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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és minden kedves érdeklődőt. 

Megállapítom, hogy a helyettesítések során Bertha Szilvia Volner Jánost, Veres János 
Józsa Istvánt, Gruber Attila pedig Riz Leventét helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A napirendi javaslatunk mindenki előtt ismeretes. Időben kiküldésre került a jelentés, 
ez lenne az 1. napirendi pontunk; a 2. napirendi pontban Bertha Szilvia is nyújtott be 
észrevételeket; illetve sajnálattal most állapítottam meg, hogy fél órával ezelőtt Veres János 
alelnök úr is küldött egy rendkívül rövid, epigrammaszerű tömörségű, 54 oldalas alternatívát, 
amellyel kapcsolatosan alelnök úr arról tájékoztatott, hogy ne izguljak, mert az összegzések és 
megállapítások két oldalon szerepelnek csak. (Dr. Veres János: Így van. – Derültség.) Jó. S 
van még az „egyebek”, bár ugye jön a karácsony, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon 
szeretnénk itt „egyebekkel” foglalkozni.  

Tisztelettel kérem, hogy aki ezt a napirendet elfogadja, az emelje föl a kezét. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság ezt a napirendet egyhangúlag 
elfogadta. 

A bizottság jelentéstervezetének megvitatása 

Időben, ha nem is nagyon sokkal korábban, de kiküldtük azt a vaskos jelentést, 
amelyet mindenki megkapott, és amely gyakorlatilag összefoglalja azt a történést, amellyel itt 
a bizottság vizsgálódott hosszú időn keresztül. Ebben összefoglaltam azokat a legfontosabb 
tényeket, amelyeket a rendelkezésre álló iratanyag alapján, a rendelkezésre álló 
tanúvallomások alapján a bizottság ez idáig megállapított vagy megállapíthatott. 
Természetesen nem a teljesség igényével. Nyilvánvaló, hogy az ügynek a súlya, a nagysága, a 
rendelkezésre álló iratanyag, a tanúvallomások olyan nagy terjedelmű és olyan hosszas 
munkát igényelnének, amelynek a befejezése nyilvánvaló, hogy ennyi idő alatt lehetetlen. Azt 
gondolom, mi csak arra szorítkozhatunk, ami a parlamenti vizsgálóbizottságnak a feladata – 
ezt nyomatékosan szeretném hangsúlyozni mindenkinek –, hogy politikai felelősség, esetleges 
politikai felelősség megállapítása lehet csak a bizottságnak a kompetenciája; a büntetőjogi 
felelősség megállapítása nem a mi dolgunk, mert nem büntetőhatóság vagyunk, hanem egy 
parlamenti vizsgálóbizottság. 

Ennek megfelelően került sor azokra a megállapításokra, amelyeket itt megpróbáltunk 
munkatársaimmal röviden összefoglalni, és amit majd a plenáris ülésre is nyilvánvalóan be 
fogunk nyújtani, ha a hölgyek és az urak ezt megszavazzák.  

Mivel a napirendet elfogadtuk, én mindenkit megpróbálok önmérsékletre kérni, saját 
magamat is természetesen. Teljesen értelmetlen lenne hosszan kifejteni az eddigieket. Azt 
gondolom, hogy nem ez lenne a feladat, hiszen mindenki előtt ott van a jelentés, illetve ott van 
az alternatíva, amelyet alelnök úr, illetve amelyet Bertha Szilvia előterjesztett különböző 
javaslatokkal. Ennek sorrendjében kellene haladnunk.  

Azt azért szeretném mindenekelőtt leszögezni, mindenkinek megköszönve a munkáját, 
hogy azt gondolom, megpróbáltuk a lehetetlent, és ezt a nagyon fontos és Magyarország 
számára rendkívül súlyos kérdést megpróbáltuk megfejteni. A 30 órás ülésezés alatt, amelyet 
a bizottság itt lefolytatott, azt hiszem, ebből mindenki megfelelő mértékben kivette a részét. S 
még azt is nyugodtan merem mondani, hogy a viták ellenére elég korrekt hangulatban zajlott 
le minden bizottsági ülés. Feszültségek voltak, de ahogy szoktam mondani ügyvédként, 
mindig kell, hogy a perben legyen egy kis feszültség, az hozzátartozik a dologhoz. De 
egyébként, azt hiszem, a lovagiasság szabályai szerint jártunk el. 
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Ha jól emlékszem, egyetlenegy meghívottunk, Váradi József vezérigazgató úr nem 
jelent meg a bizottság ülésén, mindenki más megjelent. Természetesen a tisztségeket illetően 
volt, akit többször kellett meghívni, volt, akit ezüst tálcán kellett esetleg invitálni, de mindenki 
megjelent, Oszkó Péter, Bajnai Gordon és mindenki részt vett, és azt hiszem, mindenki 
korrekten a bizottság rendelkezésére állt. Nyilvánvaló, hogy ennyi idő távlatából, ahogy 
szoktuk mondani, a tanúk emlékezete elhomályosodik, úgyhogy azért mindenki mindenre nem 
tudott válaszolni, de nem is ez volt a lényeg és nem ez volt a feladat.  

Nagyon érdekes volt az én számomra, és ez teljesen szubjektív dolog, hogy azok a 
szakemberek, akik az ÁPV Zrt. részéről kerültek meghallgatásra, és itt nemcsak a jogi 
osztályra gondolok, hanem azokra a tisztségviselőkre, akik fontos, felelős beosztást töltöttek 
be a privatizáció során, azt hiszem, ők rendkívül korrekt módon álltak a dologhoz. S 
nyilvánvaló, hogy azokat a döntéseket, amelyeket mi majd kifogásolunk a későbbiekben, 
illetve amelyek megállapításokat tartalmaznak a politikai felelősséget illetően, azokra a 
kérdésekre is megpróbáltak válaszolni. Természetesen úgy, hogy a szakemberek és akik 
döntéshozói helyzetben nem voltak, nagyon helyesen azt mondták, hogy a döntés végül is 
nem itt történt, hanem amikor kormányzati döntés volt szükséges, akkor kormányzati 
döntésekre került sor.  

A privatizációval és a reprivatizációval kapcsolatosan, még egyszer mondom, nem 
kívánom megismételni azokat a megállapításokat, amelyeket itt megtettünk; azt hiszem, a vita 
során erre majd sor kerülhet.  

Arra kérem a bizottság tagjait, hogy ha a most benyújtott jelentéssel kapcsolatosan 
bárkinek bármilyen észrevétele van, azt most mondja el. Utána a napirendünknek megfelelően 
azt a néhány dolgot, amit Bertha Szilvia javasolt, azt is megvitatjuk. És utána pedig, alelnök 
úr, megpróbálom gyorsolvasással, ezt az ötvenvalahány oldalt áttekinteni, és akkor alelnök úr 
is elmondja a véleményt, illetve döntünk. 

Tessék parancsolni! Aradszki, utána Veres képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. A kellő időben 

megérkezett jelentéstervezettel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon 
alapos és kiérlelt munkát tükröz. Azonban engedtessék meg, hogy egy hiányosságra fölhívjam 
a figyelmet. Ugyanis nem kellően hangsúlyozza a jelentéstervezet azt, hogy az egész Malév-
privatizációs eljárásnak nagyon fontos hiányossága volt, ami elmaradt, és ezért hiányosság, 
hogy a tulajdonosváltozáshoz nem kapcsolódott egy strukturális átalakítási és reorganizációs 
követelmény.  

Úgy gondolom, miután abban némiképp konszenzus volt, hogy a Malév abban a 
formában, amelyben létezett, hosszú távon, de még közép- és rövid rávon sem üzemelhetett 
fenntarthatóan anélkül, hogy állami injekciókat – mint később kiderült, EU-normákba ütköző 
injekciókat – ne kapott volna, ezért nézetem szerint egy felelős állami tulajdonos, amikor 
értékesít valamit, és hosszú távon gondolkozik arról, hogy a Malévnek milyen súlya és 
jelentősége van a magyar gazdaságban, ha meg akarta volna tartani ezt a súlyt és jelentőséget, 
akkor elő kellett volna írnia reorganizációs és strukturális elvárásokat már a privatizációs 
szakaszban. 

Erre figyelemmel, elnök úr, én javasolom a megállapításokra vonatkozó résznek a 
második bekezdését egy mondattal kiegészíteni. A szövegösszefüggésből következően 
pontosan igyekszem elmondani: „Ez utóbbi körülmény törvényszerűen eredményezte azt, 
hogy a Malév értékesítésének egyik igen súlyos hiányossága, hogy a vételi ajánlat megtételére 
vonatkozó felhívás nem tartalmazott reorganizációs, strukturális elvárásokat.” 

Én ezt a kiegészítést nagyon fontosnak tartanám. Ugyanis volt egy történelmi pillanat, 
kettő is volt. Az egyik az volt, amikor még az európai uniós csatlakozás előtt az állami 
tulajdonosként fellépő Pénzügyminisztérium előírhatta volna a tulajdonosi jogok 
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gyakorlójaként, hogy mit kell végrehajtani a Malévval, hogy piacképesen lehessen 
értékesíteni. De ha már ezt elmulasztották, akkor a privatizáció során kellett volna előírni azt, 
hogy mi az a piacképes mérete ennek a cégnek, amivel hosszú távon elejét lehetett volna 
venni a megszüntetés és a gazdaságtalan működtetés veszélyeinek. Ezért gondolom, hogy ez 
egy fontos kiegészítő eleme lenne a jelentésnek. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Alelnök úré a szó. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Bizottság! Az oka annak, hogy végül is van 

alternatív jelentés a bizottság előtt, az az, hogy megismerve azt a jelentéstervezetet, amelyet a 
bizottság elnöke kiküldött, én kifejezetten rossz színvonalúnak, kifejezetten hányavetinek és 
kifejezetten nem a bizottság munkájára támaszkodónak ítélem ezt a tervezetet. Hogy miért 
mondom ezeket? 

A jelentéstervezet, mintha nem történt volna a bizottságban meghallgatás, bizonyos 
kérdéseket úgy tárgyal. Mintha a bizottságban nem történt volna konkrét kérdésfeltevés a 
bizottsági tematikában szereplő kérdések kapcsán, figyelmen kívül hagyja a bizottsági 
munkában elhangzott válaszokat. Elnök úr most elég precízen és elég pontosan, szerintem a 
valóságnak megfelelően foglalta össze azt, ahogyan a meghallgatottak a bizottság kérdéseire 
reagáltak. Szerintem is így történt. De ez a jelentéstervezetből nem derül ki.  

A jelentéstervezet egy, egyébként a bizottság munkájában érdemben szóba nem került, 
azzal a bizottság érdemben nem foglalkozó, úgynevezett Fehér Könyvre hivatkozik. A Fehér 
Könyv nem volt a bizottság munkájának része, itt ezt idézetben, kérdésekben senki nem 
tárgyalta. Ebből következően azt a sok blődséget, amit a Fehér Könyv tartalmaz, megpróbálja 
most a bizottság sajátjaként föltüntetni ez a jelentéstervezet. Szerintem ez egy súlyos hiba a 
jelentéstervezetben. Egyébként én tartottam tőle, hogy így fog majd történni, hiszen 
nyilvánvaló volt, hogy a mostani kormány álláspontja a Fehér Könyvben annak idején 
összefoglalásra került.  

Ezért azt gondolom, semmiképpen nem tekinthető a bizottság munkáját hitelesen 
bemutatónak ez a jelentéstervezet.  

Az egyéb problémák ezzel kapcsolatban pedig a következők. És ezt elég hosszan 
fogom majd ismertetni, hiszen úgy fogalmazok, hogy… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, nem ebben állapodtunk meg. Most én nem akarom… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem az enyémet! Ennek a kritikáját fogom mondani. 
 
ELNÖK: Most? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Most, igen. 
 
ELNÖK: Jó. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Lehet egyébként a jegyzőkönyv mellékleteként is 

csatolni, ez mintegy 16 oldal lesz írásban, amit én fogok most ismertetni. És azért fogom ezt 
tenni, mert tételesen végigmentünk a hét végén azon a jelentéstervezeten, ami ide be lett 
terjesztve. Én nagyon nagy hibának tartom, ha a jelentéstervezet ilyen módon kerül a bizottság 
által elfogadásra. Ugyanis ténybeli valótlanságot szerepelnek benne, rendkívül gyakran. 

Mondom az elsőt, ami nagy probléma szerintem. Ennek a bizottságnak, köztünk volt 
abban némi vita, hogy milyen intervallumra terjed ki a feladatköre. Ez a jelentéstervezet nem 
ezt tárgyalja. Ez a jelentéstervezet, nagyon érdekes módon, visszanyúl a Malév múltjába, 
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elmegy a negyvenes-ötvenes évekig, majd kihagy 15 évet, és csak 2004-től kezdődően kezdi 
el tárgyalni. Nem látom az okát, hogy miért kell kihagyni a 15 évet. Ezért például én azt 
gondolom, hogy ez hibája ennek a jelentéstervezetnek, hogy kihagyja az előző Fidesz-
kormány időszakát, kihagyja a ’90 utáni periódust, szinte teljes mértékben, miközben a 
Malévnek akkor is volt privatizációja, akkor is volt egy visszavásárlásra. Gyakorlatilag 
néhány kérdés a Malév életét illetően akkor dőlt el: a gépparkkal kapcsolatos kérdések; az, 
hogy milyen módon kerül finanszírozásra az új Boeingre alapozott gépparkja a Malévnek – 
ezek mind-mind az azt megelőző időszakban eldőlt ügyek voltak. Tehát nem a tárgyalt 
időszakban következik ez be. Ezért azt gondolom, ez kifejezetten helytelen. Ezért szerintem 
ezzel indokolt kiegészíteni magát a jelentéstervezetet. Ami nyilván nem rövid dolog, ha már 
visszamegy. Vagy pedig azt kell mondani, hogy nem foglalkozom az előző időszakkal, hanem 
csak és kizárólag, amire itt elnök úr sokszor tett törekvést a bizottsági munka során: 
nevezetesen az országgyűlési határozatban szereplő, 2002-2010 közötti periódussal kíván csak 
foglalkozni.  

A második hibája a jelentéstervezetnek az, hogy elég sokszor hivatkozik, hol pontosan, 
hol csak beidézve, de nem meghivatkozva, az Állami Számvevőszék különböző 
megállapításaira. Szerencsére nekünk módunk volt az új technika lehetőségeivel ezeket az 
állami számvevőszéki megállapításokat akkor is megtalálni a szövegben, ha az nem 
hivatkozza meg, hogy a Számvevőszéktől van. Nem azt mondom, hogy plágium, nehogy 
félreértés legyen (Derültség.), hiszen ez nem tekinthető plágiumnak, nem egy személynek a 
dolgáról van szó. De a technika lehetővé teszi ma már azt, hogy ezt pontosan megnézzük. No, 
ebből következően azt gondolom, nagyon helytelenül teszi azt, amikor olyan dolgokra is 
hivatkozik számvevőszéki megállapításként, amelynél a számvevőszéki megállapítás, ha a 
teljes bekezdést beidézte volna, akkor más kor más döntéseire vonatkozik. Ezért szerintem 
nem lehet ilyen módon kiragadni számvevőszéki kritikákat csak és kizárólag például a 2002-
2004 közötti periódusra, miközben az a jelentése a Számvevőszéknek a 2000., 2001., 2002., 
2003. éveket is taglalja, és az abban az időszakban a Malév kapcsán meghozott vagy meg nem 
hozott döntéseket is minősíti. (Riz Levente megérkezik az ülésre.)  

Harmadik pontként: nem foglalkozik ez a bizonyos jelentéstervezet azzal, hogy ez a 
bizottság elfogadott bizonyos személyi kört meghallgatandóként, és ebből a személyi körből 
Váradi úr nem jelent meg a bizottság előtt a meghívás ellenére, de voltak, akik meghívást sem 
kaptak a bizottság elé, holott a bizottság elfogadta az ő személyük meghívását. Csak 
szeretném megemlíteni, hogy Varga Mihály például ebbe a körbe sorolható, és Budai Gyula is 
ebbe a körbe sorolható volt. Éppen ezért a bizottság gondosan vigyázott arra, hogy olyan 
személyek meghallgatására ne kerüljön sor, aki a jelenlegi kormányzathoz kötődő közvetlen 
felelősséggel is rendelkezik. Szilvia itt a kiegészítésében meghivatkozza külön is a légügyi 
biztos meg nem hallgatását személy szerint. Ez is egy ilyen tétel, de nem csak ő volt, hanem 
ezen kívül a másik általam megnevezett két személy is szerepel folyamatosan a bizottsági 
menetrendben, de rájuk, az ő meghallgatásukra sor nem került.  

 
ELNÖK: Bocsánat, ez legyen a jegyzőkönyv része! Mi sem ismerjük ezeket az 

észrevételeket. Azért mondom, hivatalosan most el tetszik mondani, és hozzátesszük, jó? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A kritikai észrevételeket? 
 
ELNÖK: Igen, ezeket. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Természetesen, én is így gondoltam, hogy a 

jegyzőkönyv része lesz. Azért mondom, hogy a jegyzőkönyv része lehessen, nem is tudok 
mást tenni. Természetesen várok rá választ is a végén, nehogy félreértés legyen, mert azt 



 

9 

gondolom, kiegészítendő maga a jelentés azzal, hogy ezeknek a személyeknek a meghívására 
nem került sor, vagy nem jöttek el a bizottság ülésére. A magam megírt jelentésében erre én 
kitérek, hogy az elnök úr által jegyzett jelentéstervezet ezt a részét a dolognak nem érinti, így 
fogalmazok.  

Nagyon precíz egyébként abban a tekintetben, hogy hány bizottsági ülésünk volt, 
milyen időintervallumban, hány meghallgatott, kik szerepeltek melyik bizottsági ülésen. Ezt 
én át is vettem természetesen ezt követően, miután ezzel teljes mértékben egyetértek. Azt 
gondolom, ez valóban így történt. Azonban nem tér ki arra, hogy kik nem jöttek el.  

Van egy alapvető véleménykülönbség vagy megközelítésbeli különbség ugyanakkor az 
elnök úr által jegyzett jelentéstervezet készítői, illetve közöttünk. Nevezetesen abban, hogy 
vajon mit tekint helyesnek vagy helytelennek a tekintetben, hogy az előző és a jelenlegi 
kormány által tett, a Malév megmentése érdekében hozott intézkedések vajon megteendők, 
vajon helyes irányt szolgáló intézkedések voltak-e, avagy sem. Ugyanis ez a jelentéstervezet 
ilyen értelemben még azt sem minősíti pozitívnak, amit később maga sem tud eldönteni, hogy 
helyes vagy helytelen volt. Nevezetesen az előző kormány azon döntései, amelyek a Malév 
működőképességének fenntartása érdekében voltak meghozva, azok időnként negatív 
döntésként jelennek meg, ugyanakkor pedig utalnak arra, hogy egyébként pedig hozni kellett 
volna ilyen döntéseket. Tehát szövegszerűen is megjelenik a jelentésben, hogy ilyen döntések 
elmaradása vagy végig nem vitele milyen problémákat is jelentett. 

A VII.1. pont, azaz a Malév mint nemzeti érték című részhez. A kihagyott másfél 
évtized felemlegetését én most azért nem kívánom megtenni, mert az idővel takarékoskodni 
akarok, figyelemmel elnök úr szándékára és a bizottsági ülés befejezésére. De szeretném, ha a 
bizottság elfogadná, hogy mindezt melléklem a jegyzőkönyv mellé. Tehát ’92. június 30-a a 
százszázalékos állami társasággá alakulása, ezt követően pedig az összes olyan privatizációval 
kapcsolatos kezdeményezés, ha nem is volt megvalósított, illetve megvalósult, majd a 
visszavásárolt cég, majd a bankok mint tulajdonosok a Malév esetében hogyan és mint 
működtek. Ezt azért tartom fontosnak, mert alapvetően az, hogy a társaság gazdasági helyzete 
a 2000-es évek elejére milyen volt, ez a folyamat jelentős mértékben meghatározta vagy hozzá 
is járult.  

Szeretnék itt egy nagyon fontos momentumot megemlíteni, és ebből a szempontból 
azonosnak tekintem az első Orbán-kormány és az azt követő kormányoknak a helyzetét. 
Nevezetesen, ezek a kormányok vagy sorsára hagyják a Malévet, vagyis nem tesznek semmit 
a garantáltan bekövetkező felszámolás megakadályozása érdekében, vagy a Malév csődtől 
való megmentésének érdekében olyan befektetőt keresnek, aki vagy amely megoldja a Malév 
rövid távú finanszírozását, rendezi a Malév kritikussá vált tőkehelyzetét, hosszabb távon új 
piaci lehetőségek révén egy átmeneti veszteségfinanszírozás mellett vállalja a Malév 
helyzetének stabilizálását és legalább egy minimális szintű nyereségessé tételét. Valamint 
mindezen intézkedések megalapozásához kidolgoz és következetesen végrehajt egy, tovább 
már nem halasztható restrukturálási, szerkezetátalakítási programot. Ilyen program létezett. 
Ennek a programnak az elemei benne voltak a privatizációs szerződésben. Ahogyan ezt most 
érintette képviselőtársam: abban a szerződésben, nézze meg, néhány olyan pont van, amely 
kifejezetten a tőkehelyzet megváltoztatását szolgálja, kifejezetten a hatékonyabb gazdálkodás 
feltételét szolgálja.  

A VII.2. ponthoz szeretném egyértelművé tenni, hogy a 611. számú ÁSZ-jelentés a 
tartósan veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának 
ellenőrzéséről, az egy hosszabb periódust tekint át. Itt szeretnék hivatkozni arra, hogy ennek a 
jelentésnek a megállapításai semmiképpen nem a 2002-ben hivatalba lépett kormány 
működésére vonatkoznak, hanem az azt megelőző kormány működésére is. 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, mi is kapunk majd azért ebből egyet majd, ugye? 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Természetesen, a jegyzőkönyv miatt természetesen 

mellékelni fogom ezt is. 
A jelentésből idézett szövegnél, azt gondolom, érdemes kitérni arra, hogy jól 

érzékelhetően kritikaként fogalmazódott meg, hogy az állami támogatások nem 
eredményezték az eredményes gazdálkodás megvalósítását, csak a társaság fenntartását 
biztosították, továbbra is veszteséges működés mellett. Mivel a kormány a Malév Rt. 
tőkehelyzetének megoldását a részleges privatizációban látta, abban a koncepcionális 
kérdésben, hogy milyen méretű nemzeti légitársaságot kíván fenntartani, milyen összetételű 
flottával, nem döntött. Ugye, ez nem a 2002 utáni kormányra vonatkozó megállapítása az 
ÁSZ-nak, tekintettel arra, hogy a 2002 utáni kormány nem részleges privatizációban 
gondolkodott, ilyen döntést nem hozott. Hanem az azt megelőző időszak kormányának a 
tevékenységére vonatkozó megállapítás. De még egyszer mondom, ez is úgy szerepel a 
jelentésben, mintha ez a 2002 utáni periódust érintette volna.  

Nagyon fontosnak tartom az akkori időszakban juttatott 9,2 milliárd forintos 
tőkejuttatás sorsát, az annak felhasználásával kapcsolatos megállapításokat, hogy ez is legyen 
része ennek a bizonyos jelentésnek. Hiszen a flotta megújításával kapcsolatos korlátozott 
lehetőségek már itt determinálásra kerültek. Azaz a Malév flottafejlesztése kapcsán az 
erőforrások hiánya nem 2003-tól vagy 2002-től jelentkező gond volt, hanem az azt megelőző 
időszaknak is gondja volt. Az ÁSZ-jelentés ugyanis azt is kimondja, hogy „a rossz tervezést 
és végrehajtást példázza a Malév Rt. és az MTV Rt. stratégiai tervezése és végrehajtási 
gyakorlata, a Malév Rt. és az MTV Rt. is több, esetenként egymásnak ellentmondó stratégiát 
készített, a gyakori vezetőváltások következtében a stratégiák véghezvitelére egyrészt nem 
kerülhetett sor, másrészt a tulajdonos a végrehajtásukat az MTV Rt.-nél és a Malév Rt.-nél 
2003-ig nem is kérte számon”. 

Itt további idézetek vannak még a Számvevőszék jelentéséből, de nem akarok ilyen 
részletekbe belemenni.  

Ugyanebben a pontban hivatkozik megint csak a Fehér Könyv megállapítására, 
miszerint „A Fehér Könyv megállapításával egyetértve kijelenthető, hogy a jövedelmező, 
stratégiai fontosságú tulajdonelemek és üzletágak értékesítése nem csupán hosszú távú 
bevételtől és forrástól fosztotta meg a légitársaságot, hanem a szocialisták által privatizációra 
szánt cég értékét is jelentősen csökkentette.” Az, hogy mi csökkentette a Malév értékét vagy 
mi nem csökkentette, az egy jelentős vita tárgya lehet. Meggyőződésem szerint itt a 
bizottságban ilyenfajta vitában közös álláspont nem alakult ki. Éppen csak érintőlegesen 
foglalkozott a bizottság ezzel a kérdéssel. Éppen ezért ide beidézni a Fehér Könyvnek ezt a 
fajta megállapítását, mindenfajta előzmény és megalapozottság nélkül, szerintem teljes hibája 
a jelentéstervezetnek. S azt gondolom, magának a veszteségnek a nagyságát meghatározó 
sokkal inkább a tőke felélését eredményező és halmozódó veszteségek voltak, mármint az 
egyes években keletkező veszteségek, a görgetett rendezetlen tartozások, és ennélfogva a 
csődveszély folyamatos fennállása a cégnél sok éven keresztül jellemző volt.  

Ugyanebben a pontban van két olyan bekezdése ennek a bizonyos jelentéstervezetnek, 
amely minimum vitatható, és azt gondolom, teljesen szükségtelen, hogy szerepeljen a 
javaslatban. És akkor olvasom szó szerint. „A meghallgatások során a bizottság tisztségviselői 
és tagjai meggyőződtek arról, hogy az állam egykori vezetői, a Malév Zrt. vezetése sem az 
életben tartására, komoly stratégiát, koncepciót nem dolgoztak ki. A Budapest Airport Rt. és a 
Malév Rt. összevonásának szándéka fel sem merült, holott a BA Rt. nyeresége a Malév 
veszteségei a tiltott állami támogatások kockázata nélküli fedezetként szolgálhatott volna.” 
Közismert, hogy ilyenfajta átcsoportosítást nem lehet csinálni az európai uniós cégek között. 
Ezt csak azért mondom, mert remélem, mindenki pontosan tudja, hogy itt most olyan dolog 
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van leírva… Parancsol? (Dr. Aradszki András: És ha egy cégről van szó?) Arra is megvan a 
maga szabályozása az Uniónak.  

„Számos nyugat-európai gyakorlatnak megfelelő, korszerű, új nemzeti légitársaság 
megalapítására vonatkozó kormányzati előkészítés nem történt.” Ugye, ez sem igaz, hiszen 
történt: ott volt az ÁPV-nél, illetve az MNV-nél pontosan az ezzel kapcsolatos iratanyag. Erre 
nézve itt meghallgatáson többen is alátámasztották ezt a tényt. 

„A szocialista-szabad demokrata kormányok egy ’lecsupaszított’, lényegében az üzemi 
veszteségek miatt (szinte) működésre képtelen,  működésképtelen állami társaság számára az 
egyetlen menekülési útjának a privatizációt szánták. A felvázolt helyzetben azonban valódi, 
szabályos magánosításra szinte lehetőség sem volt, így a kormány egy olyan megoldásba 
’hajszolta bele’ az állami vagyonkezelő akkori vezetőit, mely eljárás jogszerűségének későbbi 
megítélése kételyeket vet fel.” Hol van itt az a tény, amelynek alapján megalapozott lenne ez a 
kijelentés? Ki beszélt itt hajszolásról? Ki beszélt itt bármifajta ilyen dologról, ami ebben a 
megállapításban szerepel? Tehát teljes valótlanság az, amit leírtak a jelentés készítői. 

„Fentiek alapján a bizottság meggyőződése, hogy a 2007-es privatizációt megelőző 
sikertelen értékesítési kísérletek oka a társaság fentiekben feltárt szakszerűtlen és 
koncepciótlan üzemeltetéséből is következően abban keresendő, hogy az eredményes 
privatizációs eljárás során szabálytalanul, később tiltott állami támogatásnak minősülő, az 
állam számára káros (későbbiekben részletezendő) konstrukció a többi pályázó számára nem 
merült fel lehetőségként, így azzal reálisan nem is számolhattak.” Úgy gondolom, teljes 
mértékben megalapozatlan bekezdés itt ez a kettő, ami szerepel a jelentésben. Ebből 
következően, úgy gondolom, elhagyandó a jelentésből, hiszen még egyszer mondom, erre 
vonatkozóan semmifajta információ a bizottság munkájában föl nem merült, a bizottsághoz 
eljuttatott okmányok egyáltalán nem támasztják alá ezt a megállapítástervezetet sem. 

A következő megállapítás a jelentéstervezetből: „A bizottság álláspontja szerint Költő 
Magdolna állítása, amennyiben a valóságot fedi, úgy az ÁPV Rt. eljárása teljes ellentétben áll 
a privatizációs verseny valódi céljával, ha  információkat szerezhet meg egy pályázó az állam 
korábbi képviselőin keresztül. Így a jogállamiság követelményeivel ellentétben áll az állam, 
mint az eladói oldalon álló fél semlegességével összeegyeztethetetlen módon a szereplők 
helycseréje, a befolyástól mentes döntési eljárás ennek következtében nagyban sérült.” Azért 
van ezzel gond, mert Költő Magdolna semmilyen módon nem volt az eladó pozíciójában. Itt 
szándékosan összekevernek időnként fogalmakat, akik ezzel foglalkoznak – tehát ő nem volt 
eladói pozícióban. Ő nem tudta befolyásolni az adatszobát, fogalma nem volt ilyen értelemben 
arról, hogy ki mit miért helyez el az adatszobában a teljesen nyilvános információk közül. 
Szándékosan mosnak itt össze két dolgot. Ebből következően szerintem teljesen 
megalapozatlan ez a bekezdése a jelentéstervezetnek. Éppen ezért legalább azt tisztázni 
kellene, hogy ki adott el és mit adott el és kinek adta el. Mert eladói pozícióban soha nem volt; 
a vevővel volt egy időszakban kapcsolata. Ilyen értelemben tehát, azt gondolom, ez egy fontos 
körülmény, amivel érdemes ilyen értelemben foglalkozni. 

Azt írja a maléves részében, a VII.4. részben a jelentéstervezet, hogy „mind a 
vizsgálat, mind a büntetőfeljelentés felveti a hűtlen kezelés, illetve a kötelességszegés 
büntetőjogi felelősségét”. Azt gondolom, ebben a kérdéskörben eléggé egyértelműen 
elhangzott minden meghallgatott egybehangzó nyilatkozata. Ebből azt a következtetést 
levonni meglehetősen, legalábbis a bulvármédia szintjét idézi, ha valaki ebből azt a 
következtetést vonja le, hogy a vizsgálat és a feljelentés felveti kötelességszegés büntetőjogi 
felelősségét. Itt pontosan kiderült az, hogy mikor vált ismertté, amikor ismertté vált, mit 
rendelt el az, aki számára ismertté vált, és ennek hatására milyen intézkedést tett az, akit 
fölhívott a miniszter. Ezért azt gondolom, semmilyen módon nem megalapozott a 
jelentéstervezetnek az a része, ami erre vonatkozó, már-már a büntetőjogba átcsúszó 
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megállapítást próbál tenni. Azért fogalmazok óvatosan, mert elnök úr jogászként nyilván 
másképp fogalmazna, de én azt gondolom, hogy ez így is rendben van. 

Kifejezetten félrevezető, kifejezetten csúsztatás, kifejezetten zavarkeltést akaró ez a 
bekezdése a jelentéstervezetnek, amit idézek: „A bizottság fontosnak tartja kihangsúlyozni 
továbbá, hogy az AirBridge Zrt. és a VEB, a Malév Zrt. és a VEB közötti, valamint a Malév 
Zrt. és az AirBridge Zrt. közötti szerződések és módosításaik az MNV Zrt. tájékoztatása 
szerint kizárólag angol, illetve orosz nyelven készültek, azokból magyar nyelvű – még esetleg 
hiteles – példány nem keletkezett, a megkapott dokumentációban sem volt magyar nyelvű 
fordítás fellelhető. Költő Magdolna nyilatkozata is alátámasztja, hogy a privatizációt követően 
a Malévban a munkanyelv az orosz és az angol volt.” Milyen szerződéseknek kérik magyar 
nyelvű fordítását? A Malév és az AirBridge között, az AirBridge és a VEB között köttetett 
szerződéseknek. Az Állami Vagyonkezelő milyen helyzetben volt ekkor? Ugye, nem volt 
tulajdonos már? Akkor miről beszélünk? Egy nem állami társaság és annak a bankja, hitelező 
bankja, egy nem állami társaság, annak tulajdonos társasága és a hitelező bank közötti 
szerződésekről. Miért van akkor ez benne ebben a jelentéstervezetben? Nincs arról szó, hogy a 
privatizációs szerződés ne lett volna meg magyar nyelven; nincs arról szó, hogy az Állami 
Vagyonkezelő és a társaságok közötti szerződéses viszonyok ne lettek volna magyar nyelven 
meg. Hanem eggyel mélyebb, egy egészen más tulajdonosi kör szerződéseinek a „magyarul 
megvan vagy nincs meg” című kérdéskörét forszírozzák. Ezzel csak azt akarom mondani, 
hogy ezt a vagyonkezelőnek fölróni vagy hibaként belehozni a jelentéstervezetbe, egészen 
megdöbbentő számomra, hiszen itt, megint mondom, eléggé nyilvánvaló volt a 
meghallgatások során, mindenki elmondta azt, hogy ezzel kapcsolatban mi is volt a kialakult 
gyakorlat, és miért volt így. Akkor itt senki nem emelt az ellen kifogást, hogy egyébként 
állami tulajdonban nem lévő cégek egymás között milyen nyelven kötnek szerződéseket.  

Úgy látom, a jelentéstervezet készítői vagy nem akarták megérteni, vagy nem tudták 
megérteni sem a VII.5., sem a VIII. fejezetben a dolog lényegét. Hiszen itt ugyan elhangzott 
többször a bizottsági ülésen, de vagy szándékosan, vagy véletlenül mégiscsak úgy 
fogalmaztak, ahogy azt a Budai-féle társaság próbálta beállítani. Nevezetesen, hogy amikor a 
Malév-részvények többsége állami tulajdonba került, akkor mintha valaki kapott volna pénzt a 
magyar államon kívül és a Maléven kívül. Hát, egyetlenegy korábbi tulajdonos egy fillért nem 
kapott. Pont. Ebből következően az olyan beállítás súlyos tévedés, ami azon alapszik, 
minthogyha valakinek fizetett volna vételárat az állam akkor, amikor állami tulajdonba került 
a Malév. Itt senki nem kapott ebből pénzt. Tehát ez itt teljesen nyilvánvaló, azt gondolom, a 
szerződésekből még egyértelműbb mindenki számára, hogy nincs olyan, akinek a 
bankszámlájára pénz került volna átutalásra. Nincs olyan, hogy a magyar költségvetésből pénz 
került volna kifizetésre ezen üzletrész megvásárlásáért. Ebben nem vettem részt, nem azért 
mondom, de én elég világosan megértettem azt követően, miután itt elmondták a bizottsági 
ülésen is – addig én ezzel a konstrukcióval nem foglalkoztam –, hogy ez pontosan hogyan 
zajlott. Ebből következően azt a megállapítást tenni itt, ami ebben benne volt, ez teljesen 
elképesztő számomra, hogy miért kell erre még utalni. Főleg abban az összefüggésben, hogy 
még itt összegek is szerepelnek a jelentéstervezetben, összehasonlítási célzattal. 

Sajnálom, hogy a visszaállamosítás kapcsán a rendelkezésre álló iratanyagot sem 
használta a jelentés készítője. Ugyanis ennek kapcsán egyértelművé tehető az, hogy az 
Európai Bizottsággal tárgyalások folytak, az Európai Bizottsággal levelezés folyt. Hiszen bent 
van a nekünk megadott dokumentációban ennek iratanyaga. Ebből következően itt arra 
hivatkozni, hogy valamilyen megállapítás kizárja, hogy a visszaállamosítás folyamata az 
Európai Unióval egyeztetve történt, azt gondolom, teljes félreértése a dolognak. Az tény és 
való ugyanakkor, hogy az Európai Bizottsággal egy reorganizációs programban történő 
megállapodás részeként szerepel a visszaállamosítás, és ennek a végrehajtását kéri számon a 
későbbiek során az Európai Bizottság.  
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A bizottság határozati javaslata kapcsán tennék még néhány rövid észrevételt, elnök 
úr.  

Az látszik, hogy tendenciózusan egy olyan megállapítássorozat van itt leírva, hogy 
majdnem mindegy, mi hangzott el a bizottság ülésén, gyakorlatilag a Budai-féle feltételezések 
visszautasított, tehát a jelenlegi magyar hatóságok által visszautasított feljelentések alapját 
szolgáló fikciók jelennek itt meg a megállapításokban. Szerintem ezt teljesen fölösleges 
szerepeltetni, hiszen nem gondolom, hogy kellett volna bármilyen módon ezeknek itt 
szerepelnie. 

Szerintem súlyos csúsztatás, ami itt a Deloitte-tal kapcsolatban szerepel. Én egy ilyen 
céggel kapcsolatban nem engedném meg magamnak, hogy ilyen jellegű megállapítást tegyek 
bizottsági véleményként. Hiszen az pontosan elhangzott szintén – a bizottság 
jegyzőkönyvéből tudom, hiszen akkor nem voltam itt a bizottsági ülésen –, hogy miért volt 
ilyen jellegű szerződése a Deloitte-nak, hiszen nem ő volt a fővállalkozója ennek a 
tevékenységnek.  

Szerepel a bizottsági határozati javaslatban is, hogy eladóból vevővé lépett Költő 
Magdolna. Sosem volt eladó Költő Magdolna. Ez egy óriási tévedés, ha valaki ezt még mindig 
fönntartja, azok után, hogy ennyit foglalkoztunk a témával. 

Nyilvánvalóan vitatható a garanciavállalással kapcsolatos dolog. Hibának tartom a 
határozati részben szerepeltetni a Fehér Könyv bármilyen megállapítását, tekintettel arra, hogy 
a bizottság munkájának nem volt része a Fehér Könyvvel kapcsolatos semmifajta 
megállapításnak a vizsgálata. Ellenben vizsgálta a bizottság egy meghatározott tematika 
szerint különböző kérdésköröket. Éppen ezért az én jelentéstervezetem ezen kérdéskörök 
vizsgálatára terjed ki, nem pedig a Fehér Könyv különböző megállapításainak az 
idehozatalára.  

Olyan megállapítás szerepel itt benne, hogy „A bizottság nem tartja elfogadhatónak, 
hogy a hivatalban lévő ágazatért felelős miniszter ne tudjon és ne járuljon hozzá az 
adóhalasztások 13,7 milliárdot meghaladó  mértékű engedélyezéshez. A bizottság 
meggyőződése, hogy az érintett köztartozások behajtását a kormánynak indítványoznia kellett 
volna.” A kormány indítványozta a behajtást. Miért gondolják azt, hogy nem? Hát épp ez 
derült ki a bizottság ülésén! Hogy volt egy időpont, ameddig a behajtásokkal kapcsolatban az 
adóhivatal eljárt, és ezen időponttól kezdődően a nemzetközi tárgyalások miatt, az orosz 
kormánnyal folyatott nemzetközi tárgyalások miatt ez a tevékenység felfüggesztésre került. 
Erre nézve még ráadásul van miniszter által aláírt papír is – csak ezt nem veszik figyelembe, 
akik írták ezt a jelentést. Azonkívül elhangzott a bizottság ülésén elég világosan, hogy arról 
nem volt szó, hogy hozzá kell járulnia; arról volt szó, hogy tudott róla, természetesen, és az 
arra illetékes, döntésre jogosult személy hozta meg a döntést. Ezt senki nem cáfolta a 
bizottság vitájában. Ehhez képest egy teljesen más dolog szerepel a jelentéstervezetben. 
Szerintem egy ennyire a valóságtól eltérő dolognak nem gondolom, hogy szerepelnie kellene. 

Szerintem kifejezetten hátrányos Magyarországra nézve az a bekezdése a 
jelentéstervezetnek, ami azt mondja, hogy „a bizottság meggyőződése, hogy a Malév GH 
elmaradt adásvételi ügyletét eredendően azért találták ki, hogy biztosítsák a Malév likviditását 
a visszaállamosítás tárgyalási szakaszában”. Hát, gondolják már végig, hogy mikor történt a 
két ügylet! Nem fedi egymást időben a két ügylet! A GH nem akkor történt, amikor a 
visszaállamosítás, minimum 12 hónap van a kettő között. Ebből következően egyébként, ha 
meg akarják dicsérni a kormányt, hogy a likviditását biztosítani akarta a Malévnek, akkor 
egyetértünk. Csak szerintem szükségtelen szerepeltetni egy ilyen dolgot, merthogy alapot ad 
arra, hogy majd erre hivatkozhassanak mások akkor, amikor…, és most nem akarom 
végigmondani. Úgyhogy azért az ország érdekét is figyelembe kellene venni, amikor ilyen 
megállapításokra kerül sor!  
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Lehet etikai megállapításokat tenni, de nem nyert bizonyítást az, ami itt szerepel ebben 
az anyagban Oszkó Péterrel kapcsolatban. Fönt lehet ezt tartani, ez szerepelt már az eredeti 
jelentéstervezetben is, pontosabban a kérdések között bújtatottan állításként szerepelt már ez a 
kérdés, de ez így nincs rendben.  

Teljes valótlanság szerepel a következő pontban, ami mennyi euróért, hogyan vásárolt 
meg és hogyan nem vásárolt meg. Mutassák meg azt, aki megkapta ezt a pénzt! Ha valaki 
megkapta ezt a pénzt, akkor szeretném, ha be tudnák bizonyítani. Ilyen itt a bizottság 
munkájában föl nem merült, bizonyításra nem került, ezért légből kapott állítás szerepel a 
bizottság határozatában.  

Sajnos hiába utasítja vissza a bizottság vagy szándékozik visszautasítani azt, hogy a 
meglévő szerkezetátalakítási tervek végrehajtásának elmaradása ennek tulajdonítható. Ez 
ennek tulajdonítható, ez kiderül a hozzánk eljuttatott iratanyagból is. Tehát azért mondom, 
hogy teljesen fölösleges elővenni egy Fehér Könyvnek nevezett, nem tudom én, mit, amit nem 
tudom, kik csináltak és miért csinálták – nyilvánvalóan propaganda céllal, nem pedig 
tényleírás céljából , de ez a pont teljes mértékben valótlanságot tartalmaz.  

Az egy súlyos tévedés, ha azt gondolja valaki, hogy a veszteséges Malév és a 
nyereséges Budapest Airport összevonására ne született volna koncepció. Volt ilyen 
koncepció az MNV-ben – nem lehetett megvalósítani. Ennek oka pedig nagyon egyszerű: az 
európai szabályozás nem teszi azt lehetővé, hogy két ilyen profilú társaság egy társaságként 
működjön. Nem is tudnak ilyet mutatni ma Európában. Csak ennek utána kellett volna picit 
járni, és nem beleírni egy ilyen fikciót; most nem tudok mást mondani, mint hogy ez megint 
csak fikció volt.  

Látszik, hogy nem érti, aki írta ezt a jelentést, az Eurostat számítási metódusát. Azt írja 
itt a szövegben: „A bizottság álláspontja szerint a privatizációs bevétel egyik fő célja volt, 
hogy a költségvetés 2006. évi pénzforgalmi hiányát csökkentse, a 2005. évre számítható hiány 
pedig megfeleljen az Eurostat számítási módszere szerinti követelményeknek.” Remélem, 
értik a mondatot, amit én most felolvastam, mert aki írta, az biztosan nem értette, amit írt. 
Ugye, a tranzakció 2005-ben zárult. A 2006-os pénzforgalmi hiány csökkentését nem érinti a 
2005-ben zárult tranzakció állam számára befolyó bevétele. 

Azt, hogy most Bajnai Gordonon a nyelvüket akarják köszörülni, persze, ez 
nyilvánvaló, ezt én értem; elnök úr ezt világossá tette korábban már többször, hogy ilyenfajta 
politikai megfontolások vannak. Én magam azt gondolom ugyanakkor, hogy itt pontosan 
elhangzott el, hogy mi motiválta magát a Wallist a szándékolt részvételben, és miért maradt el 
a Wallis részvétele a privatizációs tranzakcióból. Azt pedig egyelőre, miután nem tudnak 
ellenkező állítást tenni, ezért nem gondolom, hogy megalapozottan vonnák kétségbe a volt 
miniszterelnök szavait. 

Egészen abszurd, amit itt leírnak, hogy „a bizottság a privatizációs eljárás hibájának 
tartja, hogy a pályázati kiírásban a tőkeerős meghívottakra tekintettel, nem került kikötésre a 
saját tőkéből történő finanszírozás előírása”. A világ melyik országában, melyik privatizációs 
tranzakciónál írják elő, hogy miből fizessen a vevő? Mondják már ezt meg nekem, legyenek 
szívesek! Mutassanak egy ilyen tranzakciót a világon! Már csak azért is, mert utána azt írják, 
hogy „a BAA esetében ez a gyakorlatban meg is valósult, de a Hochtiefnek lehetővé tette a 
hitelből történő teljesítést”. Mindenkinek lehetővé van téve a hitelből történő teljesítés. Ilyen 
nincs, ilyen korlátozás! 

Teljesen valótlan módon szerepeltetik ezt a bizonyos teljesítési jelentéssel kapcsolatos 
dolgot. Tessék leírni azt, ami történt: 2012-ben a jelenlegi MNV elfogadta a teljesítést. Pont. 
Lehet ezen vitatkozni, lehet ezzel egyet nem érteni. Tudom, Riz képviselőtársam ezzel nem ért 
egyet, ezt megbeszéltük személyesen egymás között. De a valóság mégiscsak ez. Ebből 
következően tehát arra hivatkozni, hogy e teljesítési kötelezettségek kapcsán bármilyen kárt 
szenvedett volna Magyarország, az egy súlyos, vak hiba azok részéről, akik ezt továbbra is 
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szerepeltetik. Látszik tehát, hogy nem befolyásolta önöket az, hogy mi történt itt, mi zajlott 
ezzel kapcsolatban. Tátrai úr, ha jól emlékszem, volt az, aki ezzel kapcsolatban elég 
részletesen elmondta azt, hogy milyen mozgástere volt, milyen lehetősége volt az állami 
tulajdon fölötti kezelői jogokat gyakorlónak: érvényesíteni vagy nem érvényesíteni, épület 
vagy pénz a bankszámlán? Talán még emlékeznek rá. És akkor szerepel egy olyan dolog 
benne, ami nem megy tovább, mint a Budai-féle társaságnak a vak megállapításai, amit vissza 
is utasított mindenki, minden hatóság Magyarországon, hiszen sem az ügyészség, sem a 
rendőrség nem tekintette eljárás indítására méltónak ezeket a kezdeményezéseket. 

Az ajánlások kapcsán. Azt gondolom, mivel személyesen érintett vagyok a dologban, 
ezért kifejezetten barátságtalannak gondolom azt, amit itt most szerepeltetnek. Ugyanis 
meggyőződésem szerint, amikor én alelnökként ebben a bizottságban működtem, akkor 
egyetlenegy olyan momentum nem volt, amikor ülésvezetésben vagy bármi másban kritikát 
kaptam volna. (Dr. Gruber Attila felé:) Köztünk volt egy félig vicces szóváltás annak idején, 
de szerintem ez a lovagiasság szabályain belül maradt. Éppen ezért az a javaslat, amely itt 
szerepel, csak arra jó, hogy még véletlenül se szerepeljen olyan személy ebben a folyamatban, 
egy ilyen vizsgálati folyamatban, aki ennek viszonylag sok részletével, kényszerből tájékozott 
és információval rendelkezik. Én kifejezetten helytelennek tartom azt, hogy a parlamenti 
bizottság a Kehit hívja fel – elnök úr, jogászként: ugye ez nem lehetséges elnök úr szerint sem 
–, a parlament vizsgálóbizottsága a parlamentnek tesz olyan javaslatot, hogy a Kehit hívja föl. 
Hát mi a Kehi, elnök úr? Szerintem ilyet nem lehet szerepeltetni egy parlamenti javaslatban, 
hiszen a Kehi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, nem a parlamenté, hanem a kormányé. A 
kormány bármikor felhívhatja, utasíthatja, mindent csinálhat vele; szerintem a parlament nem. 
A parlament fordulhat az ÁSZ-hoz, mert a parlament ellenőrző szervezete az ÁSZ. Tehát 
szerintem itt megint egy, úgy fogalmazom, hogy fogalmi zavar van a dolgokban.  

Én ebbe a titkosszolgálati ügybe azért nem akarok beleszólni, mert a magam részéről 
úgy gondolom, hogy a titkosszolgálatokkal foglalkozó dolgot, ha akarják, akkor csinálják. Én 
ma azt tudom mondani, hogy semmifajta olyan tény, ismeret titkosszolgálati részről nem 
születet, ami alapján bárki az általam ismert személyek közül intézkedési kényszerben lett 
volna.  

Mindezekre tekintettel az a javaslatom, hogy figyelemmel arra is, hogy van egy 
határideje a bizottságnak, a benyújtott határozati javaslatát, pontosabban jelentéstervezetét a 
bizottságnak több ponton módosítani kell. Ezért az én javaslatom az, hogy az általam 
benyújtottal egészítsük ki az elnök úr által előterjesztett javaslatot. Én pontonként szedtem 
sorba, tehát a parlament által elfogadott menetrend, kibővítve a bizottság által egy picit 
módosított menetrend pontjaira adott válaszokkal, ezzel egészítsük ezt ki, és így kerüljön az 
Országgyűlés elé előterjesztésre a benyújtandó javaslat.  

Egyébként pedig, ha így akarják elfogadni ezt a tervezetet, akkor szerintem súlyos 
hibát vétenek a kormánypárti képviselők, az általam elmondott, alapvetően szakmai, nagyon 
kevés helyzetben politikai hiba miatt. 

Köszönöm figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Arra tekintettel, hogy rendkívül terjedelmes és 

hosszú és pontos, precíz alternatív javaslatot terjesztett elő alelnök úr, az idő rövidsége én 
csak két dologra szeretnék reflektálni. És maradunk az eredeti napirendi pontnál, sőt, mielőtt 
megadnám a szót, az Aradszki képviselő úrral kapcsolatos javaslatról is döntenénk; utána 
következik Bertha Szilvia; s utána döntünk az alelnök úr által előterjesztettekről.  

Két dologban szeretnék csak erre reflektálni. A bizottság ajánlásaival kapcsolatosan 
azt terjesztettük elő, hogy felhívjuk az Országgyűlést az Országgyűlésről szóló törvény, illetve 
a házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat felülvizsgálatára a tekintetben, 
hogy vizsgálóbizottsági tisztségviselő, illetve tag ne lehessen olyan személy, aki a vizsgálat 
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tárgyát képező időszakban az adott területért felelős kormányzati tisztséget viselt. Nekem 
szent meggyőződésem, hogy ez az egyik legfontosabb megállapítás, és alelnök úr, valóban 
rendkívül korrekt volt a kapcsolat közöttünk is, illetve a bizottság többi tagjával – ezt abszolút 
ne vegye személyes érintettségnek. Nem arról szól a dolog, ez az ajánlás nem arról szól, hogy 
bármilyen formában Veres János akkori pénzügyminiszterrel kapcsolatosan tennék bodicseket 
és megállapítást. Szó sincs erről. Amikor én ezt az egész anyagot megkaptam, illetve amikor 
elkezdtük ezt a vizsgálódást, megdöbbenve tapasztaltam, hogy a most már módosított 
Házszabályunkban semmilyen kizáró rendelkezés nincs arra, és még egyszer: nem Veres 
Jánosról szól ez, mondhatnám saját magamat is. Az ugye lehetetlen dolog, hogy egyik oldalon 
is vagyok, meg a másik oldalon is vagyok; viccesen akkor azt mondhatom, hogy az egyik 
oldalon vagyok eladó, a másik oldalon vagyok vevő; vagy egyik oldalon vagyok ügyész, 
képviselem a vádat, utána átmegyek a másik oldalra, és én ügyvéd vagyok, mindig azt 
szoktam mondani az ügyészeknek, hogy én mindig kuruc vagyok, labancokkal nem 
szoktam… Ugye, a labanc és a kuruc két különböző dolog, nem lehet vegyíteni a kettőt. 
Persze ma már van ilyen. Hogy most megint egy személyes, saját példát mondjak: hány 
rendőrkapitány, aki nyugdíjba ment, most már ügyvéd lett. De lehet a kérdésekből érezni, 
hogy ők egészen másképp gondolkoznak erről az egész dologról. Az ügyvéd az ügyvéd, az 
egyik oldalon van, a másik oldalon meg a vádhatóság van.  

És higgyék el – most az elvi részére visszatérve –, ez egy elvi kérdés, alelnök úr! Az 
lehetetlen dolog, hogy én valamikor kormányzati tisztséget viseltem, felelős pozícióban, és 
akkor ezt követően én beülök abba a vizsgálóbizottságba, és vizsgálgatom azt. Nyilvánvaló, 
hogy most bármennyire is objektív alelnök úr, és objektív volt eddig, és abszolút minden 
szubjektivitást próbált lecsupaszítani, és ez így is volt, és korrekt volt, de ettől függetlenül, 
lehetetlen dolog. Valamilyen szinten mindenki szubjektív a saját ügyében; ahogy szoktuk 
mondani, a saját ügyében senki ügyvédként sem vállal ügyet, mert farkasvakságban szenved. 
Ezt most halál komolyan mondom. Nekem tehát az az álláspontom, hogy igenis, elvi éllel az 
Országgyűlésnek a Házszabályt módosítani kell, és még egyszer: nem személyes dologról van 
szó. 

A másik dolog, amit viszont elfogadok és megszívlelek, ez a bizonyos dolog, hogy 
felhívjuk a Kehit, hogy vizsgálja meg azokat a tényeket, körülményeket. Ez valóban 
pontatlan, én is azt mondom, hogy pontatlan megfogalmazás. Nem a Kehit hívjuk fel, hanem 
felhívjuk a kormányt, hogy a Kehit… Tehát nyilvánvaló, hogy a kormányt hívjuk fel. Ezt 
tehát én el is fogadom, amit alelnök úr mondott. 

Egyebekben pedig akkor az idő rövidsége miatt én nem kívánok most reflektálni 
azokra a megállapításokra, amit hosszan egyébként is meg kell hogy ismerjünk. Erről nyilván 
majd szavazni is fogunk. 

Én akkor arra kérem… (Dr. Aradszki András jelentkezésére:) Most erre kívánsz, vagy 
amit előterjesztettél? (Dr. Aradszki András: Veres képviselő úr mondandójára.) Ha lehet, ezt 
most ne. Én is fogok persze észrevételt tenni, egy csomó dologban megszólíttattam, de ezt 
csak akkor fogjuk megtenni, ha elfogadtuk. Most a napirendnek megfelelően menjünk.  

Azt kérem, hogy most az Aradszki képviselő úr által szövegszerűen előterjesztett 
határozati javaslatról szavazzunk. Aki ezt elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás. – 7 
igen.) Köszönöm szépen. Ki van ellene? (Szavazás. – 2 nem.) Ketten vannak ellene.  

Most akkor megadnám a szót Bertha Szilvia képviselő asszonynak, hogy mondja el a 
saját javaslatát. 

Bertha Szilvia javaslatának megvitatása 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy-két dologban muszáj szólni az 
eredeti jelentéstervezetről, illetve alelnök úr hozzászólásával kapcsolatban is lenne 
hozzáfűznivalóm. 
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Az egyik az, hogy azt gondolom, magában a bizottsági munka volt rövid és kevés, 
mert 30 óra alatt és 13 ülésben eleve a 27 meghallgatottra sem jutott elég idő. Egy nyolcéves 
időtartamot átölelni ilyen körülmények között egyszerűen képtelenség, és ebből így ennyi jött 
ki. Ezt mi is másképp csináltuk volna, és mi is alaposabbat szerettünk volna. Nyilván azóta is 
van némi vita elnök úr és közöttünk, vagy lehet mondani, a Jobbik és a kormánypártok között, 
hogy milyen időszakot is ölel fel ez a 2002-2010, ebben benne van-e a Fidesz mostani 
kormányzati időszaka, vagy ez kifejezetten csak a szocialisták és szabad demokraták 
időszakára vonatkozik. De az is nyilvánvaló, hogy egy kormány soha nem akarja saját magát 
vizsgálni, úgyhogy ha őszinték akarunk lenni, ez nyilvánvaló. Lehet ütnünk az asztalt, de azt 
hiszem, ez egy másik kormányzatra vár majd, hogy ezt az időszakot vizsgálja. Jelzem, hogy 
ha rajtunk múlik, ez meg fog történni, mert nyilván mi is tudjuk kritikával illetni ezt a 
kormányzati időszakot. 

Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy ami szövegszerű javaslatokat mi tettünk a 
jelentéstervezethez, egyrészt a miáltalunk többször is szorgalmazott témák, és ezeknek a 
dokumentumokból, illetve a meghallgatásokból leszűrt következtetések alapján történő 
kiegészítése. Ez a jelentés ugyanis nemcsak a meghallgatásokra vonatkozik, hanem a 
dokumentumok alapján is tartalmaz tényeket és számadatokat. 

Ami szerintem nagy tévedés – itt alelnök úr véleménynyilvánítása kapcsán –, hogy ez 
nem egy jogi anyag. Itt nem jogászok ültek össze és jogi szempontok alapján állították ezt 
össze, hanem a meghallgatásokból leszűrt politikai, illetve morális felelősséget is nyilván 
beleszőtték a jelentés írói, mint ahogy mi is megtettük ezt az általunk tett kiegészítések során.  

Az, hogy Költő Magdolna mikor volt eladó és mikor vevő vagy mikor milyen 
pozícióban volt, jogilag nyilván teljesen le van védve, és jogilag nem volt egyszerre eladó és 
vevő. De hogy ez politikailag és morálisan milyen felelősséget vet föl, hogy a Malév 
igazgatósági tagja volt, jegyzőkönyv van arról, hogy ő tesz javaslatot gyakorlatilag arra, hogy 
milyen módon privatizálják, és az igazgatósági tagok adott esetben megvehetnék a Malévot, 
tehát privatizációs vevőként léphetnének fel, majd kilép az igazgatóságból, és megjelenik a 
vevői oldalon, hát, jogilag nem volt egyszerre eladó és vevő, de morálisan mégiscsak fölveti a 
felelősség kérdését. És ez a jelentés, illetve ez a munka nyilvánvalóan erről is szólt. Mert az, 
ami jogilag nem minősül mutyinak, attól még morális és erkölcsi szempontból, illetve 
politikailag annak minősülhet. Ennek a bizottságnak többek között ez volt a feladata, hogy 
ilyen megállapításokat tegyen. Tehát azt gondolom, hibás a szemlélet, amiből kiindulva sok 
kifogást megfogalmazott alelnök úr. 

Csak egy megjegyzést tennék az MNV és a teljesítésigazolás kapcsán. Mivel ez nem 
volt tisztázott kérdés, ezért beadtam egy írásbeli kérdést a minisztériumhoz, megjött a válasz, 
miszerint ez nem történt meg, tehát nem fogadták el a teljesítésigazolást, a bírálata még 
mindig folyamatban van. Tehát ezt akkor tényszerűen rögzítsük, hogy ez még nem történt 
meg.  

Nem tudom, mennyire volt idejük átolvasni az általunk tett szövegszerű javaslatokat, 
mert mi ezt még tegnap este megtettük, pont azért, hogy legyen erre lehetőség. Amennyiben 
ez sikerült, akkor nem ismertetem részleteiben, és esetleg a jegyzőkönyv mellékleteként 
kérem fölvenni, s akkor ennyivel előbbre vagyunk. 

Ha ezzel egyetértünk, akkor itt befejeztem az expozémat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a következő lenne a döntési folyamat. Van egy 

Bertha Szilvia által előterjesztett módosító javaslat, amelyet megkapott mindenki, és amellyel 
kapcsolatosan három szavazás lesz. Aki tehát a Bertha Szilvia-féle javaslatot, a II.3. második 
mondata, és ugyancsak a harmadik bekezdés utolsó előtti mondata, de mondom, hogy a 
jegyzőkönyvben is szerepeljen, tehát ez az, amit kiveszek belőle: „A bizottság által bekért 
irományok közül számosat, többek között a hiánytalan privatizációs szerződéseket a jelentés 
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elkészültéig sem bocsátották a bizottság rendelkezésére az illetékes szervek, ezáltal egyes 
témakörökben mind a megalapozott kérdésfeltevést, mind a meghallgatottaktól elhangzottak 
kiértékelését lehetetlenné tette.” Ez az első rész. A második rész pedig: „Nem került sor 
továbbá a Jobbik javaslatára kért, Márton Attila légügyi kormánybiztos meghallgatására sem. 
Ilyen módon a bizottság felállításakor meghatározott 2002-2010 közötti időszakból a Fidesz–
KDNP kormányzására eső teljes időszak vizsgálatlanul maradt.” Tehát ez a kettő, amit 
kiveszek most belőle.  

Szavazások 

Azt kérdezem tehát, hogy aki ezzel a kivétellel ezt elfogadja, hogy a Bertha Szilvia-
féle javaslat is bekerüljön az eredeti jelentésbe, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 7 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) 2 nem. Ezzel tehát kivettük az általam ismertetett, két inkriminált 
szövegrészt, és a többi részt pedig elfogadtuk. 

Most szavazunk a képviselő asszony két kivett mondatáról. Először szavazunk a 
harmadik bekezdés utolsó előtti mondatáról, ez „a bizottság által bekért irományok…” 
címzetű rész. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Akkor ezt nem fogadta el a bizottság. 

Jön a következő mondat, miszerint nem került sor a Jobbik által kért Márton Attila 
meghallgatására, illetve a 2002-2010-es időszakból a Fidesz–KDNP kormányzásának teljes 
időszaka vizsgálatlanul maradt. Ki az, aki ezt támogatja? Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 
4 igen. Aki ellene van? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Akkor ezt sem fogadta el a bizottság.  

Akkor a most már így kiegészített teljes vizsgálati jelentést, a Bertha Szilvia által 
előterjesztett és elfogadott kiegészítésekkel ki támogatja? 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, huhú, várjunk, még messze vagyunk ettől! 
 
ELNÖK: Nem vagyunk messze, egyáltalán.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Dehogynem! 
 
ELNÖK: Amit most elfogadtunk, hogy nem a Kehit keressük meg, hanem a kormányt, 

ezt ki támogatja? Tehát a bizottsági ajánlás negyedik bekezdését ki támogatja? (Szavazás.) 9 
igen. Ezt mindenki támogatja.  

És akkor most… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): …akkor most nem lehet szavazni. 
 
ELNÖK: Miért ne lehetne szavazni? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azért, elnök úr, mert ha megszavazza a bizottság ebben 

a pontban az ön által előterjesztetteket, akkor nincs értelme az általam előterjesztetteknek. 
 
ELNÖK: Igen, így van. Akkor először az alelnök úr által tett módosításokról 

szavazunk, most, illetve az észrevételekről (Dr. Veres János: Nem, elnök úr.), de, és utána 
szavazunk az enyémről, de, de! Másképp nem lehet! (Dr. Veres János: Hát, lehet…) Lehet, de 
most ez a játék. Vagy erről szavazunk… 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem, nem ez a játék! 
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ELNÖK: Hát dehogyisnem! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor mondom, hogy mi a rendes eljárás. 
 
ELNÖK: Mi az ügyrendi javaslat? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az ügyrendi javaslat az, hogy egyrészt én magam is 

tettem az elnök úr által előterjesztettekhez különböző észrevételeket, de az elején elmondtam, 
hogy azért terjesztettem elő önálló javaslattervezetet is, mert nem értek egyet azzal, ami az 
elnök úr által előterjesztett jelentéstervezetben megfogalmazásra került. Ezért az én 
jelentéstervezetemmel is az előtt kell foglalkozni, mielőtt a végső szavazást a bizottság 
megtenné. Ugyanis ha a bizottság megszavazza az elnök úr előterjesztettet – nincs kétségem, 
meg fogja szavazni –, akkor nincs értelme az enyémről tovább beszélni. Tehát én csak úgy 
tudom behozni ebbe a vitába az általam elkészített jelentéstervezetet, ha még a zárószavazás 
előtt erről tárgyal a bizottság. Nincs más ügyrendi lehetőség.  

Én véleményeket mondtam az elnök úr által előterjesztett javaslattal kapcsolatban, 
mondtam módosítási kezdeményezéseket, de természetesen elmondtam az elején azt is, hogy 
miután én azt tapasztaltam, amit, ezért készült ez a bizonyos másik anyag.  

 
ELNÖK: Én ezt maximálisan akceptálom, de tekintettel arra, hogy elfogadtunk egy 

napirendet, illetve van egy jelentés, arról szavazunk, és utána szavazunk az alternatív 
javaslatról. Ez nyilvánvalóan így logikus, ez másképp nem is lehetséges. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az a baj, elnök úr, hogy utána nem tudunk szavazni az 

alternatív javaslatról. 
 
ELNÖK: Miért nem tudunk szavazni? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azért, mert a kettő kizárja egymást. Ha már 

elfogadtunk egyet, akkor ez ugyanaz, mint a Házban a szavazásnál. Természetesen nem 
kívánom felolvasni az ötven oldalt, nehogy félreértés legyen, csak hogy könnyítsem a döntést; 
én egy rövid ismertetést szeretnék a bizottság előtt tenni, és utána lehet szavazni arról, hogy 
milyen módosító indítványokat fogadnak el. 

 
ELNÖK: Jó, akkor a lovagiasság szabályai szerint ezt röviden tetszik ismertetni, és 

először arról szavazunk, és utána szavazunk az egészről. Egyébként pedig lehetne fordítva is 
csinálni, ettől függetlenül. Két alternatíva van, de legyen így! 

Alelnök úr! 

Dr. Veres János alternatív jelentésének megvitatása 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor annyi lenne a kérésem – az én anyagom már kint 
van mindenkinél természetesen –, az általam benyújtott tervezet az elején, egyetértve az elnök 
úr kezdeményezésével, foglalja össze a bizottság munkájával kapcsolatos tapasztalatokat, és 
ezt követően teszek néhány megállapítást, és a legvégén teszek még két javaslatot. Ennyi 
lenne röviden, amit én szeretnék még a bizottsággal megbeszélni, a jegyzőkönyv kedvéért 
leginkább: 

„A nemzeti légitársaság felszámolása ma már nem veszély, hanem tény. Az OGY 
Bizottság kilenc hónapos vizsgálata során nem lehetett a választ megkeresni – összefüggésben 
a vizsgálható időtartam előző kormányzati ciklus intézkedéseire való behatárolásával, 
leszűkítésével –, arra nézve, hogy: 
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az új kormány miért nem folytatta a saját szakemberei által is megismert, a legfelsőbb 
vezetői szinten is támogatott stratégia bázisán megkezdett munkákat, azaz miért nem tett 
semmit, hogy kimunkálásra kerüljenek a részletes végrehajtási, megvalósítási tervek a Malév 
reorganizálására/restrukturálására;  

miért ömlesztette – az EU direktívákkal szemben, 2010 második felében – a Malévba a 
milliárdokat, folyamatosan olyan veszteségfinanszírozást végrehajtva, ami nyilvánvalóan a 
közösségi jogi tilalmakba ütközött és  

a fentiek együttes következményeként, miért tette az uniós joggal ellentétessé a 
korábbi lépéseket is, így például a visszaállamosítást, amikor hivatkozási alapot adott az 
Európai Bizottság elmarasztaló döntéséhez, hogy a visszaállamosítás azért nem szolgált 
restrukturálást, mert utána nem történt semmiféle erre irányuló intézkedés.  

Az OGY határozatban feltett kérdések alapján egyértelmű, hogy a Bizottság felállítása 
egyfajta politikai „bűnbakkeresést” szolgál:  

az eddigi tények/történések tükrében teljesen nyilvánvaló, hogy a Malév csődjéért a 
felelősség a jelenlegi kormányzatot terheli, melyet az nem kíván felvállalni és – a más 
ügyekben is rendre követett módszerrel - az előző kormány intézkedései következményeként 
próbálja a történteket a széles nyilvánosság előtt magyarázni.” 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, de kicsit most már túl tetszik terjeszkedni (Derültség.), a 

vizsgálatnak már nem is ez a tárgya, már elnézést kérek!  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A vizsgálatnak az a tárgya… 
 
ELNÖK: Alelnök úr, szerintem, ha ezt itt most végig fel tetszik olvasni, akkor ennek 

soha nem lesz vége.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem, elnök úr, mondtam, hogy én összességében a 

bevezetést szeretném elmondani, és a legvégén két javaslatot.  
 
ELNÖK: Jó.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A bevezetés pedig ennyi, ami itt előttem van, és a két 

javaslat. Természetesen nem az ötven oldalt akarom felolvasni. Természetesen fogom kérni, 
hogy a jegyzőkönyv részeként tekintsék ezt a benyújtott anyagot, ez értelemszerűen jogunk, 
úgy gondolom, de a jegyzőkönyvbe szövegszerűen ezt a rövidet fogom csak elmondani. 

No, tehát ott tartottam:  
„az eddigi tények/történések tükrében teljesen nyilvánvaló, hogy a Malév csődjéért a 

felelősség a jelenlegi kormányzatot terheli, melyet az nem kíván felvállalni és – a más 
ügyekben is rendre követett módszerrel - az előző kormány intézkedései következményeként 
próbálja a történteket a széles nyilvánosság előtt magyarázni;  

a vizsgálandó időszaknak a 2010. évi kormányváltást megelőző két kormányzati ciklus 
idejére való merev leszűkítése – azaz a Malév közel hét évtizedes „életében” e két ciklust 
megelőzően, valamint a 2010. évi kormányváltás óta a közelmúltban történtek teljes kizárása a 
vizsgálatból – minimum azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha a Malév 2012. év elejei 
csődjét megelőzően eltelt időszak nem is létezne, bár  

a kérdések alapján az sem egészen világos, hogy mit kell a prekoncepciót nem is 
„titkoló” OGY határozat nyomán lefolytatott vizsgálattal az előző kormányoknak felróni: a 
privatizációt és/vagy a visszaállamosítást, esetleg azt, hogy nem hagyták csődbe menni a 
Malévet, vagy netán azt, hogy a Malév „becsődöltetésével” egy időben/valamivel előtte nem 
hoztak létre egy új nemzeti légitársaságot? 
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Az ugyanis egyértelmű, hogy a Malév 2012. év elején beindult felszámolása mögött a 
Kormány által hozott, tudatos politikai döntés kellett, hogy legyen: 

a Kormány hivatalba lépése előtti háttér-egyeztetetések során a legmagasabb vezetői 
szintről kapott megerősítést az, hogy a Malévet nem lehet a sorsára hagyni, ennek érdekében 
meg kell kezdeni a restrukturálási terv részletes kimunkálását és meg kell tenni a végrehajtás 
első szakaszában a döntési jogok állami kézben tartásához szükséges intézkedéseket; 

azt, hogy a Malév megmentését, életben tartását illetően a Fidesz-kormány részéről 
megvolt az előzetes egyetértés, és azt az új Kormány komolyan is gondolta, a legjobban az 
igazolja, hogy  

hivatalba lépése után, 2010 második felében minden korábbinál nagyobb összeggel, 
összesen 38 milliárd Ft-tal támogatta meg a Malévet, de az sem volt titok, hogy a kormányzat 
képviselői igen magas (a legmagasabb) szinten tárgyalnak a Malév privatizációja tekintetében 
számításba vehető befektetőjelöltekkel, továbbá 

a „jogfolytonosságot” igazolják az Európai Bizottság 2012.01.09-i nyilvánosan 
hozzáférhető határozatában írtak, melyek alapján egyértelmű, hogy a jelenlegi kormány 
minden előzményről pontosan informált volt, az EU Bizottsággal a tárgyalások folyamatosan 
történtek, sajátosságuk csak az, hogy – a megelőző időszaki biztató kezdetek után – 2012. év 
elejére teljes kudarccal zárultak. 

Az OGY bizottság vizsgálati „tematikájának” politikai hátterű merev leszűkítése 
nyilvánvalóan tükrözi azt, hogy: 

a Bizottság valódi feladata az lenne/lett volna, hogy olyan jelentés készüljön, amely 
alkalmas alapul szolgálhat a Malév csődjéért való teljes felelősség ezen áthárításához, azaz azt 
lenne hivatott a bizottsági jelentés alátámasztani, hogy  

a Malév 2012-benbekövetkezett csődje, a 2006-2007. évi értékesítés és a 2010. évi 
részleges (többségi) visszaállamosítás egyenes és elháríthatatlan következménye lenne, értve 
alatta az EU elmarasztalást is, azaz 

nem véletlen, hogy az OGY határozat kizár minden lehetőséget arra nézve, hogy 
vizsgálat tárgya legyen az is, hogy ha – szigorúan csak teoretikusan (!) – az előző nyolc év 
kormányzati intézkedései annyira elhibázottak voltak, vajon…” 

 
ELNÖK: Elnézést, alelnök úr, de tényleg nem erről volt szó egyébként. Most fel 

tetszik olvasni az egészet. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem, nem, ezt a két oldalt olvasom csak! Szigorúan 

csak teoretikusan… – ez a preambulum, így van. Tehát: 
„ha – szigorúan csak teoretikusan (!) – az előző nyolc év kormányzati intézkedései 

annyira elhibázottak voltak, vajon 
a jelenlegi kormányzat milyen konkrét intézkedéseket tett e „hibás” intézkedések 

hatásának a kiküszöbölésére, a nemzeti légitársaság megmentésére/jogutód nemzeti 
légitársaság létrehozására, valamint a kormányváltáskor már folyamatban volt EU-eljárások 
folytatása és eredményes lezárása érdekében.  

A Bizottság első ülésein fel is merült a vizsgált időszaknak a Malév csődjéig – de 
legalább a 2010. december 31-ig – való kibővítésének a kérdése, azonban ilyen döntés a 
Bizottságban nem született, arra hivatkozván, hogy a Bizottság vizsgálata nem terjeszkedhet 
túl azokon a kereteken, melyeket részére az OGY határozat megszabott. A kiterjesztés 
elmaradása a vizsgálat politikai motiváltságának legjobb bizonyítéka, hiszen a nélkül 
vizsgálni a cég csődjéig vezető folyamatokat, hogy a Bizottság csak a csődöt jóval megelőző 
időszakkal foglalkozik, szakmailag lehetetlen és értelmezhetetlen.  

A Bizottság – a tagok javaslatai alapján – a munkarendjében végül a vizsgálandó 
kérdéseket tartalmi, logikai, időbeli együvé tartozásuk alapján négy összefoglaló témakör köré 
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csoportosította, témakörönként további konkrét kérdéseket is megfogalmazva. Erre tekintettel 
az OGY határozat konkrét kérdései helyett a Bizottság végleges munkarendje szerint 
csoportosított és kibővített kérdésekre adott válaszokkal kell/lehet a Bizottság vizsgálati 
jelentését összeállítani.” 

Ennyi lett volna a preambulum része a dolognak, most pedig jön a javaslat. 
Tekintettel az imént fölsorolt megközelítésre, „figyelemmel arra is, hogy a Malév nem 

2007-ben, a privatizálása lezárásakor és nem 2010. első felében, a többségi állami tulajdonba 
való visszakerülésekor jutott csődbe – a Malév felszámolásának a valós okait feltáró 
vizsgálatot indokolt tovább folytatni, ezért az javasolható, hogy: 

a) A Malév felszámolása okainak a feltárása érdekében a vizsgálat folytatódjon tovább 
a 2010. évet érintően, a jelenlegi kormány hivatalba lépésétől kezdődően egészen addig az 
időpontig, amíg a Malév felszámolás alá került, azaz  

a vizsgálat kiterjedhessen az ezen időszakban a Malév sorsára ható, azt meghatározó, 
befolyásoló – az állami vagyonkezelőnél, a Malévnél és a kormányzat szintjén hozott – 
valamennyi döntésre és megtett intézkedésre, valamint 

mindazon körülmény teljes körű feltárására, amely végül az EU Bizottság elmarasztaló 
határozatának a meghozatalához vezetett. 

b) A Kormány – a Budapest Airport tulajdonosa által vállalt fejlesztések kapcsán 
megnyilvánuló kétségek, bizonytalanság megszüntetése érdekében – hozza nyilvánosságra azt 
a dokumentumot, amelyben a vevő szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését elismerve, 
a repülőtéri fejlesztések kérdését 2012-ben a Hochtiffel, mint tulajdonossal, megállapodás 
szinten is lezárta.”  

Számomra ez volt ismert addig, amíg azt el nem mondták, hogy a kérdésre milyen 
válasz érkezett.  

Ennyi lett volna az én kiegészítésem ahhoz a határozati javaslathoz, amelyet elnök úr 
benyújtott. És értelemszerűen szeretném, ha az anyag többi írott része a mai bizottsági ülés 
jegyzőkönyvének a mellékletét képezné az általam leadott formában. 

Köszönöm figyelmüket. 
 
ELNÖK: Én köszönöm. Erre lenne észrevétel? (Jelzésre:) Jó, akkor Aradszki 

képviselő úr, Gruber képviselő úr. S akkor elnézést kérek mindenkitől, de ugye szavazás 
közben voltunk, alelnök úr, rendkívül gentleman voltam, tehát már szavaztunk. De hát akkor 
megtesszük az észrevételeket, de utána visszatérünk az eredeti szavazáshoz, nevezetesen az 
egész jelentésről szavazunk, utána szavazunk alelnök úrnak a két másik javaslatáról. 

Parancsoljon, Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnök úr, én is úgy gondoltam, hogy a mostani 

hozzászólásom ezt a két dolgot öleli fel. Veres képviselő úr az elnök úr által benyújtott 
jelentéstervezetet kritizálta, azzal kapcsolatban lenne észrevételem. Másészt pedig a 
preambulum és a határozati javaslat? vagy összegzés megállapításaival kapcsolatban tennék 
egy-két észrevételt, amit volt kedves felolvasni alelnök úr. 

Az első dologgal kapcsolatban én figyelmesen próbáltam követni, ameddig csak 
lehetett, ezt az előadást, amit a jelentéstervezettel kapcsolatban alelnök úr elmondott. De hadd 
jegyezzem meg, hogy ez azért több esetben, több dologban is igen erős csúsztatásokat 
tartalmaz.  

Nevezetesen, az egyik ilyen lépés az volt, hogy a Budapest Airport és a Malév közötti 
jogviszonyt nem lehetett úgy szabályozni az EU-s tilalmak miatt, hogy egymás nyereségét, 
illetve veszteségét kiegészítsék, illetve kompenzálják. Úgy rémlik nekem, és ebben biztos 
vagyok, hogy a jelentéstervezet nem erről beszélt, hanem az nem merült fel annak idején, 
hogy a Budapest Airport és a Malév Zrt. mindkettő megszűnne, és összeolvadással egy új cég 
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jönne létre. Erre nézve, úgy tudom, van már erre példa az Európai Unióban: a prágai repülőtér 
– amelyet, követve minket, egy nagyszerű emberről neveztek el, Václav Havelről most már – 
és a cseh légitársaság is egy céget képez. Arról, hogy ez cégcsoport jellegű vagy konkrét cég-
e, nincs konkrét információm. Tehát erre van példa, és az EU ezt akceptálni tudta. Úgy 
gondolom, mi sem vagyunk gyengébbek és másabbak, mint a cseh barátaink, ezt a dolgot 
nálunk is érdemes lett volna megvizsgálni. 

Az pedig, hogy a magyar állam nem adott egy fillért sem a reprivatizáció, a 
visszaállamosítás során a Malév Zrt. részére, én ezt… (Közbeszólásra:) Hát, ezt mondta, hogy 
sehova nem került átutalásra egy fillér sem.  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Bocsánat, én azt mondtam, hogy nem tudnak olyan 

eladót mutatni, aki pénzt kapott volna a részvényekért. Én azt nem mondtam, hogy a Malév 
nem kapott pénzt! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A Malév kapott pénzt. Ön tehát akkor úgy 

gondolja, hogy ez egy ajándékozás volt az orosz fél részéről a magyar állam részére, ha nincs 
olyan eladó, aki pénzt kapott volna… (Dr. Veres János: Ott van a szerződés!) Nyilvánvalóan 
ez nem így van. Azt, hogy milyen üzleti konstrukcióban, pénzmozgást kikerülve meg lehet 
oldani a vagyoni előnynek a juttatását, gondolom, ezt nem kell pénzügyminiszter úrnak 
elmagyaráznom, erre számtalan technika van a pénzügyi életben. Egyébként ilyen technika 
volt ez is, a Malév visszaállamosítása is. Mindenesetre 25 milliárd forintba fájt ez annak 
idején a magyar államnak, és nem sok minden előnyünk származott belőle. Ugyanis már eleve 
olyan kényszerhelyzetbe került az akkori magyar kormány korábbi áldásos tevékenysége 
miatt, hogy kénytelen volt olyan szindikátusi szerződést kötni az orosz bankkal meg az 
AirBridge-dzsel, ami korlátozta az ő tulajdonosi jogainak alkalmazhatóságát.  

A másik ilyen dolog, hogy kifogásolta itt a jelentéstervezetnek azt a megállapítását, 
hogy vitattuk, illetve nehezményezte a jelentéstervezet, hogy nem készültek el csak angol és 
orosz nyelven bizonyos szerződések. És ön ezt mondta, hogy természetesen, merthogy ez a 
Malév és az AirBridge, a Malév és a Vnyesekonombank között jöttek létre. Csak szeretném 
felhívni pénzügyminiszter úr figyelmét, bár biztos, hogy jobban tudja nálam, én úgy tudom, 
hogy a Malév Zrt. egy magyarországi honos cég volt, igaz?, meg most is az, vagy volt, tehát a 
magyar számviteli szabályok szerint kellett hogy működjön, és a magyar számviteli szabályok 
értelmében ezek a szerződések bizonylatnak minősülnek. És miután ezek bizonylatok, ezért 
kutya kötelessége (Dr. Veres János rázza a fejét.) minden egyes magyar számviteli szabályok 
szerint – tudja képviselő úr, hogy ez így van – vagy magyar nyelven is elkészíteni a 
szerződéstervezetet, vagy a szerződés tartalmáról egy összegző magyar nyelvű kivonatot 
készíteni. Tudom, hogy a cégek ezt nem csinálják vagy elég hanyagul csinálják, de ez a 
jelenlegi hatályos szabályozás. Tehát e tekintetben joggal volt elvárás a bizottság tagjai 
részéről, hogy ennek a szerződésnek a tartalmát magyar nyelven is meg tudják ismerni, 
mégpedig eredeti forrásból, a Malév Zrt. ügyirat-nyilvántartásából vagy az ÁPV Rt. 
nyilvántartásából. Ez nem sikerült. Tehát ez a megállapítása is, úgy gondolom, hogy vitatható, 
és szakmailag nem megalapozott.  

A másik, amit ön most elmondott az ön által előterjesztett határozati javaslattal 
kapcsolatban. Én nem értem önt, képviselő úr. Amikor ezt az elnök úr által benyújtott 
határozati javaslatot vitatta, illetve minősítette, értékelte – legyünk finomabbak –, akkor az 
volt az egyik legfőbb érve, hogy kérem szépen, olyan dolgok vannak ebben a határozati 
javaslatban, amelyről a bizottság nem tárgyalt, amely itt a bizottság plénumára nem került, 
nem vitatta meg. Ebben is lehet igazság, bár itt bizonyos szempontból szabad eszközei vannak 
a bizottságnak a tekintetben, hogy a nyilvánosan elérhető anyagokat megismerheti; mondjuk, 
egy cégkivonatot nem kell itt megvitatnunk, mert azt egyébként mindenki el tudja érni, ez is 
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egy hasonló eset. Ön azonban ezzel szemben nyilvánvalóan olyan állításokat tett, amit aztán 
végképp nem tárgyalt a bizottság az elmúlt időszak alatt. Tehát amíg az elnök úr által 
benyújtott javaslat tekintetében kifogásolja, hogy olyan dolgok is belekerülhettek, amit 
közvetlenül nem tárgyalt a bizottság, az ön által elmondott preambulumból számomra az tűnik 
ki, hogy ön meg aztán totálisan, nemhogy olyan dolgokat nem tárgyalt a bizottság, amit ön 
felsorol, azokról a kérdésekről nem tárgyalt, hanem egyszerűen még a hatásköre sem terjed ki 
a bizottságnak ennek a kérdéses időszaknak a megvitatására. Ezért a magam részéről, 
némiképp azonosulva az ön által elmondottakkal, ebből az alapállásból kénytelen vagyok a 
legnagyobb sajnálatomra olyan álláspontra helyezkedni, hogy az ön által benyújtott javaslatot 
nem támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Elnök Úr! 

Egy briliáns munka fekszik itt előttünk. (Derültség. – Dr. Veres János: Legalább valaki 
megérti.) Hiszen ahogy azt képviselőtársam is mondotta volt, az anyagban a 8-9. oldalon 
megtalálható preambulum, valamint az ön által a végén beidézett 53. oldal utolsó 
bekezdésének a) pontja a politikai jelentéstervezet-írásnak az egyik gyöngyszeme is lehetne 
akár. (Dr. Veres János nevet.) Éppen ezért, azt hiszem, ennek a sorsa a megíráskor már 
tulajdonképpen meghatározott volt. Ugyanis ezzel a preambulummal, illetőleg ezzel a 
végkövetkeztetéssel természetesen nem érthetek egyet. (Dr. Veres János széttárja a kezét. – 
Dr. Bácskai János: Ez nagy csalódás lehet. – Dr. Veres János, nevetve: Az.)  

Amit viszont ön a részletekben említett, hajlok arra, hogy elfogadjam azt, hogy Költő 
Magdolna sohasem volt eladó. Költő Magdolna egy jelenség volt (Derültség.), több mint 
eladó vagy vevő. Egy olyan jelenség, amelyik ezt az egész privatizációs felhőt jellemezte. 
Úgyhogy talán érdemtelenül degradálnánk le egyfajta polgári jogi fél meghatározásában e 
jeles hölgyet, akit mindenki ismert, és mégsem ismert senki sem, és mindenütt ott volt, és 
mégsem volt sehol – mintha egyfajta Mátyás király meséje típusú dolog lett volna. 

A Btk. különös rész meghivatkozása, én azt hiszem, ennek nincs olyan jelentőségteljes 
súlya, ami a jelentés elfogadását vagy el nem fogadását meghatározná.  

Én várnék azért öntől, ha a Deloitte cégnek a meghatározása, pontosabban a minősítése 
ön szerint túlzott, akkor egy alternatívát ha tudna adni, azon még elgondolkoznék. 

A magyar nyelvű szerződések hiánya kapcsán pedig nekem is az a véleményem, hogy 
bár tulajdonképpen elvileg nem játszik szerepet, hiszen a felek meghatározhatnak bármiféle 
nyelven történő dokumentációt, de mégis, a pénzügyi szabályok szerint viszont 
képviselőtársamnak van ebben igaza. 

Úgyhogy, még egyszer mondom, csodálattal adózom ennek a preambulumban 
megfogalmazottaknak (Dr. Veres János: Akkor meg kell szavazni! – Derültség.), de azt 
hiszen, hogy ez sajnos kizárja azt, hogy ebből az alternatív jelentéstervezetből bármiféle 
támogatást tudnék kicsikarni. Ugyanakkor értékeltem ezeket a szakmai, a politikai 
munkásságának nem részét képező szakmai megjegyzéseit. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egy pillanatra Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Sajnos én nem tudtam 

végigolvasni, mert most kaptuk meg, úgyhogy én most itt csak a javaslatokat olvastam el. 
Amivel, azt kell mondanom, tulajdonképpen teljesen egyetértünk, csak az a gond, hogy jelen 
erőviszonyok közt, úgy gondolom, ez egy politikailag irreális célkitűzés. (Derültség.) Ezt 
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nyilvánvalóan mi is támogatnánk, hogy vizsgálni kell ezt az időszakot is, csak más típusú 
felállásban és más típusú erőviszonyok közt. Ezért mi ezt így most nem tartjuk reális 
célkitűzésnek, de ettől függetlenül jogosnak véljük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. S mielőtt a szavazást folytatjuk, nekem is lenne egy-két 

incselkedő megállapításom azzal kapcsolatban, amit elmondott alelnök úr. 
A Fehér Könyvvel kapcsolatos egész kritikának vagy alelnök úr észrevételének, majd a 

másik anyagnak is tulajdonképpen az egyik alapja, ez a Fehér Könyv egyfajta casus belliként 
szerepel. Ezzel kapcsolatosan két megjegyzésem van. Egyrészt az, hogy ne vitassuk, alelnök 
úr, hogy másik csapatban focizunk, és amennyire esetleg a piros vagy vörös oldalon a fehér 
nem szimpatikus szín, én fordítva is nyugodtan mondhatnám ezt; tehát valószínűleg ez a Fehér 
Könyv valahogy… – a fehér a szocialisták számára mindig valahogy…  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kárt okozó, az a baj! Ez a Fehér Könyv kárt okozott, az 

a baj! 
 
ELNÖK: Jó, én most nem is erről beszélek, én most először csak általánosságban 

fogalmazok. Tehát a fehéret illetően, hogy valaki a piroshoz vagy vöröshöz ragaszkodik, van, 
aki pedig a fehérhez. Ez az egyik, úgyhogy itt valószínűleg valami átfedés van. 

De most a viccet félretéve, én azt gondolom, a Fehér Könyv megállapításai egészen 
minimális részben szerepelnek, és nem konklúzióként szerepelnek, hanem ugyanúgy 
anyagként szerepelnek, mint minden más a jelentésben. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel nincs 
probléma.  

Ami a Deloitte-ot illeti, ezzel a nagyhatalmú céggel kapcsolatban csak egy pikírt 
megjegyzést kell tennem gyakorló jogászként, bár pontosan kell fogalmaznom, mert 
valószínűleg ettől a nem csekély anyagiakkal rendelkező nagyhatalmú cégtől lehet, hogy 
kapok egy pert a nyakamba. Ugye, tetszett dicsérni, hogy ez egy nagyon komoly cég. A neve 
komoly egyébként ennek a Deloitte-nak, de megmondom őszintén, én budapesti 
vállalkozóktól úgy hallottam, hogy nagyon sok pénzért adnak tanácsokat, de általában nem 
mindig sikerülnek a tanácsok – hogy finoman fogalmazzak. Magyarul, az a díj, amit fizetnek 
ennek a nagyhatalmú cégnek, vagy fizetett a kormány, meg fizettek hosszú időn keresztül, és 
mindenki megkereste őket, ez, hogy is mondjam csak…, nem állt egyenes arányban azzal a 
teljesítménnyel, amit hoztak, mondjuk, egy adótanácsadás címén. Bár kétségtelen tény, hogy 
ilyen tanácsadói díjakat szerintem New Yorkban sem szoktak kérni, mint amit itt kérnek. De 
hát van, aki ezt a pénzt kifizeti – ez itt így szokott lenni. 

A másik dolog pedig, ami nagyon fontos, és azt hiszem, kulcskérdés, és ebben vita van 
közöttünk alelnök úrral, ez a bizonyos adóhátralékkal kapcsolatos megállapítás, ami az egyik 
legfontosabb tétele ennek a vizsgálati jelentésnek. „2007. január és 2010. március között az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal folyamatosan, összesen 12 alkalommal engedélyezte a 
Malév számára, hogy elhalassza vagy átütemezze különféle típusú adó- és 
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeinek teljesítését. 2010 márciusában a Malév 
adó-, társadalombiztosítási tartozása 13,7 milliárd forint volt. A teljes Malév-csoport 
tekintetében ez az adat 16,8 milliárd forint volt.” Ez ténykérdés. És az is ténykérdés, és mint 
pénzügyminiszter, gondolom, ezt megerősíti, de mostani kormányzati tapasztalatok is vannak 
erre, hogy az adó- és tb-járulékok behajtása a legfontosabb és legnagyobb pillére a 
költségvetésnek, mindegy, hogy milyen színű kormányról beszélünk. Ez a 16,8 milliárd 
forintos be nem hajtás – és most nem a mindenkori kormány konkrét felelősségéről beszélek, 
hanem egyáltalán arról az elvről, hogy amíg az adófizető polgároknak ma már egy 
méltányossági kérelmet sem tartanak teljesíthetőnek, mert azt mondják, hogy lehetetlen egy 
forintot is… Gyakorlati példából: késedelmi kamat; azt mondja, hogy kifizeti a tőkét, de a 
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késedelmi kamatot nem engedik el. Akkor most, most véletlenül nyerünk pert – a saját 
példámat mondom – a NAV ellen most már, a perköltséget úgy kell behajtani, kérem szépen, 
hogy a helyettes államtitkárnak kell levelet írni, mert nem akarja a NAV kifizetni a megítélt 
perköltséget a polgárnak, vagy bocsánat, a jogi képviselőjének, hogy egyszerűen fogalmazzak. 
Most ehhez képest, hogy ekkor itt 12-13 alkalommal ilyen óriási összeget, több milliárdot 
elengedtek…! Nem! Itt arról van szó, kérem szépen, hogy igenis lépni kellett volna, és igenis 
be kellett volna ezt az összeget hajtani, és nem hajtották be. Az, hogy közben tárgyalások 
voltak, meg miért volt, meg miért nem, szerintem különösebb jelentősége az ügy 
szempontjából nincs. 

Ami a büntetőjogi felelősséget illeti, a hűtlen kezeléssel kapcsolatosan én azt hiszem, 
hogy mi ezt nem kijelentésként és megállapításként tettük, és valóban mindig hangsúlyoztuk, 
hogy politikai felelősségről lehet szó, nem büntetőjogi felelősségről. Úgy fogalmaz 
egyébként, azt hiszem, a jelentés, hogy felmerülhetett – de nem merült fel, és nincs 
büntetőfeljelentés. 

Amit pedig heurékaként alelnök úr többször említ, hogy nem sikerült a Budai-féle 
csapatnak – azt hiszem, így fogalmazott, ami egyébként nem túl szimpatikus (Dr. Veres 
János: Nem szimpatikus.), nem, ugye? (Dr. Veres János: Nem.) –, tehát hogy a Budai-féle 
csapatnak nem sikerült eredményt elérni és visszautasításra került. Azt alelnök úr is tudja, bár 
nem jogász, de tudja, hiszen pénzügyminiszter volt, komoly közgazdasági tapasztalattal 
rendelkezik, kormányzati tapasztalatokkal rendelkezik, nagyon jól tudja, hogy a büntetőjogi 
felelősség megállapításához elegendők-e a bizonyítékok, és hogy az ügyészség, a vádhatóság 
valaki ellen vádat emel-e, és ha nem emel vádat, ez nem azt jelenti, hogy esetlegesen nem 
lehetne vádat emelni, hanem abban a szituációban az a vádhatóságnak az álláspontja, hogy 
nincs elegendő bizonyíték arra, hogy vádat emeljen. Én ezt most megfordítom: azzal, hogy a 
Budai-féle csapat följelentése következtében nem történt vádemelés, nem rendelték el, és nem 
gyanúsítottak be senkit, ez még önmagában nem jelenti azt, hogy nem merülhetett fel a 
büntetőjogi felelősség (Dr. Veres János nevet.) – én akkor most azt tudom mondani önnek, 
alelnök úr, viccesen, hogy örüljenek neki, hogy a Budai-féle csapatnak nem volt jó a 
feljelentése, és nem lett büntetőjogi felelősség, és most csak politikai felelősségről beszélünk. 
Ami természetesen ugyanolyan súlyos kérdés, de mondom még egyszer, azt mindenki tudja, 
hogy azért nem egyértelmű és nem automatizmus, és ezer példa van, amikor a vádhatóság 
nem emel vádat. Egy ügyész barátom ezt viccesen úgy fogalmazta, amikor ezek a 
szociálpolitikai kedvezmények voltak, erre mindenki emlékszik biztosan, és egy csomó 
szerencsétlennél vádat emeltek, és mondom, hát még tízezer ember van, vannak főorvosok, 
akik szociálpolitikai kedvezményt igénybe vettek, Budapesten lakásokat vettek, ott miért nem 
emeltek vádat: kedves István, az ügyészség az ellen emel vádat, aki ellen indít. És ez 
tulajdonképpen így van. Az, hogy önmagában Magyarországon a szociálpolitikai csalás 40-
50 ezer volt, még nem jelenti azt, hogy 40-50 ezer ember ellen emeltek vádat. Akinek pechje 
volt – most bocsánat –, az ellen vádat emeltek, akinek szerencséje volt, az ellen nem emeltek 
vádat. Ezzel kapcsolatosan én azt gondolom, örülni kell annak, hogy nem büntetőjogi 
felelősségről vitatkozunk, hanem politikai felelősségről. 

Összességében nem kívánom szaporítani a szót. Térjünk vissza az eredeti 
indítványunkhoz!  

Szavazások 

Most tehát azt kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy aki az eredeti jelentést a Bertha 
Szilvia-féle kiegészítéssel egyetemben, a már módosított formában elfogadja, az most emelje 
fel a kezét. (Szavazás.) 7 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság tehát elfogadta a kiegészített formában a jelentését. 
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Most pedig szavazunk az alelnök úr jelentéstervezetéről és javaslatáról. Ki az, aki 
elfogadja Veres János alelnök úr jelentését és javaslatát? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem fogadja 
el? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Az elnök zárszava 

Megállapítom, hogy nem teljeskörűen ugyan, de ami lehetőségünk volt, a munkát 
elvégeztük. Két megjegyzésem azonban még mindig van. Nevezetesen az, hogy valóban, és 
ebben volt Bertha Szilviával, a Jobbikkal és a Szocialista Párttal is állandó vitánk, hogy 
szerintem teljesen világosan és egyértelműen az Országgyűlés azzal az országgyűlési 
határozati javaslattal egy komoly cezúrát, egy mezsgyét húzott be – ezzel lehet vitatkozni –, 
ez a mezsgye pedig 2010 volt. Tehát a bizottság a munkáját csak az országgyűlési határozat 
keretein belül végezhette, és nem vizsgálódhattunk, bármennyire szerettünk volna; nyilván, 
hogy az élet áttörte ezt, és átnyúlik, de nem vizsgálhattuk azt, hogy 2010 után hogyan történt, 
mi történt, illetve miért került sor a Malév csődjére… (Bertha Szilvia: A vita nem ebben volt.) 
Tessék? 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Bocsánat, csak a vita nem ebben volt, hanem hogy 

2010-ben a Fidesz-kormányra eső időszakot is vizsgáljuk. (Dr. Veres János: Így van.)  
 
ELNÖK: Világos. Kellett volna vizsgálni, mi azt mondjuk, hogy nem kellett volna 

vizsgálni; a párhuzamosok nem találkoznak, ezt nem tudjuk már eldönteni. Én azt tudom 
mondani, hogy bármikor még sor kerülhet arra, hogy a későbbiekben vizsgálódás legyen, 
ahogyan a Jobbik igen tisztelt képviselője kifejtette ezzel kapcsolatos álláspontját; alelnök 
úrról nem beszélve, hogy mit szeretnének a későbbiekben. Azt hiszem, erre sor kerülhet. 

Én köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, részvételét. Kellemes ünnepeket 
kívánok! 

Köszönöm szépen, az ülést befejeztük. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc)  

 

 

Dr. Varga István 
a vizsgálóbizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
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Mellékletek 

1. számú melléklet (Bizottsági jelentés) 

 
Az Országgyűlés 

        MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és 
szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, 
továbbá 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 bizottság 
 

 
 

 
 
 

 
J e l e n t é s  

 
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 bizottság vizsgálatának eredményéről 

 
 
 
 
 
 

 
Előadó: Dr. Varga István elnök 

 
 
 

Budapest, 2012. december 18. 
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I.  ELŐZMÉNYEK 

 

Az Országgyűlés a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: MALÉV Zrt.) 2012. február 3-án bekövetkezett csődje 

miatt elengedhetetlennek tartotta, hogy annak okait egy vizsgálóbizottság keretein belül tárja 

fel. A MALÉV Zrt. az elmúlt közel 70 évben szimbólummá vált hazánk és honfitársaink 

számára, illetve a nemzetközi légi közlekedés terén, mindemellett a nemzetgazdaság 

kiemelkedő szereplője volt. Az Országgyűlés annak érdekében, hogy teljes körűen feltárja a 

MALÉV Zrt. fizetésképtelenné válásával és felszámolásával kapcsolatos tényeket és 

körülményeket – különös figyelemmel a Budapest Airport Zrt. és a MALÉV Zrt. 

privatizációjára, visszaállamosítására, az ahhoz kapcsolódó 2002-2010 közötti vezetői 

döntésekre –, 19/2012. (III. 12.) OGY határozatában (a továbbiakban: határozat) döntött a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról az alábbiak szerint:  

 

„Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése, valamint a 36. § (2) bekezdése 

alapján vizsgálóbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre, melynek feladata a 

Budapest Airport Zrt. és a MALÉV Zrt. privatizációjával, visszaállamosításával, majd 

csődhelyzetével kapcsolatosan felmerülő állami vezetői felelősség kérdéskörének vizsgálata, 

amelynek neve: 

 

„A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 

privatizációjának körülményeit, továbbá 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 bizottság ” 

 

(a továbbiakban: Bizottság)” 

 

 

A határozat tartalmazza azokat a kérdéseket, melyek a vizsgálat tárgyát képezik, de a 

Bizottság saját hatáskörében eljárva, további kérdésekkel egészítette ki – 2012. május 9-én 

elfogadott - munkarendjét, így összességében a bizottság az alábbi kérdéskörök és konkrét 

kérdések vonatkozásában folytatta vizsgálatát:  
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II.  A MALÉV privatizációjához kapcsolódó kérdéskörök: 

 

1. 2004-2006 között hogyan zajlottak az állami tulajdonú MALÉV Zrt. részvények 

értékesítését célzó eljárások (pályázatok kiírása, ajánlatok elbírálása, elutasításuk 

okai, stb.)? Hány privatizációs eljárás zajlott és milyen eredménnyel? 

2. Milyen eljárásban és szempontok alapján került kiválasztásra a MALÉV Zrt. 2006-os 

vagyonértékelését végző cég? 

3.  2004-2006 között az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) által lebonyolított privatizációs eljárások 

során mennyire kerültek érvényesítésre a Magyar Állam érdekei? 

4. Készültek-e intézkedési tervek a privatizációt megelőzően a működés fenntartására, 

illetve a működés megszüntetésének lehetséges változataira, és a társaság további 

kezelésének lehetőségeire vonatkozóan? A visszaállamosítást megelőzően készült-e 

felmérés a társaság megszüntetése, esetlegesen új társaság indítása körében szükséges 

intézkedésekről, ezek költségvetési vonzatairól? Mindegyik esetben készültek-e 

összehasonlító anyagok annak érdekében, hogy megalapozott döntés szülessen? 

5. A privatizációs eljárás során megtörtént-e annak vizsgálata, illetve történt-e jelzés arra 

vonatkozóan, hogy az ÁPV Zrt. nem a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság 

privatizációs koncepciójáról szóló 2192/2004. (VII 29.) Korm. határozat előírásainak 

megfelelően folytatta le az eljárását? Az ÁPV Zrt. felügyeletének ellátója figyelemmel 

kísérte-e az eljárást? 

6. A MALÉV Zrt. állami tulajdonban lévő részvényeinek privatizációjával kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 2016/2007. (II. 6.) Korm. határozat 4. pontjában a Kormány 

részéről tudomásul vett legfeljebb 5 200 000 000,- Ft vállalható szavatossági 

kötelezettséggel szemben, az annak végrehajtására kiadott 4/2007. (II. 12.) számú 

RJGY határozat nem rendelkezett az ÁPV Zrt. felé szavatossági kötelezettségvállalás 

engedélyezéséről, mi volt ennek az indoka? 

7. A privatizációs eljárásban miért nem került végül érvényesítésre az AirBridge Zrt. által 

ajánlott 100 000 000 eurós ígérvény? Befolyásolta-e a mielőbbi, pozitív irányú döntést, 

hogy a MALÉV Zrt. sorsa folyamatosan a csőd közeli állapotban volt? Ez hatással volt-

e a hitelígérvény érvényesítésére? Vizsgálták-e az AirBridge Zrt résztulajdonos Kiss 
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Kálmán büntett előéletét, illetve a privatizációs folyamat szereplői körében megtörtént-

e a nemzetbiztonsági átvilágítás? Ha nem, miért nem? 

8. Mi volt az indoka annak, hogy a privatizációs szerződés lehetővé tette, hogy tulajdonosi 

kölcsön formájában is megvalósíthassa az AirBridge Zrt. a tőkeemelést a társaságban? 

9. Mi indokolta Leonov Péter vezérigazgató által, több, mint 100 darab Szuhoj 100-as 

utasszállító gép megvásárlására tett szándéknyilatkozat aláírását, volt-e üzemeltetési 

terv a Maléven belül?  

10. Értékelték-e a Malév Európán kívüli repülési jogait? Miért hoztak létre erre egy külön 

céget, mely a márkanévvel is rendelkezett? Budapest-Moszkva, Budapest-Kijev reláció 

a Malév Kft-be tartozott-e? 

11. Volt-e tudomásuk arról, hogy a VEB Bankkal kötött, kezdetben 102 millió eurós, majd 

már 132 millió eurós hitel- és garancia-megállapodás keretében a VEB Bank óvadékot 

hozott létre a Kiss Kálmán tulajdonában lévő AirBridge Zrt. részvényeinek 45,5 %-ára, 

valamint Borisz Abramovics AirBridge Zrt . részvényeinek 49,5 %-ára, valamint később 

Költő Magdolna (Kiss Kálmán kivásárlását követően) 50,5%-os részvénycsomagjára?  

12. Arról volt- e tudomásuk, hogy az AirBridge Zrt., a MALÉV Zrt., valamint a VEB Bank 

2007. május 29-én óvadéki szerződést írtak alá, amelynek megfelelően az AirBridge 

Zrt. és a VEB Bank között létrejött hitel-és garancia-megállapodások alapján az 

AirBridge Zrt. -t terhelő kötelezettségek biztosítására az AirBridge Zrt. óvadéki jogot 

alapított a VEB Bank részére a MALÉV Zrt.-ben tulajdonolt részvényein is? Ennek 

következménye, hogy az AirBridge Zrt. a VEB Bankkal kötött hitel- és garancia-

megállapodásának nem teljesítése esetén a VEB Bank egyrészt a MALÉV Zrt. által 

vállalt viszontgarancia alapján követelhette a MALÉV Zrt-től a teljesítést, másrészt az 

óvadéki szerződés alapján a részvényekből kereshetett kielégítést. Oszkó Péter, még 

pénzügyminiszterként, állítólag feljelentést tett ennek a „viszont-garancia” néven a 

köztudatba került ügynek a kapcsán, mi ennek a feljelentésnek a sorsa? 

13. 2008 végén ellenőrizte-e a tulajdonos ÁPV Zrt. a Air Bridge Zrt.-vel kötött 

privatizációs szerződésben a vevő által vállaltak teljesítését? Ha igen, ki és milyen 

eredményre jutott? Tettek-e intézkedést az ellenőrzést követően? 

14. Milyen vagyonkezelési kötelezettségek, illetve felelősségek terhelték a MALÉV GH 

ügyvezetőjét a szerződések megkötésekor?  
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III.  A Budapest Airport Zrt. privatizációját érint ő kérdéskörök: 

 

1. A Budapest Airport Zrt. privatizációja során milyen elvek és irányszámok mentén dőlt el 

a győztes személye? Mely folyamatok idézték elő a gyors tulajdonosváltást? 

2.  A privatizáció során a működtetéssel kapcsolatban megfogalmazott elvárások, kitűzött 

fejlesztési célok, stratégiai elképzelések megvalósultak-e a privatizációval?(gazdaságos 

üzemeltetés, hub-repülőtér, cargo-bázis, repülőtér- városközponti összeköttetés), 

3. Milyen kötelezettségeket vállalt a vevő a privatizáció során (fejlesztési, foglalkoztatási, 

környezetvédelmi, zajszennyezési, üzemeltetési stb.), és azokat teljesítette-e, a 

kormányzat milyen lépéseket, intézkedéseket tett a vállalások kikényszerítésére?  

4. Milyen állami kötelezettségvállalásokat tartalmazott a szerződés, azokat mi indokolta, 

milyen mértékű és hatékonyságú volt a privatizált társaságban az állam ellenőrző 

szerepe? 

5. A privatizációs szerződés során figyelembe vették-e nemzetközi kereskedelmi és NATO 

repterünk nemzetbiztonsági jelentőségét, hogyan biztosították a privatizációval növekvő 

nemzetbiztonsági kockázat minimalizálását, és azt miként biztosította, ellenőrizte a 

kormányzat a privatizáció után?  

 

6. A vizsgált időszakban milyen, a repülőtérrel kapcsolatos büntető, polgári, munkajogi, 

hatósági eljárások indultak? A nemzetközi és hazai jogszabályok alapján a repülőtér 

által beszedett különböző bevételek, illetékek jogszerűen kerültek-e felhasználásra? A 

Budapest Airport Zrt. által ún. biztonsági díjként beszedett összeg miként került 

felhasználásra? 

7. A privatizációs folyamat, majd a privatizált Budapest Airport Zrt. működése során 

mennyire érvényesültek az állampolgári jogok, a közérdek? 

8. A Budapest Airport Zrt. privatizációs folyamatába hogyan kerülhetett olyan záradék, 

melynek révén a MALÉV Zrt. esetleges csődje közvetlen kihatással (fizetési 

kötelezettséggel) bírna a Budapest Airport Zrt-re? Ezen nem publikus záradék 

aláírásához a Kincstári Vagyoni Igazgatóság akkori vezérigazgatóján kívül kinek a 

hozzájárulása kellett? 

 

 

IV.  A MALÉV Zrt. reprivatizációjához kapcsolódó kérdéskörök: 
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1. Rendelkeztek-e a döntéshozók és az előzetes véleményezést, hatástanulmányt készítő 

szakemberek – ha voltak ilyenek – valamennyi, a MALÉV Zrt. sorsát érintő 

dokumentum hiteles magyar nyelvű fordításával a visszaállamosítási döntés 

meghozatalakor? 

2. A visszaállamosításról szóló megállapodás feltételrendszerének kidolgozása milyen 

elvek mentén zajlott? Milyen döntési folyamat, lépéssorozat végén, kinek a javaslatára, 

ki döntött a Malév Zrt. visszaállamosításáról? Hogyan volt lehetséges ilyen 

kedvezőtlen pontok elfogadása, különös tekintettel arra, hogy akkor még a sikertelen 

projektet végigvivő AirBridge Zrt. volt a részvények tulajdonosa? 

3. Megfelel-e a valóságnak, hogy a MALÉV Zrt. reprivatizációjára készülve létezett olyan 

forgatókönyv, amely szerint más légitársaságok – így a Wizz Air - vették volna át a 

MALÉV Zrt. szerepét? 

4.  Miért nem értesítették hivatalosan a visszaállamosításról az Európai Uniót? 

5. Milyen vezetői döntések járultak hozzá ahhoz, hogy az orosz VEB Bank kisebbségi 

részesedése ellenére „általános” vétójogot szerzett a MALEV Zrt-ben? 

 

V. Egyéb vizsgálandó kérdéskörök: 

1. Felmerül az összeférhetetlenség kérdése, tekintettel arra, hogy dr. Oszkó Péter 

pénzügyminiszterként olyan információk birtokába jutott, amelyek a későbbiek során a 

Wizz Air igazgatósági tagjaként remekül tudott hasznosítani. Mekkora tulajdonrésze 

van Oszkó Péternek a Wizz Airben és mikortól? 

2. Kérdésként vetődik fel, hogy a konkurens Wizz Air igazgatósági tagsága nem a korábbi 

„szolgálatok” jutalmaként lett-e dr. Oszkó Péter része? 

3. A légi közlekedésről szóló törvény 2005-től végrehajtott módosításainak vizsgálata, 

különös tekintettel a módosítás indokaira, céljaira és azok megvalósulására. 

 

 

 

 

 

 

VI.  A Bizottság működése, összetétele, ülései 
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Az Országgyűlés 24/2012. (III. 28.) OGY határozatával döntött a Bizottság tisztségviselőinek 

és tagjainak megválasztásáról. 

 

A Bizottság első ülését 2012. április 17-én tartotta. A határozat 4. pontja kimondta, hogy a 

Bizottság jelentéstételi kötelezettségének teljesítésére a megbízatás kezdetétől 180 nap áll 

rendelkezésre, mely határidőt a 62/2012. (IX. 24.) OGY határozat 2012. december 31-ei 

dátumra módosította. A Bizottság jelentését az előírt határidőt megelőzően benyújtotta az 

Országgyűlésnek. 

 

A Bizottság munkarendjében a kérdések meghatározásán kívül döntött a bekérendő 

dokumentumokról, így különösen dr. Budai Gyula elszámoltatási és a korrupció-ellenes 

kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztosnál fellelhető, illetve az MNV 

Zrt-nél található iratoknak, valamint az Állami Számvevőszék jelentéseinek bekéréséről. A 

későbbiekben a Bizottság az Alkotmányvédelmi Hivataltól és a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumnál is kérte a tárgyhoz tartozó irományok rendelkezésre bocsátását. A Bizottság 

meghatározta továbbá a meghallgatandó személyeket úgy, hogy azok köre a bizottság 

tagjainak javaslata alapján tovább bővült. A meghívott személyek közül háromszori meghívás 

ellenére egyedül Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója nem tett eleget megjelenési 

kötelezettségének. A bizottság megállapításait a bekért dokumentumok és a meghallgatások 

alapján teszi.  

 

A Bizottság összetétele: 

Dr. Varga István (Fidesz), a bizottság elnöke 

Dr. Veres János (MSZP), a bizottság alelnöke 

Dr. Gruber Attila (Fidesz) 

Riz Levente (Fidesz) 

Dr. Bácskai János (Fidesz) 

Dr. Aradszki András (KDNP) 

Dr. Józsa István (MSZP) 

Bertha Szilvia (Jobbik) 

Volner János (Jobbik) 

Ertsey Katalin (LMP) 

 

Üléseinek száma: 13 



 

36

Mind a 13 ülés határozatképes volt. 

Üléseinek őszesített időtartama: 30 óra 12 perc 

Első ülés időpontja: 2012. április 17. 

Leghosszabb ülés: 3 óra 20 perc, 2012. május 16.   

 

Személyes jelenlét az üléseken (ülésszám/személyes részvétel):  

Dr. Varga István (Fidesz), a bizottság elnöke 13/13 

Dr. Veres János (MSZP), a bizottság alelnöke 13/9 

Dr. Gruber Attila (Fidesz) 13/9 

Riz Levente (Fidesz) 13/13 

Dr. Bácskai János (Fidesz) 13/11 

Dr. Aradszki András (KDNP) 13/12 

Dr. Józsa István (MSZP) 13/6 

Bertha Szilvia (Jobbik) 13/13 

Volner János (Jobbik) 13/9 

Ertsey Katalin (LMP) 13/6 

 

A vizsgálóbizottság 32 meghallgatást tartott, 27 meghívott személy jelent meg a Bizottság 

előtt. 

 

Az 1. és 2. ülésen nem volt meghallgatandó személy. 

 

3. ülés:  

Az ÁPV Zrt. volt vezetőinek meghallgatása:  

Vásárhelyi István volt igazgatósági elnök  

Somkuti István volt vezérigazgató-helyettes  

Dr. Macher Ákos volt vezérigazgató  

Kamarás Zoltán volt ügyvezető igazgató  

Dr. Gönci János volt vezérigazgató (Malév Zrt.) meghallgatása 

4. ülés: 

Az AirBridge Zrt. részéről: Költő Magdolna  

Az AirBridge Zrt. részéről: Kiss Kálmán 

 

5. ülés: 
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Somkuti István, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének, illetve Költő Magdolna, az 

AirBridge Zrt. volt tulajdonosának ismételt meghallgatása a korábbi nyilatkozatokban 

található ellentmondások tisztázása érdekében 

 

6. ülés: 

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

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

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

meghallgatása  

Szabó András, a Resonator Kft. tulajdonosának meghallgatása 

 

7. ülés: 

Leonov Péter, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosának meghallgatása  

Markó Andrea, a Pénzügyminisztérium volt államtitkárának meghallgatása  

Dr. Veres János volt pénzügyminiszter, a vizsgálóbizottság alelnökének meghallgatása 

 

8. ülés: 

Zelles Sándor, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetőjének meghallgatása  

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

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

igazgatósági tagjának meghallgatása 

 

9. ülés: 

Prof. Dr. Nagy János, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnökének meghallgatása  

Bodnár Terézia, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének meghallgatása 

 

10. ülés: 

Somkuti István, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének meghallgatása  

Dr. Vági Márton, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatása  

 

11. ülés: 

Dr. Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter meghallgatása  

Tátrai Miklós, az MNV Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatása  

Dr. Morvai Attila, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettesének meghallgatása 
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12. ülés: 

Bajnai Gordon volt miniszterelnök, a Budapest Airport Zrt. igazgatósága volt elnökének 

meghallgatása  

Dr. Veres János volt pénzügyminiszter meghallgatása 

 

13. ülés: 

Oszkó Péter, volt pénzügyminiszter meghallgatása 

Kamarás Miklós, MNV Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatása 

Dr. Jaklics Ervin meghallgatása 

Dr. Réczicza István ügyvéd meghallgatása 

 

 

VII.  A MALÉV privatizációja 

 

 

VII.1. A MALÉV mint nemzeti érték   

 

A második világháború pusztítása a magyarországi közforgalmi repülés és az akkori 

légitársaságok, az Aero Rt., a Magyar Aeroforgalmi Rt. (Maefort) és a Magyar Légiforgalmi 

Rt. (Malert) végét is jelentette. A háború után egy évvel, 1946. március 29-én megalakult a 

Malév elődje, a Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. (Maszovlet. 1954. november 25-én 

egy államközi szerződést írtak alá Moszkvában, melynek értelmében a magyar kormány 

megvásárolta a Szovjetunió részesedését a Maszovletben. Másnap megalakult a Maszovlet 

jogutódja, a Malév. (A Malév betűszó a Magyar Légiközlekedési Vállalat cégnévből ered.) 

 

A Malév 1992-ben alakult gazdasági társasággá. Az állami tulajdoni hányad a privatizációt 

megelőzően 99,95 % volt, a tulajdonosi jogokat az ÁPV Rt. gyakorolta a magyar állam 

nevében. Az állami tulajdon fenntartásának szükségességét a privatizációs törvény 2003 

januárjától törölte , ezzel is előrevetítve a szocialista- szabaddemokrata kormányok 

szándékát a stratégiai fontosságú nemzeti vállalat magánkézbe adását illetően. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011 novemberében elkészítette az úgynevezett Fehér 

Könyvet a Malév örökségéről, melynek adatai szerint a MALÉV- csoport mintegy 2600 
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embernek adott munkát; több mint 500 hazai vállalkozásnak rendszeresen megrendelést 

biztosít; mintegy 6 milliárd forintot fizetett ki kis-és közepes vállalkozásoknak. A csoportnak 

éves szinten 10 milliárd forint adó fizetési kötelezettsége volt, a közvetett és közvetlen pozitív 

költségvetési bevételi hatása 70 milliárd forint körül volt, így a MALÉV az ország 30 

legjelentősebb exportőre között is szerepelt. 

 

A légitársaság a legutóbbi időkben is közel 3 millió utast szállított évente 23 ezer járatpáron és 

45 desztinációba repült közvetlenül. A Malév a Budapest Airport Zrt. egyik legjelentősebb 

partnere volt, forgalmának mintegy 40 %-át biztosította.  

 

A nemzeti légitársaság 2012. február 3-án reggel 6 órakor repülési tevékenységét 

felfüggesztette, majd a Fővárosi Bíróság a MALÉV Zrt. felszámolását 2012. február 14-én 

jogerősen elrendelte.  

 

VII.2. A MALÉV privatizációját megel őző évek  

 

Az Állami Számvevőszék 2006-os jelentése megállapította, hogy a társaság likviditása és 

eladósodottsága folyamatosan romlott. A likviditási mutató 2000-2005 között 57,83%-ról 

104,79%-ra változott, az összes kötelezettség/ összes forrás adatokból számolt eladósodottsági 

mutató 2004-re elérte a 95,15%-ot. A kötelezettségállomány 2005-ben közel 65,5 milliárd 

forint volt, ami jelentős kockázati tényezőnek számított, figyelembe véve a 3,5 Mrd Ft 

jegyzett tőke szintet, a magas üzemi veszteséget és az értékesíthető vagyon hiányát. 

 

Az ÁSZ jelentés a veszteséges gazdálkodás okát az alapvető strukturális hiányosságokban 

és a versenykörnyezetnek nem megfelelő működési hatékonyság változatlanságában és 

annak folyamatosan fennállásban látta. Ezenkívül hiányzott az optimális összetételű 

repülőgép flotta,hálózat, menetrend és járatszám. Az éves szinten 4-5 Mrd Ft üzemi 

veszteséget termelő hosszú távú járatokat (New York, Torontó relációk) nem szüntették meg. 

Az informatikai rendszer elavult és a létszámfelesleg nem csökkent. Az átlagos statisztikai 

létszám 2001-2005 években 2776 és 2738 fő között mozgott miközben a végrehajtott 

létszámleépítések kapcsán 2,6 Mrd Ft végkielégítés került kifizetésre. A társaság 

menedzsmentjeinek nem sikerült kölcsönösen elfogadható módon rendeznie az érvényben 

levő Kollektív Szerződés azon megkötéseit, amelyek hátráltatatták az ésszerű 

létszámleépítést különösen és a hajózó személyzet, a pilóták rugalmas, a cég működtetése 
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szempontjából kisebb költséget jelentő, de az európai normákat is kielégítő munkarendben 

való alkalmazását. A tevékenységek kiszervezése sem járt az eredményesebb gazdálkodás 

elérésével. Az áruszállítás részesedése a bevételekből rendkívül alacsony, mindössze 3-6 

%.  A társaság vezetése és a tulajdonosa is hozott olyan döntést, ami hozzájárult a társaság 

veszteséges gazdálkodásához.  

 

További jól érzékelhető kritikaként fogalmazódott meg, hogy az állami támogatások nem 

eredményezték az eredményes gazdálkodás megvalósítását csak a társaság fenntartását 

biztosították, továbbra is veszteséges működés mellett. Mivel a Kormány a Malév Rt. 

tőkehelyzetének megoldását a részleges privatizációban látta, arról a koncepcionális kérdésről, 

hogy milyen méretű "nemzeti légitársaságot" kíván fenntartani, milyen összetételű 

flottával: nem döntött. 

 

Az Állami Számvevőszék 2002-ben a Malév Rt.-nek nyújtott támogatások hatásával 

kapcsolatosan rögzítette, hogy a Malév Rt. átalakítási koncepciója a menedzsment változása 

miatt 2002-ben nem folytatódott, ezért az előző évi megállapításának megfelelően a 2001-ben 

nyújtott 9,2 Mrd Ft-os támogatás sem hasznosult és a veszteséget növelte. 

 

Tényként rögzíthető, hogy 2003-ban a flotta megújításának valamint a regionális hálózat 

kiépítésének megkezdése az erőforrások megléte nélkül történt. 

 

Az ÁSZ megállapítása egyértelműen fogalmaz, a rossz tervezést és végrehajtást példázza a 

Malév Rt. stratégiai tervezési és végrehajtási gyakorlata. A Malév Rt. több, esetenként 

egymásnak ellentmondó stratégiát készített. A gyakori vezetői váltások következtében a 

stratégiák megvalósítására, végrehajtására (véghezvitelére) nem kerülhetett sor. 

A belső szakszerűtlenségeket olyan külső okok is tetézték a veszteségek kialakulásában, mint  

például az üzemanyagárak növekedése vagy a piaci kereslet erős ingadozása a nemzetközi 

terrorizmus , majd a konkurens "fapados" légitársaságok megjelenése miatt. 

 

2005-ben rendkívüli bevételt jelentett az üzemanyag üzletág értékesítése, melyet a Malév öt 

milliárd forint készpénzért és a Budapest Airport (továbbiakban: BA) felé mintegy 2,6 

milliárd forint tartozás leírása fejében eladta a BA Rt-nek. A Malév üzemanyag szolgálata a 

legnagyobb üzemanyag kiszolgáló volt Ferihegyen, évente több milliárdos haszonnal. 
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A légitársaság értékének további csökkenését eredményezte a Malév Heathrow slotjának (le 

és felszállási jogának) 2,9 milliárd forintos értékesítése a British Airways részére. Az 

adásvétel, mely még a slot kereskedelem igazi beindulása előtt történt  - az előző 

értékesítéshez hasonlóan szintén Dr. Gönci János vezetése alatt történt -  hosszú távon 

versenyhátrányt jelentett a Malévnek. Az egykori vezérigazgató a bizottsági meghallgatáson 

az ügylet célját a Oneword szövetséghez való csatlakozás feltételeként mutatta be. 

 

A Fehér Könyv megállapításával egyetértve kijelenthető, hogy a jövedelmező, stratégiai 

fontosságú tulajdonelemek és üzletágak értékesítése nem csupán hosszú távú bevételtől és 

forrástól fosztotta meg a légitársaságot, hanem a szocialisták által privatizációra szánt 

cég értékét is jelentősen csökkentette. 

 

A meghallgatások során a Bizottság tisztségviselői és tagjai meggyőződtek arról, hogy az 

állam egykori vezetői, A Malév Zrt. vezetése  sem a életben tartására, komoly stratégiát, 

koncepciót nem dolgoztak ki. A Budapest Airport Rt és a Malév Rt. összevonásának 

szándéka fel sem merült, holott a BA Rt nyeresége a MALÉV veszteségei a tiltott állami 

támogatások kockázata nélküli fedezetként szolgálhatott volna. Számos nyugat-európai 

gyakorlatnak megfelelő, korszerű, új nemzeti légitársaság megalapítására vonatkozó 

kormányzati előkészítés nem történt. A szocialista-szabaddemokrata kormányok egy 

„lecsupaszított, lényegében az üzemi veszteségek miatt (szinte) működésére képtelen  

működésképtelen állami társaság számára az egyetlen menekülési útjának a 

privatizációt szánták. A felvázolt helyzetben azonban valódi, szabályos magánosításra 

szinte lehetőség sem volt, így a kormány egy olyan megoldásba „hajszolta bele” az állami 

vagyonkezelő akkori vezetőit, mely eljárás jogszerűségének későbbi megítélése 

kételyeket vet fel. .    

 

 

A Malév Zrt. 3,5 Mrd Ft össznévértékű részvényeinek 99,92%-a volt állami tulajdonban 2006 

elején, a társaság saját tőkéje ugyanezen időpontban 6398 milliárd forint volt. Az állami 

tulajdonban lévő részvényeinek értékesítésére 2004. és 2005. években három alkalommal 

történt privatizációs pályázat kiírása. Az ÁPV Rt. Igazgatósága a két nyílt pályázatot 

eredménytelennek nyilvánította, a tárgyalásos eljárást pedig az értékesítésre vonatkozó döntés 

nélkül lezárta, mert a 19 jelentkező közül a versenyben maradt 2 pályázó ajánlatainak egyike 

sem elégítette ki a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárásokat. 
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Fentiek alapján a Bizottság meggyőződése, hogy a 2007-es privatizációt megelőző 

sikertelen értékesítési kísérletek oka a társaság fentiekben feltárt szakszerűtlen és 

koncepciótlan üzemeltetéséből is következően abban keresendő, hogy az eredményes 

privatizációs eljárás során szabálytalanul, később tiltott állami támogatásnak minősülő, 

az állam számára káros (későbbiekben részletezendő) konstrukció a többi pályázó 

számára nem merült fel lehetőségként, így azzal reálisan nem is számolhattak.      

 

 

 

VII.3. A Malév privatizációs eljárása 

 

A privatizációs koncepciót a 2192/2004. (VII. 29.) Korm. határozat, majd a 2306/2004. (XII. 

3.) Korm. határozat hagyta jóvá, amelynek fő eleme volt a nyílt, egyfordulós pályázattal 

történő értékesítés. A pályázatnak tartalmaznia kellett a nemzeti légitársasági státusz 

fenntartására vonatkozó elképzeléseket, a társaság hitelállományáért való helytállás módját és 

a tőkeemelési garanciát. A hitelállományért való helytállás módjának, az ehhez kapcsolódó 

biztosítékok jellegének, a fizetőképesség megőrzésének, a tőkeemelés mértékének értékelése a 

pályázat során meghatározó súllyal kellett szerepelnie. 

 

A Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság privatizációs koncepciójáról szóló 2192/2004. 

(VII. 29.) Korm. határozat előírásai alapján a Malév Zrt. privatizációját nyílt, egyfordulós 

pályázat keretében várták lefolytatni, ennek ellenére a pályázat nyílt, kétszakaszos 

eljárásban valósult meg, amely az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 

Versenyeztetési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1057/1996. (V. 30.) Korm. határozat 6. 

f) pontja alapján többfordulós pályázatnak minősült, ugyanis a kiíró a részletes pályázati 

tájékoztatóban az összes pályázati feltételt ismertette, és amelynek első fordulójában érvényes 

ajánlatot tett pályázók közül a kiíró - az előre meghatározott és közzétett szempontok alapján - 

kiválasztotta a következő forduló résztvevőit, és felhívta őket ajánlataik módosítására.  

 

A három sikertelen pályázat után tehát az ÁPV Rt. a privatizációs eljárás lefolytatását 

belső eljárási rendje szerint úgy értékelte, hogy zárt rendszerben, kétfordulós 

pályázatként bonyolítja le, mely döntés nem állt összhangban a privatizációs koncepciót 

meghatározó kormányhatározattal, de az értékesítés jogszabályi feltételrendszerével 
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sem. Így ez az eljárás novum volt az ÁPV Rt. története során is (Somkuti István az ÁPV 

Rt ügyvezető igazgatója megállapítása szerint is ). 

 

1. Tekintettel arra, hogy az ÁPV Zrt. fenti- később módosított - koncepció alapján több 

sikertelen pályázatot bonyolított le, a Bizottság tisztségviselőiben és tagjaiban joggal 

merül fel a kérdés, hogy az ÁPV Zrt. 2006-os privatizációs eljárására megfelelő jogi 

alapként szolgált egy 2004-es, többször megbukott koncepció. 

  

2. A Bizottságban további kételyként merül fel, hogy ismételt eljárás lefolytatására az 

állami vagyonkezelő megfelelő, jogszerű felhatalmazással rendelkezett-e. 

 

3. További kérdésként merül fel, hogy három eredménytelen pályázati eljárás után, 

2006-ban a kormány, illetve az ágazatért felelős miniszter, miért nem bírálta felül 

korábbi koncepcióját.  

 

A privatizáció során is tekintettel kellett lenni arra a tényre, 2004. május 1-jén Magyarország 

csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozási szerződés IV. melléklete a bejelentett állami 

támogatások közül a közlekedéssel kapcsolatos támogatások között négyet felsorol, amit a 

Malév állami támogatásának minősít.   

 

Az Európai Unió szabályai az állami támogatások tilalmán túl, azt sem engedik, hogy nemzeti 

légitársaságok EU-n kívüli többségi tulajdonban legyenek. A későbbi privatizáció nyertes 

Airbridge Zrt-ben a szabályok betartása véget, vagy éppen azok megkerülésére magyar 

magánszemélyek Költő Magdolna és Kiss Kálmán bírtak többségi ( 51 % , 46 % + 5 %) 

tulajdonnal. 

 

Költő Magdolna 2002 nyarán az ÁPV Rt. delegáltjaként került a Malév felügyelőbizottságába, 

majd a Malév rendkívüli közgyűlésén az igazgatóság tagjává választották. A bizottsági 

meghallgatások során nem sikerült kideríteni, hogy kinek a javaslatára került a légügyi 

tapasztalatokkal ugyan nem bíró, de a Resonator Kft. pénzügyi igazgatójaként privatizációs 

eljárásokban igencsak jártás közgazdász a Malév tisztségviselői székébe. Költ ő Magdolna 

Somkuti Istvánnal  ÁPV ügyvezető igazgatójával egyeztetve mondott le Malév igazgatósági 

tagságáról és az eladói oldalt elhagyva, vevőként lépett fel a későbbiekben.   
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Az Airbridge Zrt. kezdetben többségi tulajdonos Kiss Kálmán nyírbátori, egykori 

határőrparancsnok volt. Az akkor hivatalban lévő pénzügyminiszter szintén nyírbátori Veres 

János volt, akivel Kiss Kálmán nyilatkozata szerint 1978 óta ismerték egymást.  

 

A szintén egykori határőrparancsnok, később MSZP sajtófőnöke Zubek János kiváló orosz 

kapcsolatokat ápolt Kiss Kálmánhoz hasonlóan, így a kransznojarszki születésű Kapolyi 

László üzlettársaként is ismert Leonov Péter Viktor is ismertségi körükbe tartozott. Leonov 

Péter állítása szerint Költő Magdolnát Zubek János mutatta be neki, ellentétben Költő 

Magdolna állításával, aki szerint az ÁPV-ben adták ki elérhetőségét. 

 

A Magyarországra rendszeresen érkező tárgyalódelegációk tagja volt a szintén Szibériából 

származó Borisz Abramovics a kransznojarszki KrasAir és négy további orosz légitársaság 

tulajdonosa, mely társaságokat az Air Union nevű szervezet tartott össze. 

 

A felsorolt magánszemélyek alapították meg az Airbridge kezdetben Kft., majd Zrt. nevű 

projektcéget, mely kifejezetten a Malév privatizációjának céljára jött létre.  Az Airbridge Zrt. 

egyebek mellett szindikátusi megállapodást kötött a Resonator Kft-vel, mely gazdasági 

társaság többségi tulajdonosa Szabó András dr. Költő Magdolna élettársa, aki Puch László 

akkori MSZP pártpénztárnok bizottsági ülésen is elismerten közeli ismerőse.            

 

Fenti tények részleges ismeretében nem csoda, hogy a privatizációt megelőzően hat 

szakszervezet közösen hívta fel a figyelmet arra, hogy „az egyik politikai párt pénztárnoka 

menedzseli a mostanában előtérbe került, egykori szovjet tagállamból származó pályázó 

konzorciumot.” A szakszervezetek azt is állították: „a versenyt nagyban befolyásolja, hogy 

melyik pályázó mennyi és milyen pozícióban lévő információszállítót tudott a Malév 

szervezetében benntartani, illetve oda beépíteni.” 

 

 

Költő Magdolna Bizottság előtt tett nyilatkozata, miszerint: „ Leonov Péter az ÁPV Rt-ben 

folytatott tárgyalásaira hivatkozott, amire én is utaltam, hogy a velem való találkozást 

megelőzően az ÁPV Rt-ben járt Borisz Abramoviccsal együtt, ahol biztosították őket arról, 

hogy amennyiben van valós vételi szándékuk, akkor az ÁPV Rt. hajlandó ismételten kiírni 

a privatizációs pályázatot.”  
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A Bizottság álláspontja szerint Költő Magdolna állítása, amennyiben a valóságot fedi, úgy az 

ÁPV Rt. eljárása teljes ellentétben áll a privatizációs verseny valódi céljával, ha  

információkat szerezhet meg egy pályázó az állam korábbi képviselőin keresztül. Így a 

jogállamiság követelményeivel ellentétben áll, az állam, mint az eladói oldalon álló fél 

semlegességével összeegyeztethetetlen módon a szereplők helycseréje, a befolyástól 

mentes döntési eljárás ennek következtében nagyban sérült.     

 

1. A Bizottság megállapítja, hogy a meghallgatásokon is elhangzottakból következően a 

Malév privatizáció nyertes Airbridge Zrt. tulajdono si köre erős szocialista párti, illetve 

kormányzati kapcsolatokkal bírt.  

2. Továbbá feltételezhető, hogy a privatizációs eljárást lebonyolító állami 

vagyonkezelővel kapcsolatos belső információk, illetve kapcsolati tőke is rendelkezésére 

állt a későbbi nyertesnek, különös tekintettel az eladóból vevővé előlépett dr. Költő 

Magdolna szerepéből következően.  

 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal tájékoztatása alapján a Nemzetbiztonsági Szolgálat az 

AirBridge Zrt. tulajdonosi körét nemzetbiztonsági szempontból nem ítélte 

kockázatosnak.     

 

Az ÁPV Rt. Igazgatósága 2006. június 15-i ülésén 281/2006. (VI. 15.) IG számú 

határozatában döntött a Malév Zrt. privatizációjának előkészítése érdekében szükséges 

intézkedésekről, majd 368/2006 (IX. 07.) IG számú határozatával jóváhagyta, az állami 

tulajdonban lévő részvények értékesítésére, privatizációs eljárásának megindítását. A jogi 

tanácsadást a Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda végezte, privatizációs eljárás során az 

ügyvédi iroda alvállalkozójaként tanácsadóként végig közreműködött a Deloitte Rt, mely 

multinacionális cég tanácsaiért csak korlátozott mértékben, 10 millió forint erejéig 

vállalt felelőséget, feladata volt az Adatszoba dokumentációjának összeállítása, befolyás 

érvényesíthetőségére viszont akkori vezérigazgatóján, aki az un koordinációs bizottság 

tagja is volt egyben  Simor Andráson keresztül lehetősége volt.. 

 

Leonov Péter a Bizottság előtt elmondta: „.ez a projekt nagyon érdekes volt, és nagyon 

ígéretes volt, mivel Abramovics úr 2004-ben öt orosz légitársaság tulajdonosa lett, és akkor 

ezzel a konszolidációval ők kerestek egy olyan lehetőséget, olyan külföldi lehetőséget, 

amelyen keresztül lehet orosz utasokat, orosz légi forgalmat Európa felé lebonyolítani…a 
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KrasAirnek…, utána AiRUnion légiszövetségnek ez egy nagyon jó üzleti lehetőség lenne 

orosz utasok Európába jutásához Budapesten keresztül.”    

 

 Az Airbridge Zrt. üzleti tervének lényegét az idézett mondatok adták, melyet a Deloitte Rt. 

tanácsadó cég orosz anyacég értékelésével kockázatos, de vállalható koncepcióként értékelt. 

Tette ezt mindannak ellenére, hogy mind a külföldi, mind a magyar sajtó a KrasAir 

rossz anyagi helyzetéről számolt be a privatizációt megelőzően. 

 

A Malév utolsó vagyonértékelése 2004. december 31-ei fordulónappal történt, amely szerint a 

részvények értéke akkor 968 millió forint volt. A vagyonértékelés érvényessége lejárt, ezért a 

megindítandó privatizációs eljáráshoz új vagyonértékelésre volt szükség 

 

A Malév Zrt. vagyonértékelését az American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft. 

készítette el 2006. október 30-i dátummal, 2006. június 30-i fordulónappal. Az értékelési 

folyamat három fő módszeren (jövedelem-megközelítés, piaci-összehasonlító megközelítés, 

költség-megközelítés) alapult. A Malév Zrt. piaci értékét a három módszer 0 és 2,2 milliárd Ft 

közé helyezték, súlyozással pedig a 100%-os tulajdoni érdekeltséget megtestesítő 

részvénycsomag értékét végül 867 000 000 Ft-ban, így a Magyar Állam tulajdonában lévő 

részvények értékét 866 567 000 Ft-ban állapították meg. Ugyanakkor a vagyonértékelésről 

készített dokumentum rögzítette, hogy a vagyonnal szemben fennálló kötelezettségekre nem 

folytatták le a vizsgálatot, mely tény a Bizottság álláspontja szerint önmagában 

megkérdőjelezi a vizsgálat célját és értelmét. Utólag készült egy külön vizsgálat az Európán 

belüli repülési jogok „slotok” vonatkozásában. A korábban eladott Heathrow slot az 

Adatszoba, majd a Részvény adásvételi - szerződésben nem feltárt, - de a vevők által ismert 

dokumentumaként került megnevezésre.  

 

 

Az ÁPV Rt. 368/2006 (IX. 07.) IG számú határozatával nyilvános ajánlattételi felhívással 

induló tárgyalásos privatizációs eljárást hirdetett a Malév Zrt. állami tulajdonban lévő 

99,95%-os részvénycsomagjának megvásárlására. A Nyilvános Ajánlattételi Felhívásban 

többek között a következő főbb ajánlattételi követelmények kerületek meghatározásra: 

 

- a Malév Zrt. számára a tőkeemelés, ezáltal a hosszabb távú működőképesség 

biztosítása; 
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- az állami szerepvállalás tekintetében fennálló kockázatok megszüntetése; 

- új piacok szerzése; 

- a munkahelyek, és a rendezett munkaügyi kapcsolatok megőrzése. 

 

Az ajánlati felhívás részletes formai és tartalmi (pénzügyi, és egyéb) követelményeket 

határozott meg. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2006. november 3-án 10-12 óra között 

volt az ÁPV Rt. hivatalos helységében. 

 

A benyújtási határidőben négy ajánlat érkezett be: 

 

1. AirBridge Magyarországi Vagyonkezelő Zrt. 

2. Ofer Hava magánszemély 

3. Sky Alliance Zrt. 

4. UAB LAL Investiciju Valdymas 

 

Az Értékelő Bizottság első ülését 2006. november 10-én tartotta, ahol megállapította, hogy az 

ajánlatok hiányosak (Malév Zrt. hitelállományára, különösen az állami garanciákkal fedezett 

projekt hitelek, valamint az állami kezességvállalás teljes kiváltására vonatkozó elképzelések 

kifejtése, illetve meghatározott dokumentumok becsatolása), ezért három nappal későbbi 

ülésén véglegesítette a hiánypótlásra felhívó leveleket, amelyeket az ÁPV Rt. mb. 

vezérigazgatója 2006. november 14-én küldött ki az ajánlattevők részére. 

 

Valamennyi ajánlattevő megküldte a hiánypótlását tartalmazó küldeményt.  

Az Értékelő Bizottság 2006. december 7-i ülésén az ajánlatok következő sorrendjét alakította 

ki: 

1. AirBridge Zrt.: 7,4 pont 

2. UAB LAL Investiciju Valdymas: 6,0 pont 

3. Ofer Hava: 4,0 pont 

4. Sky Alliance: 2,0 pont 

 

Az Értékelő Bizottság egyhangú szavazattal az első három ajánlattevő részvételét javasolta a 

tárgyalási szakaszban. 
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Az ÁPV Zrt. Igazgatósága 506/2006. (XII. 14.) IG számú határozatával elrendelte a 

privatizációs eljárás tárgyalásos szakaszának megkezdését, felállítva a Tárgyalási Delegációt 

is. Az ajánlattevők 2006. december 14-én kelt levélben tájékoztatást kaptak a döntésről. A 

tárgyalások megkezdésére 2006. december 19-én került sor. A tárgyalásos eljárás kiemelkedő 

pontja volt a szükséges tőkeemelés mértéke és ütemezése, az állami kezességgel fedezett 

hitelek kezelése, valamint az ajánlattevők tájékoztatást kaptak arról, hogy a Malév Zrt. hosszú 

lejáratú hitelei mögötti állami kezesség az Európai Unió szabályozása és a lejárt 3 éves 

moratórium miatt 2008. január 1-jétől tiltott támogatásnak minősülhet, ezért a szerződések 

szükséges módosítása miatt várható a fizetési kötelezettségek növekedése, illetve a lejárat 

előtti visszafizetési kötelezettség beállta. 

 

A tárgyaló delegáció 2006. december 4-i levelében kérte az ajánlattevőket a módosított 

elképzeléseik határidőben történő benyújtására.  

 

Az ÁPV Rt. Igazgatósága 11/2007. (I. 11.) IG számú határozatában megállapította, hogy a 

tárgyalások során a privatizációval szemben meghatározott követelményeket csak részben 

sikerült érvényesíteni. Az ajánlatokat eltérő mértékben sikerült javítani. Az Igazgatóság 

felhatalmazta az ÁPV Rt. vezérigazgatóját, illetve a Tárgyaló Delegációt a tárgyalásos eljárás 

mielőbbi folytatására az AirBridge Zrt.-vel, valamint az UAB LAL Investiciju Valdymas 

ajánlattevőt szólítsa fel, hogy pontosítsa ajánlatát, és nyújtson be megfelelő bankgaranciát. 

 

Az Igazgatóság ezen ülésére az előterjesztő jelezte, hogy „2007 márciusától a társaság 

likviditása és elviselhető tőkehelyzete csak a privatizációs eljárásban nyertes befektető 

mielőbbi tőkeinjekciója (legalább 5 000 000 000 Ft) révén biztosítható.” A sikertelen 

privatizáció esetén intézkedési tervet kell készíteni a működés fenntartására, vagy ismételten 

meg kell vizsgálni a működés megszüntetésének lehetséges változatait, és a társaság további 

kezelésére vonatkozóan a kormány felhatalmazását kell kérni. Emiatt a privatizáció sikeres 

lefolytatása hatalmas súlyként nehezedett az ÁPV Rt. vezetésére, amely az elkövetkező 

időben egyre lépéshátrányba került, mind a vevőkkel, mind az összeomlás előtt álló céggel 

szemben 

 

2007. január 12-én kiküldésre kerültek a tárgyalásos szakasz folytatására vonatkozó levelek az 

ajánlattevők részére. Az UAB LAL Investiciju Valdymas az AB DnB NORD Bank 2007. 

január 24-i levelét küldte meg az ÁPV Rt. részére, amely azonban az Ajánlattételi 
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Tájékoztatóban foglalt feltételeknek nem felelt meg, ugyanis abban egyértelműen rögzítésre 

került, hogy az nem jelent kötelezettségvállalást, bankgaranciát, vagy ajánlatot a bank részéről 

a tranzakció finanszírozására, azért azt az ÁPV Rt. nem fogadta el, így a tárgyalások most már 

kizárólag az AirBridge Zrt.-vel folytatódtak. 

 

Az ÁPV Zrt. Igazgatóságának 2007. január 25-i ülésére készített előterjesztés bemutatta a 

befektetővel folytatott tárgyalások során kialakult részvény adásvételi szerződéstervezetét. A 

szerződéstervezet az Ajánlattételi Tájékoztatóban foglaltakhoz képest jelentős változáson 

ment át, ugyanis a Malév Zrt.-ben 2006 végére kialakult kedvezőtlen események 

következményeként az ÁPV Rt. engedményeket, szavatosságokat kényszerült vállalni. A 

Malév Zrt. peres eljárásai kimenetére legfeljebb 5 000 000 000 Ft szavatosságvállalást tett, 

valamint a tranzakció zárásáig terjedő időszakban a rendes üzletmenet szerinti működés 

szavatolására legfeljebb 200 000 000 Ft összegű biztosítást vállalt. 

 

Az ÁPV Rt. Igazgatósága 17/2007. (I.25.) IG számú határozatában megállapította, hogy az 

UAB LAL Investiciju Valdymas a hiánypótlást késedelmesen, és nem a megkívánt 

tartalommal teljesítette, ezért az eljárás további résztvevőjeként az AirBridge Zrt.-t jelölte 

meg, valamint elfogadta a vele egyeztetett részvény adásvételi szerződéstervezetet, azzal, 

hogy annak véglegesítésére további egyeztetéseket folytassanak le. Felhatalmazta az ÁPV Rt. 

vezérigazgatóját, hogy az eljárás jóváhagyását jelentő, az előterjesztés mellékletét képező 

kormány-előterjesztést küldje meg a pénzügyminiszter részére. 

 

Az ÁPV Rt. vezérigazgatója 2007. január 30-án kelt levelében értesítette a döntésről az 

ajánlattevőket, valamint kezdeményezte a pénzügyminiszternél a kormány-előterjesztés 

benyújtását. Az előterjesztésnek megfelelően a Kormány elfogadta a határozatát. 

 

Az ÁPV Rt. Igazgatósága 40/2007. (II. 8.) IG számú határozatában elfogadta a részvény 

adásvételi szerződést és mellékleteit, valamint felhatalmazta a vezérigazgatót az értékesítési 

folyamat lezárásához szükséges intézkedések megtételére, valamint felkérte, hogy a 

2016/2007. (II. 6.) Korm. határozat alapján kiadandó RJGY határozat tervezetének 

Pénzügyminisztériummal történő egyeztetése során kerüljön megjelenítésre az a körülmény, 

hogy a befektető által nyújtott 32 000 000 euró összegű garancia az MFB hitel kamatainak 10 

évig történő megfizetését fedezi. 
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A 2016/2007. (II. 6.)  Korm. határozat végrehajtására a Részvényesi Jogok Gyakorlója 2007. 

február 12-én adta ki a 4/2007. (II. 12.) számú határozatát. A részvény adásvételi szerződés 

végleges változatát 49/2007. (II. 23.) IG számú határozatával fogadta el az ÁPV Rt. 

Igazgatósága, amely 2007. február 23-án került aláírásra (szerződésszám: SZT-26980). 

Főbb elemei: 

 

- 200 000 000 Ft vételár a Malév Zrt. jegyzett tőkéjének 99,95 %-át kitevő részvénycsomagra; 

- 2008. december 31-ig 50 000 000 eurós tőkeemelés, ebből 20 000 000 eurót a Záráskor, míg 

a fennmaradó 30 000 000 euró összegre az AirBridge Zrt. „Tőkejuttatási bankgaranciát” 

köteles az eladó részére rendelkezésre bocsátani; 

- Az Európai Beruházási Bank, illetve a K&H Bank felé fennálló hiteleket a társaság 2007. 

december 31-ig visszafizeti, fedezetéül 2018. január 28-ig lehívható 32 000 000 euró összegre 

„Hiteltörlesztési bankgaranciát” biztosít; 

- Az MFB hitelek kezelése az ÁPV Rt. által megalapításra kerülő, 100 %-os tulajdonában lévő 

Malév Vagyonkezelő Kft.-ben (a továbbiakban: Kft.) történik: 

 

• a Kft. átvállalja a hitelszerződésből eredő kötelezettségeket, ennek ellenében a 

Malév Zrt. átruházza egyes vagyonelemeit (MALCO LLC 100 %-os üzletrésze, 

melynek egyetlen eszköze egy Boing 767 típusú repülőgép, Százhalombatta-Ferihegy 

közötti kerozinvezeték, illetve a Malév márkanévre vonatkozó védjegyjogosultság); 

• a hitel futamidejét 2017. december 31-ig meghosszabbítják; 

• a Malév Zrt. a márkanév, a repülőgép, a kerozinvezeték használatáért 

megkötendő szerződések szerinti díjakat fizet. 

 

- A Magyar Államnak hivatalos engedélykérelmet kell benyújtania, az un. Zárás után az 

Európai Unió Bizottságához, amelynek döntésétől a szerződésben különböző eljárási 

szabályokat, esetleges kijavítási, orvoslási lehetőségeket, jogkövetkezményeket tettek 

függővé. 

- Az AirBridge Zrt. vállalta a nemzeti légitársaság státusz fenntartását, egy nemzetközi légi 

szövetséghez történő csatlakozást, a Malév Zrt. működésének meghatározott idejű 

fenntartását, valamint a munkavállalók érdekeinek védelmére különböző kötelezettségeket. 

- Az ÁPV Rt. a megkötéstől számított 10 hónapig szavatosságot vállalt, arra, hogy a 

mellékletet képező Feltáró Levél szerinti megállapodásban foglaltakon kívül a Malév Zrt.-nek 

nincs adó, vagy más közteher tartozása; a Malév Zrt. jogosultja és tulajdonosa a Malév 
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védjegynek és márkanévnek; a Zárásig a Malév Zrt. nem köt a társaságot jelentős mértékben 

érintő újabb jogügyletet. Vállalta továbbá, hogy kártalanítást nyújt, ha a két folyamatban lévő 

peres ügy bármelyikében legalább 50 000 000 Ft összegű fizetési kötelezettség kerül 

jogerősen megállapításra a Malév Zrt. terhére.  

Ezeket 200 000 000 euró összegig vállalta az ÁPV Rt. 

 

A szerződés Zárásához előfeltételek teljesülése szükséges mind a vevő, mind az eladó oldalán, 

erre végül 2007. április 24-én került sor, a megfelelő formaságok betartásával. Az ÁPV Rt. 

Igazgatósága 273/2007. (VI. 28.) IG számú határozatával jóváhagyta a Malév Rt. részvényei 

állami tulajdonban lévő 99,95%-ának értékesítéséről készített privatizációs emlékeztetőt. 

 

Mint fentiekből kiderül a tárgyalások során az AirBridge Rt. részéről viszontgarancia igény 

merült fel arra az esetre, ha az adásvételi tranzakció valamely okból nem kerülne 

végrehajtásra. Az állami kezességgel fedezett hitelek kezelése tekintetében az AirBridge Zrt.  

azoknak egy állami tulajdonú vagyonkezelő társaságba történő átvitelére tett javaslatot.  

 

A vagyonkezelői konstrukció elsődleges célja az volt, hogy az MFB hitel mögé olyan 

vagyonelemeket rendeljen fedezetként az Airbridge Zrt. oldaláról, amelyek csökkentik az 

állami kezességvállalás mértékét. Az MFB hitel fedezete korábban kizárólagosan az állami 

kezességvállalás volt. Az Airbridge Zrt. által fedezetként javasolt vagyonelemek között a 

MALÉV Zrt. mérlegében szereplő befektetett eszközök (1db Boeing 767-200 repülőgép, 1 db 

kerozinvezeték), valamint a mérlegben nyilván nem tartott vagyonelem (1db MALÉV 

márkanév) is szerepelt. Azzal, hogy mindez állami tulajdonban álló Vagyonkezelő Kft-ben 

valósul meg (100% MNV Zrt. tulajdon), biztosítottá válik, hogy 

1. a MALÉV márkanév felett az állami ellenőrzés fennmarad, 

2. jelentős vagyonelemek kerültek állami tulajdonba, és 

transzparens módon biztosítva lett az MFB hitel mögötti eszközfedezet. 

 

Ugyanakkor továbbiakban is a MALÉV Zrt. eredménye és a tőle befolyó pénzáram jelentette 

a hitel folyó költségeinek és részbeni visszafizetésének fedezetét és részben a fedezet értékét 

is. A MALÉV márkanév értékét jelen esetben az határozza meg, hogy annak használatáért a 

használó mekkora éves díjat fizet, illetve, hogy a 10 éves futamidő végén a Befektető milyen 

maradványértéken vásárolja vissza. Az erre vonatkozó Befektetői vállalások ténylegesen úgy 
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lettek kialakítva, hogy azok az MFB és a MALÉV Vagyonkezelő Kft. szempontjából is 

alátámasszák a fedezet értékét. 

 

A részvény adásvételi szerződésben rögzített, az ÁPV Rt.-t terhelő kártalanítási 

kötelezettségeket, szavatosságvállalásokat áttekintve leszögezhető, hogy a 2016/2007. (II. 6.) 

Korm. határozat 4. pontjában a Kormány részéről tudomásul vett legfeljebb 5 200 000 000 Ft 

vállalható szavatossági kötelezettséggel szemben, az annak végrehajtására kiadott 4/2007. (II. 

12.) számú RJGY határozat – ahogy azt az ÁPV Rt 13/2008. (IV. 01.) számú EB határozata 

rögzítette – nem rendelkezett az ÁPV Rt. felé szavatossági kötelezettségvállalás 

engedélyezéséről.  

 

A részvény adásvételi szerződésben állami kezességvállalással fedezett hitelek kezelése 

rendelkezéseire vonatkozóan látható, hogy az AirBridge Zrt. ajánlatához csatolt, és az 

ajánlattevő nyilatkozata szerint az állami kitettség részben, vagy egészben történő 

megszüntetésére is felhasználható 100 000 000 euróra szóló hitelígérvénnyel szemben e 

hitelszerződésekből eredő kötelezettségek (122 500 000 euró) fedezésére a részvény 

adásvételi szerződésben a vevő AirBridge Zrt. mindössze 32 000 000 euró erejéig vállalta a 

„Hiteltörlesztési bankgarancia” biztosítását.  

 

Dr. Burai- Kovács János ügyvéd a követkőképpen emlékezett vissza a hiteligérvény ügyére: 

 

„Biztosítékok tekintetében azt tudom mondani, hogy képzeljék el, hogy 2006 decemberében, 

tehát karácsony időszakában és 2007 januárjában, amikor tulajdonképpen 2007. január 

elején már döntést hoz az ÁPV Zrt. igazgatósága, hogy az AirBridge a győztes, gyakorlatilag 

ebben az időszakban még tisztázatlan volt, hogy az eredeti ajánlathoz csatolt 100 millió 

eurós hitelígérvény tulajdonképpen mit jelent. Volt egy állandó huzavona, tárgyalási belső 

csata is az ÁPV Zrt. menedzsmentjével, és a jogi vonalnak az volt a problémája, hogy a 100 

milliós hitelígérvény ugyan formailag nem minősíthető érvénytelennek, azonban nem váltható 

konkrétan pénzre, ha a privatizációs szerződés mögé tesszük. És akkor a végén alakult ki, 

hogy tulajdonképpen amire garanciát akarnak vállalni, és amire a hitelígérvény is 

vonatkozott, az nem más, mint az adásvétel 200 milliója és az első tőkeemelés, ami 

valójában nem volt jó. Volt egy 5 milliárdos felelősségvállalás, amit önök nyilvánvalóan 

olvastak. Az 5 milliárdra a kormányzattól egy tudomásulvétel az előterjesztésekben szerepel, 

de olyan gyors döntés született vezetői szinten, tehát azt tudom mondani, hogy ÁPV Rt. vezetői 
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szinten, gondolom, félve a csődhelyzettől; ezzel kapcsolatosan is kellett még 2006. 

novemberben egy elemzést adnunk, hogy hogyan lehet csődvédelmet kérni. Szóval, komolyan 

foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és nagyon gyors döntés született 2007 elején, és tulajdonképpen 

már ez sem tükrözte… Tehát időközben lealkudtuk a tárgyalódelegációval 200 millióra a 

vételárat, felelősségkorlátozás maximum a vételár erejéig, és ott még 5 milliárd forint 

szerepelt, de már a szerződésben 200 millió van, tehát odáig vállalt csak felelősséget; a perek 

szavatossági felelősségéről beszélek. Tehát valójában egy villámgyors döntés születik, úgy, 

hogy akkor, amikor kihirdetik a pályázat győztesét, ezt követően – mert valamelyik képviselő 

kérdezte, hogy ugye a KrasAirnek a bizonytalan helyzete –, januárban már kihirdették a 

győztest, februárt írunk, amikor az ÁPV Rt., azt hiszem, egy 2007. február 2-i levélben kap egy 

erre vonatkozó tájékoztatást, hogy nem, a KrasAirnek a pénzügyi helyzete szilárd, de 

egyébként is önöknek már ott van a bankgarancia, ott van a két VEB bankgarancia, meg van 

egy hitelígérvény, ami valójában majd valamilyen fizetési kötelezettségre felhasználható.”   

 

Ez alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő AirBridge Zrt. megtévesztette az ÁPV 

Rt.-t a hitelígérvény nagysága tekintetében, azért, hogy ennek figyelembe vételével 

legyen ő a privatizációs eljárás nyertese, így szerezzen hasznot. Az ÁPV Rt. vezetősége 

pedig a „privatizációs kényszerpályára állítva” a privatizáció koncepcióját és az ajánlati 

kötöttség elvét teljes mértékben figyelmen kívül hagyta.  

 

A 2007. február 23-i, az ÁPV Zrt. és az Airbridge Zrt. között létrejött MALÉV 

privatizációs Részvény Adásvételi Szerződés részét képező 8. számú mellékletben leírt 

Hitelezési Javaslat legfontosabb célja az MFB által a Malév Zrt-nek nyújtott, állami 

kézfizető kezességgel fedezett 76 000 000 euró összegű alárendelt kölcsönének átvállalása 

és kezelése a felálló Malév Vagyonkezelő Kft. által.   

 

A Malév Vagyonkezelő Kft. fölött a tulajdonosi jogokat az ÁPV Zrt, majd a jogutód MNV 

Zrt. gyakorolta. Az eszközprivatizációra a privatizációt megelőzően került sor. A befektető 

Airbridge Zrt. ezt követően megvásárolta a Malév Zrt. részvényeit az államtól. A tervezett 

konstrukcióban a  Malév márkanevet a privatizált Malév Zrt. 10 éven keresztül bérelte volna a 

Malév Vagyonkezelő Kft-től. Ezt követően a Malév Zrt. pedig visszavásárolta volna a Malév 

márkanevet. A bérleti díj mintegy évi 3 230 000 euró, a majdani visszavásárlási ár pediglen 

76 000 000 euró lett volna. A Malév Vagyonkezelő Kft.  az éves bérleti díjból fedezte volna 

az átvállalt hitelek kamatköltségét. A nemfizetés kockázatának csökkentése érdekében a 
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befektető Airbridge Zrt. 32 000 000 euró garanciát biztosított, amely a bérleti díj kiváltására 

használható fel, fedezetet biztosítván ezáltal a Malév Vagyonkezelő Kft. éves kamatfizetési 

kötelezettségeinek. 

 

Dr. Burai- Kovács János bizottsági meghallgatásán elmondta, hogy az MFB Zrt-nek jogi 

véleményt is adtak, hogy „ennek a konstrukciónak komoly veszélyei vannak. Komoly veszélye 

annak, hogy az Európai Bizottság ezt a konstrukciót tiltott állami támogatásnak, a belső piac 

versenyszabályaival össze nem egyeztethető támogatásnak fogja ítélni.” Az ügyvéd a 

konstrukció megalkotását „münchauseni” feladatnak minősítette és hozzátette: „ ..az volt a 

lényege szerintem a döntésnek és a gyors döntésnek, hogy kényszerhelyzetben vagyunk, 

valamilyen megoldást mondunk az Európai Uniónak..”   

  

A Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának előzetes véleménye is 

hangsúlyozta, hogy ez nem jelentene megfelelő megoldást, mivel feltehetőleg „nem 

minősülhetne csatlakozáson nem túlnyúló, tehát bizottsági vizsgálat alól mentesülő 

intézkedésnek”.  

 

Dr. Költő Magdolna a bizottsági meghallgatása során megerősítette, hogy a privatizációs 

szerződés végleges formájában az Airbrigde által vállalt kötelezettségek rendszere, a 

tárgyalások során kialkudott kompromisszumok eredménye.   

 

Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a privatizációs szerződés azon eleme, 

mely a Malév Vagyonkezelő Kft-ét létrehozta, mely cég alapítása az MFB hitelek a 

társaságon  keresztül történő törlesztése és visszafizetését célozta, az AirBridbe Zrt-nek 

a kezdeményezésére történt. 

 

Ennek a kezdeményezések elfogadása lehetővé tette, hogy gyakorlatilag egy üres holding 

cég az Airbridge Zrt. a Malév tulajdonosává váljon, ellentétben a kormány határozatba 

foglalt privatizációs koncepcióval és az ajánlati kötöttség elve betartásának teljes 

figyelembevétele nélkül.  

 

A Bizottság ezen megállapítását alátámasztja az ÁSZ 2007-es évre vonatkozó jelentése, mely 

kimondja: „ ..a lebonyolított tranzakció során nem érvényesült teljes körűen az Ajánlattételi 

felhívásban közzétett értékesítési szándék, amelynek alapelve volt, , hogy az állam 
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mentesüljön a közel 33 milliárdos kezességtől. Az ajánlattevők előtt nem volt ismeretes az 

a tény, hogy a tárgyalási szakaszban lehetőség nyílik a hitelek kimentésére másik 

gazdasági társaságba. A technikai társaság bevonása a privatizációs eljárásba tovább rontotta 

az átláthatóságot, egyben többletkiadásokat jelentett az állami vagyonkezelőnek.”  

 

Az ÁSZ későbbi jelentésében megállapítja, hogy nem teljesült az a feladat, hogy a Malév 

Vagyonkezelő Kft. a hitelfedezetül megvásárolt eszközöket működtesse és hasznosítsa, 

ezért színlelt szerződésnek kell tekinteni a vagyonelemek kiszervezését, amely nem 

szerepelt a privatizációs eljárás meghirdetésekor. A szerződésekben vállat feltételek nem 

teljesüléséből a vagyonkezelőnek kára származik, amelyért a tulajdonosának, vagyis az 

államnak kell helyt állnia. 

 

Az Európai Bizottság 2012.01.09-én kelt, a Magyarország által a Malév Magyar 

Légiközlekedési Zrt. számára nyújtott SA.30584 ( C38/2010, korábbi NN 69/2010) állam 

támogatásról határozata kimondja, hogy a vizsgálat egyértelművé tette, hogy ennek az 

ügyletnek az egyetlen célja a Malév adósságának szerkezetátalakítása volt. A határozat 

megállapítja, hogy az ügylet nem tekinthető piackonformnak, mert egyetlen piaci 

magánszereplőnek sem állt volna érdekében, hogy hasonló módon cselekedjen, ezenkívül 

a Malév Vagyonkezelő nem tett lépéseket a fennmaradó kifizetések kikényszerítésére.  

 

 Az EU Bizottság határozata megállapítja a fentiekre és arra tekintettel, hogy nem 

csoportosították át megfelelő ellenértéket a Malév Vagyonkezelő Kft. számára, az 

adósságnak a vállalat mérlegéből való törlését a Malév számára nyújtott előnyként kell 

értékelni.  

 

Bizottság megállapítja a meghallgatott MNV Zrt. szakemberek nyilatkozataiból, hogy a 

VEB Bank hitelszerződését szövegszerűen nem ismerték, nem volt ismert a bonyolult 

fedezeti rendszer sem a vevőként/tulajdonosként fellépő AirBridge Zrt. mögött.   

 

     

VII.4. A Malév működése az Airbridge tulajdonában 

 

Az AirBridge Zrt. részére a vállalások teljesítéséhez az orosz Vnesheconombank 

(továbbiakban: VEB) 102 000 000 euró összegű hitel- és garanciakeretet biztosított. Ez a keret 
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négy részből állt: egy 22 000 000 euró összegű hitel, ami a vételárat és az első 5 000 000 000 

forintos tőkeemelést volt hivatott finanszírozni, egy 18 000 000 euró összegű hitel, amit a 

Malév Zrt. mindennapi működésének finanszírozására kellett továbbadni, emellett a 

privatizációs szerződésnek megfelelően egy 30 000 000 euró összegű feltétel nélküli 

bankgarancia a további tőkeemelésre, és egy 32 000 000 euró összegű garancia a Malév Zrt. 

fentiekben ismertetett hiteleinek visszafizetési fedezeteként. 

 

A privatizációs szerződés 2007. áprilisi hatálybalépése után, 2007. május 28-án kötöttek 

meg a Malév Zrt. és a VEB között egy ugyancsak 102 000 000 euróról szóló garancia 

keret- megállapodást, amelyben a Malév Zrt. mint garancianyújtó vállalta, hogy 

amennyiben az AirBridge Zrt. nem tesz eleget a VEB felé vállalt fizetési 

kötelezettségeinek, abban az esetben a Malév Zrt. lesz a kötelezett.  

 

E garanciaszerződést a Malév Zrt. képviseletében Borisz Abramovics, az igazgatóság akkori 

elnöke a Malév Zrt. igazgatóságának, közgyűlésének bevonása, – a hatályos alapító okirat és 

ügyrend rendelkezései ellenére – felhatalmazása nélkül kötötte meg, arról a privatizációs 

szerződést kötő Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. jogutódját a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-t  sem értesítette, megsértve ezzel a szerződés 5.2.4. pontját. A Garancia 

szerződés ugyanakkor része volt a hitelszerződésnek, de erről a magyar fél az előbb említett 

részletes ismeretek hiányában nem szerzett tudomást. 

 

 

„Az orosz Vnyesekonombank, még a szovjet Vnyesekonombankból alakult. Ez a bank mindig 

az orosz külkereskedelmet, illetve az orosz cégek külföldi terjeszkedését támogatta. Állami 

bank, a legjobb Oroszországban ezen a területen.”- hangsúlyozta Leonov Péter a Bizottság 

előtt, egyben állást foglalva mennyiben tekinthető az Airbridge Zrt. magyar érdekeltségű 

cégnek.  Megjegyzendő, hogy a VEB Bank felügyelőbizottságának elnöke a mindenkori orosz 

miniszterelnök.    

 

2008-as évtől nehézségek adódtak, és az AirBridge Zrt. nem tudta teljesíteni pénzügyi 

kötelezettségeit, így a VEB – követelését biztosítandó – kisebbségi, ám irányító tulajdonrészt 

szerzett az AirBridge Zrt.-ben. Az MNV Zrt. megkísérelte lehívni az AirBridge Zrt. 102 000 

000 eurós VEB által biztosított bankgaranciáját, amelyre végül 2010 tavaszán került sor a 

visszaállamosítási megállapodás keretében. A VEB pedig tekintettel arra, hogy a Malév Zrt. 
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2007. május 28-án felülgarantálta ezt az összeget, lehívta a viszontgaranciát a Malév Zrt.-től. 

Mivel a Malév Zrt. nem tudott fizetni, a VEB a viszontgarancia összegével megegyező 

összegre – szintén a visszaállamosítási megállapodás keretében – hitelt nyújtott a 

légitársaságnak feltehetően azzal a kizárólagos céllal, hogy a viszontgaranciából eredő fizetési 

kötelezettségének a Malév Zrt. eleget tudjon tenni. 

 

Az AirBridge Zrt. részére a Malév Zrt. részvényeinek a Szerződés kereteiben történő 

értékesítése körében elmondható, hogy a légitársaságért a Szerződésben meghatározott 

200 000 000 forintos vételár igen csekély. Ennek indoka egyfelől, hogy a nehéz helyzetben 

lévő társaság eladása komoly kihívást jelentett az ÁPV Zrt.-nek, valamint hogy a Malév Zrt. 

hitelállományának folyamatos törlesztése, az azt biztosító állami kezességvállalás 

beváltásának elkerülése további kötelezettséget rótt a vevőre. Ez utóbbi biztosítására a 

Szerződés 5.2. pontjában az AirBridge Zrt. vevői kötelezettségeként meghatározták a 

fentiekben leírt hitelek fizetési kötelezettségének biztosítását. Amennyiben a Malév Zrt. 

részéről a viszontgarancia-szerződés megkötésére nem került volna sor, úgy a szerződés e 

pontja értelmében az eladó ÁPV Rt. jogosult volt lehívni a VEB által biztosított 

bankgaranciát, amelyet a VEB az AirBridge Zrt.-től követelhetett vissza. Az AirBridge Zrt. a 

Szerződésben vállalta a hitelek fizetését, illetve nemfizetés esetére a bankgarancia lehívásának 

biztosítását, ez az ő, mint vevő kötelezettsége volt, erre is tekintettel „fogadható el” a nagyon 

alacsony 200 000 000 forintos vételár. Emellett a viszontgarancia vállalásának hiányában a 

Malév Zrt. nem kényszerült volna annak összegével megegyező, tehát 32 000 000 eurós hitel-

megállapodás megkötésére a VEB-bel, amely megállapodás alapján a hitelösszeget további 

kamatfizetési kötelezettség is terheli. Ez a kötelem 2010-re elérte a 112 000 000 eurót, tehát 

megállapítható, hogy a Malév Zrt.-t a viszontgarancia kötelezettségszegő vállalásával 

jelentős kár érte. 

 

A Bizottság egyetért a Fehér Könyv azon megállapításával, hogy a privatizáció 

gyakorlatilag úgy zajlott, hogy a vevő nem tett bele és nem is kockáztatott saját pénzt, 

ugyanakkor minden visszafizetéssel kapcsolatos kötelezettséget végeredményben 

visszaterhelt a Malévre. Továbbá kijelenthető, hogy az ajánlati kötöttség elvéből is 

következően a privatizációs ügylet kapcsán nem lett volna szabad tulajdonosi hitelt 

tőkeként elfogadni, másrészről nem lett volna szabad sem a Malévot, sem pedig annak 

jövedelemtermelő képességét zálogba ajánlani. Összességében a privatizációról 
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elmondható, hogy a Malév saját magát úgy vásárolta meg, hogy még saját maga 

irányítását és pénzét is elveszítette, így teljesen kiszolgáltatottá vált. 

 

Az AirBridgbe Zrt-nek 2010-ben történő kiesése a körfinanszírozási rendszerből azt 

eredményezte, hogy az állam több csatornán keresztül ugyan, de saját maga 

finanszírozta mind a privatizációt, mind pedig maga törlesztette a privatizáció előtt 

felvett és a privatizáció során az AirBridge Zrt. által átvállalt hiteleket is. 

 

A meghallgatott személyek szinte mindegyike úgy nyilatkozott, hogy a viszontgarancia-

szerződés létéről dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter sajtótájékoztatója alapján értesült. Ennek 

némileg ellentmond a 2008. augusztus 26. napján készült Malév igazgatósági előterjesztés, 

mely szerint a Malév Zrt. és a VEB Bank 2007. május 28-án megállapodást írt alá arról, hogy 

a Malév Zrt. garanciát vállal a VEB Bank és az Air Brodge Zrt. között 2007. április 18-án 

létrejött, 102 millió EUR összegű kölcsönszerződés és bankgarancia szerződés alapján az Air 

Bridge Zrt-t terhelő kötelezettségekért. A VEB Bank és az AirBridge Zrt. közötti 

kölcsönszerződés és bankgarancia szerződés az AirBridge Zrt. igazgatóságának határozata 

alapján 2008.08.19-én módosításra került, így az, az alapján lehívható összeg 30 millió 

Euróval megemelkedett. Annak érdekében, hogy a Malév garanciavállalása teljes összegre 

kiterjedjen, szükséges volt a VEB Bank és a Malév között létrejött garanciaszerződés 

módosítása, mely hozzájárulást a Malév Zrt. 2008. augusztus 29-i 36/2008 határozata 

megadta. Továbbá a Malév Zrt. igazgatóságának 37/2008. határozata az Airbridge Zrt-t 

terhelő kötelezettségek biztosítására a Malév Zrt –ben tulajdonolt részvényein alapított 

óvadéki szerződés megfelelő módosításához.      

 

Fentiek fényében kérdésként vetődik fel, hogy az Igazgatóság határozatának tartalmát, a 

viszontgarancia szerződés ténye 2-3 év hosszú időtartamban hogyan kerülhette el az 

állami vagyonkezelő vezető tisztségviselői, illetve az ágazatért felelős pénzügyminiszter 

figyelmét. További kérdésként merül fel a Bizottságban, hogy dr. Oszkó Péter 

pénzügyminiszter, miért csak a kormányváltás előtti napokban rendelt el vizsgálatot, 

(2010. május 20-án) melynek eredményeképpen az MNV a vizsgálatot életszerűtlenül 

rövid idő alatt (2010. május 21-re) folytatta le. A büntető feljelentést Kamarás Zoltán az 

MNV Zrt. Társaságokért felelős Igazgatója, a Malév Igazgatóságának akkori elnöke 

tette. 
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A vizsgálatban is megtalálható, hogy az akkor hatályban lévő Malév Zrt. igazgatóságának 

ügyrendje 4.22. pontja szerint: az Igazgatóság alábbi kérdésekben hozott határozatai csak 

akkor érvényesek, ha vagy Andrej Szapelin, vagy Jurij Szurkov igen szavazatot adott le a 

határozati javaslattal kapcsolatban többek között 

- a 10 millió EUR értéket meghaladó egyedi vagy egymással összefüggő ügyletek megkötése, 

- a Társaság vagy bármely harmadik személy kötelezettségeiért bármilyen biztosíték nyújtása 

esetén. 

 

Mind a vizsgálat, mind a büntető feljelentés felveti a hűtlen kezelés, illetve a kötelességszegés 

büntetőjogi felelősségét.   

 

A Malév viszontgarancia szerződés problematikáját tovább súlyosítja, hogy a felek a 

szerződésben az angol jogot kötötték ki irányadónak, illetve a Londoni Nemzetközi 

Választottbíróságot (LCIA) eljáró törvénykezési fórumnak. A Malév Zrt és a VEB Bank 

között létrejövő szerződés a magyar anyagi joga alapján pénzügyi segítségnyújtásnak 

minősülhet, mellyel kapcsolatban nincs kiforrott magyar bírósági gyakorlat. Az angol jog 

pénzügyi segítségnyújtást kizáró szabályai viszont csak az angol székhelyű társaságokra 

vonatkoznak. Feltételezhetően a Választottbíróság akkor lenne köteles a magyar jog 

semmiséget figyelembe venni, ha a jogellenesség büntetőjogi kategóriát is elérő 

jogszabálysértést érne el.   

 

A Bizottság fontosnak tartja kihangsúlyozni továbbá, hogy az AirBridge Zrt. és a VEB, a 

Malév Zrt. és a VEB közötti, valamint a Malév Zrt. és az AirBridge Zrt. közötti szerződések 

és módosításaik az MNV Zrt. tájékoztatása szerint kizárólag angol, illetve orosz nyelven 

készültek, azokból magyar nyelvű – még esetleg hiteles – példány nem keletkezett, a 

megkapott dokumentációban sem volt magyar nyelvű fordítás fellelhető. Költő Magdolna 

nyilatkozata is alátámasztja, hogy a privatizációt követően a Malévban a munkanyelv az orosz 

és az angol volt.   

 

Kiss Kálmán az Airbridge Zrt. korábbi többségi tulajdonos szerint a működés során jelezte, 

hogy „az út, amit Abramovicsék vittek, egy csőd közeli helyzetet eredményezett… Ráadásul a 

káderkiválasztás is nagyon rossz volt, mert akár Gauss, akár előtte Leonov ..egyik sem volt jó 

vezető, alkalmatlanok voltak.” 
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Kiss Kálmán a társaság akkori működésével kapcsolatban a bizottsági ülésen megjegyezte:  

 

„Annyit el tudok mondani a stratégiai tervekről, hogy ezen komoly vita volt a flottaváltásnál. 

Semmi sem indokolta az orosz gépek behozatalát, ezt én igazgatósági ülésen elmondtam, 

hiszen Boeingre voltunk ráállva. Talán azt is elmondhatom, hogy az Aeroplex a Malévnél 

Európa egyik legjobb Boeing-javító cége volt, egész Európában, rendkívül képzett 

szakemberek voltak. Nemcsak a Malévnek javítottak, hanem más országoknak is, olaszoknak, 

szerbeknek…Javítottunk a KrasAirnek is, ami bűncselekmény volt, természetesen. Ezt én 

jeleztem a magyar rendőrségnek is, de senki nem reagált erre. Hiszen a Malévnál az 

Aeroplexnél volt egy olyan szigorú rend, hogy bevitték javítani a gépet, és a műszaki 

bizonyítványt, amivel tud egy gép repülni, csak akkor adták oda, ha beérkezett a kasszába a 

javítási költség. A Péter Leonov nevezetű vezérigazgató ezt a rezsimet föloldotta, és a 

KrasAir szerintem egy 10-12 millió eurót ellopott. Ez igazgatósági üléseken is általam 

többször föl lett vetve. Nem tudom, hogy azután kifizette-e, mert én utána nem tudtam nyomon 

követni ezt a dolgot, de ez egy sajnálatos dolog volt, mert így Abramovics KrasAir nevű cége 

komoly bevételhez jutott a Malév kárára. Ez így volt. Ez egy olyan egyedi döntés volt, ami 

szerintem, az én meglátásom szerint Abramovicsék részéről egy gesztus volt az orosz 

repülőgépipar felé. Semmi más. Mert új gépek, új kiképzés, új műszaki bázis nem volt indokolt, 

mint ahogy a légcsavaros gépek sem voltak indokoltak a mi részünkről.” 

 

Leonov Péter az úgynevezett Szuhoj-projektről viszont így nyilatkozott: „Ez egy nagyon kicsi 

piac, gyakorlatilag három cég működik azon a piacon, a Bombardier, a brazíliai Embraer, és 

volt egy új orosz program, a Szuhoj repülőgép fejlesztése. Mi is gondoltuk, hogy ez lenne a 

Malév-flottának a regionális típusú sugárhajtású repülőgépe. Így kerültünk hosszú 

tárgyalásokba a Szuhoj céggel, mivel a Szuhoj csak kezdte ezeket a gépeket gyártani, akkor 

nagyon jó feltételek mellett lehetett volna ezt a gépet beszerezni. A Szuhoj cég nagyon ismert a 

hadi gépekben, a civil repülőgépeknél ez volt az első próbálkozása. Mi is segítettünk és a 

Malév-szakemberek is segítettek a Szuhojnak ennek a gépnek a továbbfejlesztésében, a gép 

specifikációjában. Később ez volt az egyik együttműködési lehetőség a Szuhojjal. A másik 

együttműködési lehetőség pedig az volt, hogy nemcsak a Malév volt Európában megrendelő, 

hanem több másik cég, és akkor a Szuhoj keresett lehetőséget egy műszaki bázis kialakítására. 

Így került képbe az Aeroplex malévos cége, amelynek az Aeroplex-szakemberek egy komoly 

programot dolgoztak ki, azzal, hogy a Szuhoj repülőgépek javítóbázisa lenne itt 

Magyarországon, Európa közepén. Sajnos ez a projekt végül is nem valósult meg. Én úgy 
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gondolom, jó projekt lehetett volna, mondjuk, abból a szempontból, hogy a Malévnak ez egy 

típusa lett volna, illetve az Aeroplexnek ez komoly üzlet lett volna.” 

 

A Bizottság megállapítja, hogy privatizációt követően a Malév pénzügyi helyzete tovább 

romlott, és 4 hónappal később már a Malév márkanév használatáért járó jogdíj fizetéséhez 

szükséges likviditással sem rendelkezett. 

 

Költő Magdolna fentiek okát a következőkkel magyarázta: „ Ez megközelítés kérdése, hogy a 

számtalan nem teljesített kötelezettségből miért pont erre nem jutott. Akkor, amikor egy 

társaság 10-15 milliárdos veszteséget produkál, akkor évente 10-15 milliárdnyi, különböző 

beszállítókkal és egyéb partnerekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud eleget 

tenni. Ebbe a körbe tartozott a Malév vagyonkezelő Kft. is, amelynek a márkahasználati díjat 

kellett volna kifizetni.” 

 

2007. január és 2010. március között az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

folyamatosan, összesen 12 alkalommal engedélyezte a Malév számára, hogy elhalassza 

vagy átütemezze különféle típusú adó- és társadalombiztosítási járulék-fizetési 

kötelezettségeinek teljesítését. 2010 márciusában a Malév adó – társadalombiztosítási 

tartozása 13, 7 milliárd forint volt. A teljes Malév csoport tekintetében ez az adat 16, 8 

milliárd forint volt . 

 

Az akkor hatályos jogszabályok szerint a tartózás mértékétől is függően az APEH illetékes 

vezetői diszkrécionális jogkörükben dönthettek az adótartozás elhalasztásáról, illetve 

átütemezés engedélyezéséről. Tekintettel az ügy súlyára- különös tekintettel a tiltott állami 

támogatások európai unós szintű ellenőrzésére is –a Bizottság nem tartja elfogadhatónak, 

hogy a hivatalban lévő ágazatért felelős miniszter ne tudjon, és ne járuljon hozzá az ilyen 

mértékű engedélyezéshez. A Bizottság meggyőződése, hogy az érintett köztartozások 

behajtását a kormánynak indítványoznia kellett volna. 

 

Az Európai Bizottság pedig úgy véli, hogy egyetlen magánhitelező sem viselkedett volna 

oly módon, mint a magyar állam. Valóban nem történtek konkrét lépések az adósság 

behajtása érdekében 2008 júliusát követően. Mindezekre tekintettel az Európai 

Bizottság a 13, 7 milliárd forintot kitevő adótartozás elhalasztását, illetve átütemezést 

tiltott állami támogatásnak minősítette.  
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A Bizottság álláspontja szerint fentiek jól jelzik, hogy az állam felé tett 

kötelezettségvállalásokat a mindenki más felé történő teljesítés megelőzte, mely többek között 

megalapozza a Fehér Könyv azon állítását, hogy egy jól megtervezett pénzkivonási 

technika érvényesült, mely nyomon követhető az AirBridge Zrt által a Malévra 

kényszerített tulajdonosi hitelkeretek és szerződések feltételrendszerében. 

 

2008. második felében Borisz Abramovics több légitársasága, köztük a KrasAir is csődbe 

ment, a felszámolást elrendelték ellenük. Az AirBridge „magára maradt” és nem volt képes 

tovább finanszírozni a Malévet, így nem tett eleget a VEB Bankkal szembeni kölcsön-

visszafizetési kötelezettségének sem, mely kölcsönök ekkor 30 millió eurót tettek ki. A 

folyamatos működés biztosítására a VEB 20009 áprilisától szeptemberéig összesen további 50 

millió euró kölcsönt nyújtott a légitársaságnak. Az Airbridge 49 %-os tulajdonhányadát 

zálogjog terhelte a VEB javára, az utóbbi megszerezte ezeket a részvényeket.   

 

A privatizációs szerződésből eredően a működtetés mellett az AirBridge Zrt.-nek voltak 

kötelezettségei is, többek között a privatizációt megelőzően a Malév által felvett hitelek 

törlesztése. Erre a VEB 32 millió euró összegű hiteltörlesztési bankgaranciát adott ki. A hitelt 

természetesen nem fizették. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megkísérelte lehívni a 

bankgaranciát, de a VEB többszöri kísérlet ellenére sem fizetett. A garanciából eredő, a VEB-

et terhelő fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt az MNV Zrt. jogi útra kívánta terelni az 

ügyet, de azt a Veres János által vezetett Pénzügyminisztérium egy alapítói határozatban 

akkor megakadályozta. A garanciát csak 2010 tavaszán, nem sokkal a kormányváltást 

megelőzően hívták le a visszaállamosítási megállapodás keretében. Az állam lehívta a 

bankgaranciát a VEB-től, a VEB pedig – mivel még 2007-ben a Malév felülgarantálta azt – 

lehívta a viszontgaranciát a Malévtól. Mivel a Malév nem tudott fizetni, a VEB gálánsan a 

viszontgarancia összegével megegyező hitelt nyújtott a légitársaságnak azzal a kizárólagos 

céllal, hogy a viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni. 

 

Így fordult át a bankgarancia kamatosan visszafizetendő hitellé. 2010-re a Malév 

tartozása a VEB felé elérte a 112 millió euró összeget. 

 

A Bizottság a Fehér Könyvben meghatározottakkal összhangban kijelenti, hogy az 

előnytelen privatizáció, a csalárd módon megkötött finanszírozási szerződések és a 3 
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éven keresztül folytatott rablógazdálkodás pénzügyileg teljesen tönkretette a Malévot, 

önálló működését pedig gyakorlatilag ellehetetlenítette. 

 

Költő Magdolna a bizottság előtt így emlékezett vissza az akkori időkre: 

 

„Amikor pedig 2008 közepén látszott, hogy az üzleti modell, amelyet Borisz Abramovics 

számomra 2005 legelején felvázolt, nem működik, és alapvetően azért, mert a KrasAir 

Oroszországban csődbe ment és felszámolásra került, ekkor a kötelező kárenyhítés végett 

vettem át Kiss Kálmán AirBridge-ben birtokolt részvénypakettjét, és működtem együtt a 

továbbiak során mind a magyar, mind az orosz kormányzati szervekkel. „ 

 

Ezen állítás is megerősíti a Bizottságot, hogy az AirBridge Zrt. VEB-es finanszírozása 

vélhetően politikai alapon történt, hiszen annak kondíciói piac-idegen módon kerültek 

kialakításra. Ráadásul némely előírt mutatószám teljesítése már a hitelnyújtás pillanatában is 

nyilvánvalóan teljesíthetetlen volt. A rendkívül felelőtlen, a Malévnak és az államnak súlyos 

károkat okozó privatizációs eljárás kapcsán. Komoly hibák történtek mind a szerződéses 

feltételek meghatározása és teljesítésük ellenőrzése során, mind pedig az orosz időszak alatti 

működés ellenőrzésének elmulasztása következtében. 

 

A privatizációt Oszkó Péter későbbi szocialista miniszter a következőképpen értékelte, mely 

sok mindent elárul a privatizációs folyamatról: 

  

„Nem gondolom, hogy a privatizáció egyébként sikeresnek lenne nevezhető, a vevőként 

fellépő, Borisz Abramovics által irányított cégcsoport szinte egyetlen vállalását sem 

teljesítette, a Malévot éppen úgy nem tudta fenntartható pályára állítani, mint korábban az 

állam, viszont kétes pénzügyi tranzakciókkal még tovább terhelte és egyebek mellett ezzel is 

megszegte a privatizációs szerződés feltételeit, illetve tovább rombolta a Malév túlélési 

esélyeit. Ezek között különösen nagy feltűnést keltett az az úgynevezett viszontgarancia-ügylet, 

amelynek keretében Abramovics a privatizáció során tett pénzügyi vállalásait lényegében egy 

saját maga által kiállított nyilatkozattal visszaterhelte a Malévra, anélkül, hogy arra 

eredetileg felhatalmazása lett volna a cég igazgatóságától, illetve ezt a felhatalmazást utólag, 

egy írásbeli előterjesztésbe rejtett mondat segítségével szerezte meg.”   
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VII.5. A Malév Ground Handling elmaradt adásvétele  

 

2009 elején a Malév részvényesei azzal az ajánlattal keresték meg a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-t, hogy értékesítésre kínálják a Malév Ground Handlinget ( Malév GH-t), 

amely a Malév 100 %-os saját tulajdonú vállalata volt. 2009 januárjában aláírt, majd 

később módosított előzetes adásvételi megállapodás 4, 3 milliárd forint előleg fizetését 

határozta meg. Az MNV 2009 januárjában és februárjában előlegeket fizetett a Malév 

számára, amelyeket 2 munkanapon belül vissza kellett volna fizetni, ha az MNV úgy dönt, 

hogy mégsem írja alá a végleges adásvételi megállapodást. 2009 júliusában az MNV végül 

úgy határozott, hogy nem köti meg az ügyletet, és így a vételár visszafizetése esedékessé vált. 

Az előleget és annak kamatait a Malév sohasem fizette vissza az MNV Zrt-nek.  

 

Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy az intézkedés előnyben részesítette a Malévot, 

amikor az előleg visszafizetését nem kényszerítették azt követően, hogy az 2009 

júliusában esedékessé vált. Ezen kívül már korábban is előny merült fel, amikor 2009 

februárjában módosították az előzetes az előzetes adásvételi megállapodást és az előleg 

megnövekedett kellő mértékű fedezet nélkül. Az Európai Bizottság a 4, 3 milliárd 

összegű „előleg” kifizetését tiltott állami támogatásként értékelte. Így az a szándék, hogy 

vagyonelemek kivásárlásával pénzhez jusson a társaság utólag hiábavalónak bizonyult, 

ezt is előzetesen engedélyeztetni kellett volna az EB Verseny Felügyeleti 

Főigazgatóságával. 

 

 

Fenti megállapításokra alapozva a Bizottság okkal feltételezi, hogy a Malév GH 

elmaradt adásvételi ügyletét eredendően azért találták ki, hogy biztosítsák a Malév 

likviditását a visszaállamosítás tárgyalási szakaszában.  

 

 

VIII.  A Malév Zrt. visszaállamosítása 

 

Ahogyan Kamarás Miklós az MNV egykori vezérigazgatója fogalmazott „a magyar- orosz hét 

hónapos csatározásából alakult ki az a megállapodás, mely megállapodásnak magyar részről 

a pontosítása és szövegezése a Pénzügyminisztérium zajlott, orosz részről pedig feltételezem, 

hogy a Vnyesekonombankon kívül az orosz kormány illetékesével is egyeztetésre került.” 
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2010-ben az akkori pénzügyminiszter Oszkó Péter elmondása szerint sem volt lehetőség 

magánbefektetőt találni, akik átveszik a VEB Banktól a Malév főrészvényesének szerepét. 

Különösen a VEB-nek nem állt szándékában, hogy a légitársaságot stratégiai befektetőként 

finanszírozza.  

 

2010. február 26-án ötoldalú megállapodás jött létre a Malév Zrt. többségi tulajdonának 

állami kézbe történő átvételéről az 1051/2010 Kormány határozat alapján. 

 

A Magállapodás 4.3. pontja leszögezte, hogy a rendkívüli közgyűlés határozatai alapján az 

AirBridge Zrt. hozzájárul a Malév Zrt. jegyzett tőkéjéhez a Malév Zrt.-vel a Megállapodás 

létrejöttét megelőzően megkötött hitel-megállapodások alapján fennálló kamatköveteléseivel, 

az MNV Zrt. pedig készpénzzel és követelésekkel. Így a Magyar Állam mintegy 25 000 000 

000 forintos friss pénzügyi-forrás rendelkezésre bocsátásával tőkeemelést hajtott végre a 

Malév Zrt.-ben, az AirBridge Zrt. pedig mintegy 1 500 000 000 forintos, a privatizációkor 

„tőkeként” nyújtott tulajdonosi hitel lejárt kamatát tőkésítette. A Malév Zrt. vállalta, hogy 

nyilatkozatot ad ki, melyben minden olyan adósságot elismer. Az AirBridge Zrt. és az MNV 

Zrt. vállalták, hogy független könyvvizsgálóval értékeltetik a jogokat és követeléseket. 

 

A Megállapodás lehetővé tette az Airbridge Zrt. részére, hogy fontolóra vegye annak 

lehetőségét, hogy átruházza a VEB Bankra az AirBridge Zrt. jogait és követeléseit az adósság 

főösszege vonatkozásában a Malév Zrt.-vel kötött hitelszerződések értelmében. 

 

Ezzel a konstrukcióval a kormány visszaszerezte a részvények közel 95%-át, ugyanakkor a 

megállapodás olyan garanciális rendszert hozott létre, amely kivesz minden hatékony eszközt 

a többségi tulajdonos Magyar Állam kezéből, és aránytalan befolyást biztosít a kisebbségi 

tulajdonosnak. A megállapodás a következő főbb elemekből állt: 

 

1. A rendkívüli közgyűlésen hozandó határozatok eredményeként az MNV Zrt. 

szavazati jogai a Malév Zrt.-ben legfeljebb 95%-ig emelkednek az összes szavazathoz 

képest. Az AirBridge Zrt. szavazati jogai nem süllyedhetnek 5% alá, szintén az összes 

szavazati joghoz képest. A Malév Zrt. Igazgatótanácsa 7 tagból áll, míg a Felügyelő 

Bizottsága 6 tagból. Amennyiben a Malév Zrt.-nek rendezetlen kötelezettségei vannak 

a VEB Bankkal szemben, a közöttük létrejött hitel- megállapodások alapján a VEB 
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Bank jogosult 2 személyt az Igazgatótanácsba delegálni, valamint egy állandó 

megfigyelőt küldeni a Felügyelő Bizottságba. A VEB Bank jogosult a vezérigazgató-

helyettes kinevezésére (közös aláírási joggal felruházva). 

 

2. Az AirBridge Zrt. szabadon ruházhatja át a Malév Zrt.-ben fennálló 

részesedését a VEB Bankra az aláírók és a Pénzügyminisztérium írásban történő 

értesítését követően. A VEB Bank és az AirBridge Zrt. vállalják, hogy a megállapodás 

hatályba lépésétől számított 5 éves időszak során nem támasztanak semmilyen 

biztosítéki követelést a Malév Zrt.-vel szemben. 

 

3. A Felek elfogadják, hogy a Megállapodás hatályba lépésétől kezdődően a VEB 

Bank és a Malév Zrt. között fennálló minden hitel-megállapodás olyan módon 

módosul, hogy a Malév Zrt. dologi eszközeit – sem egyetlen eszközt, sem az eszközök 

különböző darabjait –, melyeknek együttes könyv szerinti értéke meghaladja az 50 000 

000 forintot, nem lehet eladni vagy megterhelni a VEB Bank előzetes írásbeli 

jóváhagyása nélkül. 

 

4. A Malév Zrt. részvénytulajdonosi közgyűlésének határozata a következő 

kérdésekben a VEB előzetes írásbeli hozzájárulásától függ: 

a. a Malév Zrt. jegyzett tőkéjének emelése/csökkentése; 

b. a végelszámolás/csődeljárás kezdeményezése; 

c. a Malév Zrt. dologi eszközeinek értékesítése. 

 

5. Az AirBridge Zrt. jogosult a Malév Zrt.-vel megkötött hitel-megállapodások 

értelmében fennálló jogait és követeléseit átruházni a VEB Bankra az adósság 

főösszegét illetően. A VEB Bank 32 000 000 eurót fizet az MNV Zrt.-nek, a 

hiteltörlesztési bankgaranciának megfelelően. A Hiteltörlesztési bankgarancia 

megfizetésével egyidejűleg a Malév Zrt. és az AirBridge Zrt. kötelezettségei – 

amennyiben azokat a hiteltörlesztési bankgarancia fedezte – megszűnnek. 

 

6. Az MNV Zrt, az AirBridge Zrt és a Malév Zrt. hozzájárultak, hogy a 

privatizációs megállapodás következő szakaszai maradnak érvényben annak 

megszűnését követően is: 

a. EIB hitel-megállapodás és projekt-hitelmegállapodás; 
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b. MFB hitel-megállapodás; 

c. titoktartási megállapodás; 

d. a megállapodás módosítása és más kérdése;  

e. értesítések; 

f. példányok, hivatalos nyelv. 

 

7. A VEB Bank, mint hitelnyújtó és a Malév Zrt., mint kölcsönvevő 32 000 000 

euró összegű hitel-megállapodásra léptek, melynek értelmében a VEB Bank 

ugyanezzel az összeggel hitelt nyújt a Malév Zrt.-nek annak érdekében, hogy teljesítse 

kötelezettségét, amely a 2007. május 28-án aláírt garancia megállapodás alapján 

fennáll. 

A Malév Zrt.-ben kisebbségi tulajdonosként, így a fentiekben meghatározott jogok és 

kötelezettségek alanyaként az orosz VEB Bank járt el, az AirBridge Zrt. az általa kreált és 

bedöntött konstrukcióból kilépett. A Malév Zrt. gyakorlatilag önálló életre képtelenné vált, a 

visszaállamosítással a helyzete tovább romlott, tekintettel arra, hogy a sorsát meghatározó 

döntések meghozatala – mint az a fenti kiemelt pontokból is látható – jelentős mértékben függ 

a kisebbségi tulajdonos VEB Bank akaratától. A Megállapodással az állam hatalmas 

pénzösszeget fektetett be a többségi tulajdonszerzésbe a stratégiailag fontos üzletág 

megmentése érdekében, amelyet az ismertetett okokból kihasználni nem tudott, az érdekek 

érvényesítése, sőt a társaság megmentése is lehetetlennek bizonyult. 

 

Oszkó Péter VEB Bank vétójogát a következőkkel indokolta: „ Arra a kérdésre pedig , hogy 

az orosz félnek miért maradt vétójoga: nem azért, mert 5 %-os tulajdona volt, …hanem azért, 

mert nagyságrendileg egy 100 millió eurós hitelállománnyal rendelkezett még a Malévval 

szemben, a vétójogai ehhez a követelésekhez kapcsolódtak.”     

 

Az ügyletet pedig úgy magyarázta, hogy a nem a Malév visszavásárlása történt, hanem 

feltőkésítése. „ Az állam nagyrészt lényegében a fennálló követeléseit használta fel arra, a 

fennálló és egyébként amúgy meglehetősen kétséges megtérülési követeléseit használta arra, 

hogy 95 %-os tulajdont szerezzen a Malévban.  

 

Az Európai Bizottság az állam ezen eljárásával kapcsolatban megállapította, hogy a 

legmeglepőbb tény, hogy míg a Malév 99,5 %-át hozzávetőlegesen 740,000 EUR-ért 
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adták el 2007-ben, 2010-ben az állam de facto 94 millió EUR-nak megfelelő összeget 

fizetett a 94, 6 %-os tulajdonért, azaz az eredeti ár 127-szeresét.  

 

A VEB Bank vétójogát Oszkó Péter pedig a következőkkel indokolta: „ Arra a kérdésre pedig 

, hogy az orosz félnek miért maradt vétójoga: nem azért, mert 5 %-os tulajdona volt, …hanem 

azért, mert nagyságrendileg egy 100 millió eurós hitelállománnyal rendelkezett még a 

Malévval szemben, a vétójogai ehhez a követelésekhez kapcsolódtak.”     

 

Részben a 25, 4 milliárd forint értékű tőkeemelést, részben a 20, 7 milliárdnyi friss 

tőkeinjekció, részben pedig a Malév GH-ért fizetett előlegből és az arra felszámított 

kamatból álló adósság tőkévé alakítását az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak 

minősítette, mellyel kapcsolatban az Európai Bizottság rögzítette, hogy egyetlen 

magánbefektető sem vállalta volna ezt a további pénzügyi terhet hasonló helyzetben, 

különösen, hogy nem volt reális esély a vállalat újbóli életképessé válására.   

 

Oszkó Péter a Bizottság előtt elmondta: „Nyilvánvaló és senki számára nem újszerű 

információ, hogy a visszaállamosítást annak a tudatával, annak a feltételével tudtuk elvégezni, 

hogy tudnunk kellett, hogy ez a visszaállamosítás olyan átalakításnak, olyan restrukturálásnak 

a feltételeit teremti meg, amelyet, ha elvégezünk, akkor elkerülhető, hogy a visszaállamosítást 

magát tiltott állami támogatásnak tekintse az Európai Unió…Egyébként pedig a 

minisztériumban dolgozó kollégáim folyamatosan egyeztettek az Európai Unióval, jelezték 

átalakítási elképzeléseiket, és megkezdték azokat a tárgyalásokat, amelyeket értelemszerűen 

folytatni kellett vagy kellett volna.” 

 

Oszkó Péter állításának ellentmond az Európai Bizottság határozata, mely kimondja 2010 

márciusában a Bizottság sajtóközlemények révén szerzett tudomást a magyar államnak a 

visszaállamosítás szándékáról, melyet a magyar hatóságok megerősítettek.  

 

Fenti megállapítás kizárja, hogy a visszaállamosítás folyamata az Európai Unióval 

egyeztetve történt, mely tény a Bizottság álláspontja szerint tovább növelte annak 

esélyét, hogy az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítse az ügyletet.   

 

Az Európai Bizottság határozatával kapcsolatban a vizsgáló bizottság rögzíti: 2010. március 

10-én panasz érkezett a Wizz Air magyarországi székhelyű diszkont (fapados) légitársaságtól, 
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a Malév legfontosabb magyarországi versenytársától érkezett. E panaszban az állították, hogy 

a Malév több különböző intézkedés révén jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen 

állami támogatáshoz jutott.  

 

A Bizottság megjegyzi, hogy Oszkó Péter pénzügyminiszter, hivatali ideje után 1 évvel 

igazgatósági tagi megbízást kapott az állami légitársaság egykori legnagyobb konkurensétől a 

volt szocialista pénzügyminiszter szerint csupán alkalmassági alapon. Tekintettel a Wizz Air 

Európai Bizottsághoz intézett panasz tényére, illetve a visszaállamosításra – dr. Oszkó 

pénzügyminiszter vezetésével történt-  mely később tiltott állami támogatásnak minősült, és ez 

a megállapítás részben a Malév végét jelentette, dr . Oszkó Péter Wizz Airben vállalt 

szerepe több, mint aggályos és etikátlan.  

 

A Bizottság visszautasítja azon érvelést, hogy a tiltott állami támogatások európai 

bizottsági megítélése a meglévő szerkezetátalakítási tervek végrehajtása elmaradásának 

tulajdonítható. Az Európai Bizottság határozata a jelentésben tárgyalt intézkedésekkel 

kapcsolatban kimondja, hogy Magyarország által a Malév javára végrehajtott 

intézkedéseket kizárólag közpolitikai célkitűzések ösztönözték, és azok nem a vállalat 

jövőbeni nyereségességével kapcsolatos megfontoláson alapultak. 

 

Az Európai Bizottság ezért azt feltételezte, hogy egyetlen magánbefektető sem 

viselkedett volna az intézkedések végrehajtása során a magyar kormányhoz hasonló 

módon azonos körülmények között.  

 

A visszaállamosítás megítélésről Tátrai Miklós az MNV Zrt. volt vezérigazgatója 

tanulmányában a következő értékelő kijelentést tette: 

 

„Az államosítási megállapodás nem is ezen pontok miatt bizonyult stratégiai hibának. Hanem 
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 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.” 
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IX.  A Budapest Airport Zrt. privatizációja 
 
 
IX.1. A ferihegyi repülőtér, mint nemzeti érték 
 
 
a./Kizárólagos állami tulajdonlás, működtetés (1998-ig) 

 

A magyar állam vagyonát képező Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret 1950-ben az újjáépítés 

után nyitották meg a polgári forgalom számára. Az 1954-ben létrejött kiemelt állami vállalat a 

Magyar Légiközlekedési Vállalat (MALÉV) tevékenységi körébe tartozott a repülőtér 

működtetése is. 1973-ben a megnövekedett feladatok elvégzésére és a légitársasági, 

kereskedelmi és hatósági, valamint beruházó és üzemeltetői, repülésirányítási feladatok 

szétválasztására létrehozták a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságot (LRI). 

 

Ezen állami szervezetek révén a magyar állam a nemzetgazdaságilag és nemzetbiztonságilag 

döntő fontosságú légiközlekedési alágazat felett közvetlen felügyeletet, ellenőrzést gyakorolt a 

stratégiai célok megvalósítása érdekében. 

 

b./ Kizárólagos állami tulajdonlás, részlegesen privatizált működtetés  (1998-2001) 

 

A Ferihegy Projekt néven ismert beruházás megvalósítása a tervezett Expo-hoz kapcsolódva a 

várható utasforgalom növekedés miatt lényegében 1993-1998 között, az Antall és a Horn 

kormány alatt történt, a két kormány jóváhagyásával. 

 

1993. év végén az LRI tendert írt ki a meglévő 2/A Terminál átalakítására és egy új 2/B 

Terminál megtervezésére a csatlakozó közúti és forgalmi előterekkel, kapcsolódó 

infrastruktúrával együtt, valamint ezek finanszírozására, építésére és hasznosítására 

vonatkozólag. 

 

A nyilvános tendert az Airterminal Development Corporation (továbbiakban: ADC), Kanada 

törvényei alapján működő társaság nyerte el, amely létrehozta 1995. március 31-ével a Projekt 

Társaságot, azaz a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft.-t. Ugyanezen a napon ezen 

társaságba a 2209/1996. (VII.24.) Kormányhatározat alapján az LRI 66 %-os üzletrészt 

szerzett.  
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A tenderben meghatározott feladatok megvalósításának pénzügyi finanszírozását a társaság 

törzstőkéjének felhasználása és szindikált projektfinanszírozási hitel felvétele révén 

biztosította. A hitel visszafizetése a társaság folyó bevételeiből történt. 

 

A Projekt beruházási, kivitelezési fázisa 1998. decemberében befejeződött. A Ferihegyi 

Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminálja 1998. december 7-én került átadásra, és az 

utazóközönség számára 1998. december 19-én nyílt meg. A beruházás eredményeképpen 

megvalósult objektumok, tárgyi eszközök bekerülési értéke mintegy 120 millió USD (23,8 

milliárd HUF)  volt. Ezek a magyar állam tulajdonát képezik. A tárgyi eszközök fizikai 

átadása az LRI-nek, mint vagyonkezelőnek hiánytalanul megtörtént. 

 

Az LRI és a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. 1997. február 27-én aláírt a hasznosítási 

időszakra vonatkozó haszonbérleti szerződés alapján a tárgyi eszközök átadásával, vagyis az 

üzemelés kezdetétől, azaz 1998. december 19-étől a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. 

haszonbérleti jog formájában minimum 12 évre szóló (2010-ig) vagyonértékű jogot szerzett, 

melynek keretében az LRI által haszonbérbe adott területeken a Ferihegyi Utasterminál 

Fejlesztő Kft. vállalkozói tevékenységeket folytathatott, illetve a Kincstári Vagyoni 

Igazgatóság által az LRI részére adott meghatalmazás alapján a Kft. ugyancsak jogot szerzett 

a haszonbérleti időtartam alatt a terminál bevételek beszedésére is.  

 

A Projekt beruházási, kivitelezési fázisát követően a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. a 

terminál bevételekből köteles volt finanszírozni a terminálokkal kapcsolatos szerkezeti és nem 

szerkezeti, előrelátható és előre nem látható cserét, nagyjavítást, felújítást és fejlesztést. 

 

A Kft. pénzügyi helyzete kezdettől fogva stabil volt, jelentős pénzügyi befektetésekkel 

rendelkezett. 2000. év után- terven felül- a társaság a tagjai számára már osztalékot fizetett. 

2001-ben az adózás előtti eredmény, nyereség 6,753, az adózott eredmény, nyereség pedig 

5,457 milliárd  Ft volt. A társaság 2001. év végén kb. 7,4 milliárdnyi értékpapírral, betéttel 

rendelkezett. (ebből 22,4 millió USD volt.) 

 

c./ Kizárólagos állami tulajdonlás, visszaállamosított  működtetés  (2002-2005) 
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A Ferihegyi Projektet kezdettől fogva igen sokan támadták. Azzal ugyanis, hogy a MALÉV és 

az LRI között meglévő igen aggályos együttműködésbe belépett egy külföldi (kanadai) 

üzemeltető, számos érdek sérült. Bár a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. igen erős állami 

kontroll alatt, átláthatóan, gazdaságosan működött, mégis a különböző pártok képviselői 

komoly erőfeszítéseket tettek, hogy a megvalósult részleges privatizációt megszüntessék. 

 

A legfontosabb indok az volt, hogy a kanadai befektető döntő részben hitelből fedezte a 

projektet, mely hitelt aztán a társaságnak kellett visszafizetni. Ugyancsak érv volt az is, 

hogy a befektető igen jelentős tanácsadói díjakat volt jogosult realizálni a projektből. 

 

A pártok közös fellépését jelentette az, hogy az Országgyűlésben a képviselők a 2001. év 

végén teljes egyetértésben, ellenszavazat nélkül a légiközlekedési törvény 45. §-át úgy 

módosították, hogy a repülőtér üzemeltetését harmadik személynek nem lehet átadni. Az Lt. 

módosítása alapján került aztán kiadásra a 45/2001. (XII.20.) KöViM rendelet, amely az LRI-t 

megszüntette és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatot létrehozta. A 

tevékenységek, a működtetés és az ezekhez kapcsolódó jogok, kötelezettségek, továbbá a 

Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött szerződések tekintetében az LRI jogutódja a BA Rt. 

lett.  

 

A Lt. módosítása és a KöViM rendelet alapján a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. 

tevékenysége elvonásra került, így 2002-től a Kft. tevékenységének/működésének 

abbahagyására kényszerült. 

 

A tevékenységelvonás miatt a kanadai beruházót, az ADC csoportot kár érte. A kár 

megtérítése érdekében folytatott eredménytelen tárgyalások után 2003. július 17-én az ADC 

csoport peres eljárást kezdeményezett a magyar állam ellen. Az eljárás ügyszáma: ICSID Case 

No. ARB/03/16.  

 

Az ICSID  2006. október 2-án hozott ítéletében megítélt összes kártérítés: 83.823.693 USD 

amelyet a magyar állam 2006. október 31-én a felperesnek átutalt. Az ADC Affiliate az ítélet 

alapján a megítélt kártérítés kézhezvételével egyidejűleg a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő 

Kft.-ben meglévő 34 %-os üzletrészét a magyar állam javára átruházta, a társaság 100 %-ban 

magyar állam tulajdonába került.  
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Meg kell említeni, hogy a washingtoni perben az alperes magyar állam képviselői azt 

állították, hogy az új 2/B terminál megépítése és a 2/A terminál felújítása rossz 

minőségben történt. Ezt az állítást a választottbíróság nem fogadta el és idézte a külsős 

szakértő véleményét, miszerint a 2B terminál „Európa egyik legbiztonságosabb és 

legmodernebb építménye, amelyre a Közlekedési Minisztérium megérdemelten büszke 

lehet.” 

 

Ennek alapján megalapozottan állítható, hogy 2002-ben a Budapest Airport Zrt. egy 

biztonságos és modern repülőteret vett át működésre, amely 2002-2006 között az alábbi 

utasforgalmi növekedést volt képes elérni: 

 

Év Utasszám (millió fő) 

2002 4,5 

2003 5,0 

2004 6,5 

2005 7,9 

2006 8,3 

 

A Budapest Airport Zrt. 2004-2006. évi gazdálkodásának főbb mutatói az következők voltak: 

 

 2004 (MFt) 2005 (MFt) 2006(MFt) 

Értékesítés nettó árbevétele 33.745 37.382 39.630 

Szokásos vállalkozási eredmény 12.104 13.000 -2.511 

Adózás előtti eredmény 12.100 12.885 -2.610 

Adófizetési kötelezettség  2.237  1.945 1.010 

Adózott eredmény  9.863 10.940 -3.620 

Eredménytartalék 1.337 0  

Jóváhagyott osztalék 11.200 10.890 -3.620 

 

A számok a privatizációt megelőző 2 évben egyértelműen egy eredményes, a magyar állam 

számára hasznot termelő stabil társaság képét mutatják. A társaság 2004-2005-ben 2.212 

illetve 2183 főt foglalkoztatott, akik után jelentős közterhet fizetett az állami költségvetésbe. 
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Az egy főre jutó nettó árbevétel 2004-ben 15,3 millió Ft, 2005-ben pedig 17,1 millió Ft volt.  

 

A privatizáció első teljes évében az utasforgalom és a nettó árbevétel is tovább nőtt, a társaság 

adózás előtti eredménye mégis -2.610 milliárd Ft lett, ami az előző évhez képest 15,5 milliárd 

Ft-os romlást jelentett. 

 

2006-ban a foglalkoztatott állomány 419 fővel (19%) csökkent, az egy főre jutó nettó 

árbevétel 22,5 millió Ft lett, ami közel 32 %-os növekedést jelentett. 

 

Fenti tényekből a Bizottság egyértelműen megállapítja, hogy a Budapest Airport Rt 

2005.évi privatizációját sem gazdasági, pénzügyi adatok, sem repülőtéri műszaki, 

fejlesztési, kapacitáshiány, sem foglalkoztatási okok sem más indokok 

(környezetvédelmi, zajszennyezési, üzemeltetési, stb.) nem támasztották alá, tették 

szükségessé. 

 

IX.2. A Budapest Airport Zrt. privatizációja  
 

 
 
A légi közlekedésről szóló 1995.évi XCVII. törvény módosításával összefüggő egyes 

feladatokról szóló 2078/2005 Kormány határozat felhívta a pénzügyminisztert, hogy a 

gazdasági és közlekedési miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Budapest Airport 

(továbbiakban : BA) privatizációjáról. 

 

Dr. Hárskuti János a Budapest Airport Rt. egykori vezérigazgatója elmondása alapján is 

rögzíthető, hogy 2003-ban a reptér privatizációja már tervben volt. A 2005-ben 11 milliárdos 

eredményt produkáló társaság állami kézben tartása a szocialista-szabaddemokrata 

kormányzás ideje alatt fel sem merült lehetőségként. Koncepció a veszteséges Malév és a 

nyereséges Budapest Airport összevonására nem született, melyben utóbbi társaság 

tiltott állami támogatás bevonása nélkül finanszírozhatta volna a légitársaságot.   

 

 

 

A Budapest Airport privatizációjának céljairól és módjáról a 2104/2005. Kormány határozat 

rendelkezett. A kormány határozat a privatizáció célját az alábbiakban határozta meg: 
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- a Budapest-Ferihegyi Repülőtér versenyhelyzetének, szolgáltatási színvonalának, 

növekedési kilátásainak és hatékonyságának javítása a magyarországi légiközlekedési iparág, 

a nemzetgazdaság, valamint az utazóközönség javára; 

- a repülőtér biztonságának és biztonságosságának fenntartása, igény szerinti növelése; 

- a Magyar Állam biztonságos repülőtéri működéssel kapcsolatos és nemzetbiztonsági 

szempontjai érvényesíthetőségének fenntartása a Társaság privatizációját követően is; 

- az értékesítési bevételek optimalizálása a tágabb privatizációs és iparágpolitikai célok 

figyelembevételével. 

 
A kormány határozata nyilvános pályázati eljárásról rendelkezett a  Budapest Airport Rt. 

75%-1 szavazat tulajdoni hányadot kitevő részvénycsomagjának értékesítésére  oly módon, 

hogy a jogszabályi háttér megfelelő módosítása esetén lehetőség nyíljon a teljes állami 

tulajdonú részvénycsomag értékesítésére. Az ÁPV Rt. pályázatára 12 vevőjelölt jelentkezett. 

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság jogerős végzésben megállapította a Budapest Airport Rt. 

Üzemi Tanácsa véleményezési jogának megsértését az ÁPV Rt. Budapest Airport Rt.  

részvényeire kiírt első, nyilvános pályázatával kapcsolatban, mert az állami vagyonkezelő a 

törvényi előírásokat figyelmen kívül hagyva elmulasztott konzultálni a reptéri dolgozókkal. 

Az ÁPV Rt. a privatizációs pályázatot visszavonta.  

 

Macher Ákos az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport Rt. volt 

igazgatósági tagja így értékelte a történteket: „Azért zárult eredménytelenül, mert a 

bíróságnak más volt a véleménye, mint ami az ÁPV Rt. véleménye volt. Ez nem hiba, hanem 

véleményeltérés. A véleményeltérés mögött az húzódott meg, hogy a Budapest Airport 

munkavállalói nagyon intenzíven, természetes módon, ragaszkodtak egy sajátos értelmezésű 

tájékoztatási kötelezettséghez, amelyet a privatizációs törvény előírt. Mi abban a vélelemben 

voltunk, hogy a tájékoztatást megadtuk. A Bíróság másként látta. „ 

 

A Kormány 2231/2005. számú határozatával módosította korábbi határozatát és zártkörű 

pályázat kiírását írta elő.  
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A határozat kimondta, hogy a pályázaton részvételre - figyelembe véve a tárgyban korábban 

lefolytatott eljárás során az ÁPV Rt. birtokába jutott szakmai referenciákat és egyéb 

információkat - a következő szakmai befektetők kerüljenek meghívásra: 

 

(i) a BAA (International Holdings) Ltd.,  

(ii) a Copenhagen Airports A/S,  

(iii) a Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide,  

(iv) a HOCHTIEF Airport GmbH és a HOCHTIEF Airport Capital GmbH, valamint  

(v) a Macquarie Airports Holdings (Bermuda) Ltd.  

 

Az eljárás további gyorsítása érdekében az idézett kormányhatározat felhívta az ÁPV Rt-t, 

hogy a pályázóknak történő elküldéstől 30 napnál rövidebb határidőt állapítson meg az 

ajánlatok benyújtására.  

 
Macher Ákos nyilatkozata szerint „a kormány költségvetési bevétel iránti igénye érdekének 

kielégítése érdekében egy olyan megoldást kellett választani, amelyben végrehajtható a 

tranzakció abban a költségvetési évben.” 

 

Somkuti István az ÁPV Rt. ügyvezető igazgatója szerint a zárt pályázatot azért volt 

szükségszerű, „hogy még abban az évben le tudjuk bonyolítani a privatizációt, a 

rendelkezésünkre álló és a pályázók által már beadott és minősített anyagok alapján öt 

pályázót hívtunk meg egy zártkörű meghívásos pályázatra.   

 

A Bizottság álláspontja szerint az, hogy egy visszavont pályázatra beadott pályázatok 

képezzék egy új pályázati eljárásra történő meghívás alapját, a jogállam 

követelményeivel teljesen összeegyeztethetetlen.  

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. 

törvény 30. § (3) bekezdése csupán kivételes esetben enged lehetőséget zártkörű pályázat 

kiírására. A Bizottság álláspontja szerint a költségvetés hiányainak mielőbbi fedezése 

nem tekinthető kivételes esetnek, ezért a zártkörű, gyorsított eljárás nem volt indokolt és 

jogszerű. 
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A Bizottság szerint az alábbi vállalást az ÁPV Rt. a kormány nyomására tette a 

költségvetés gyors bevételi forráshoz jutása érdekében, mely a befektetők 

megnyugtatására, a rendezetlen és függő jogi helyzet kiküszöbölésére szolgált. 

 
„ Ha a tranzakciós dokumentumok aláírását követően a 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet 

alapján a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséből és a Ferihegy 

Utasterminál Fejlesztő Kft. működtetési jogainak megszűnéséből eredő követelések 

tekintetében bíróság, választottbíróság vagy egyéb arra hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező testület felülvizsgálati kérelemmel már nem megtámadható, jogerős és kötelező 

erejű határozatot hoz az ÁPV Rt. megfelelő felelősségi korlátok érvényesítése mellett: 

 

a) térítsen meg a BA Rt. részére minden olyan összeget, amelyet a BA Rt.-nek a fenti 

határozat alapján ki kell fizetnie, illetve 

b) térítse meg a BA Rt. új többségi tulajdonosa minden kárát (ide nem értve az elmaradt 

hasznot), amely abból ered, hogy a BA Rt.-t a vagyonkezelési szerződés alapján megillető 

jogok gyakorlásában a fenti határozat korlátozza vagy megakadályozza. 

A tranzakciós dokumentumokból eredő valamennyi jogvitát külföldi választottbírósági fórum 

elé lehet terjeszteni. A tranzakciós dokumentumokban a magyar jog alkalmazása kerüljön 

kikötésre.” 

 

A kormányhatározat rögzítette továbbá:  

 

„A szokásos szavatossági vállalásokon túlmenően a vevővel szemben vállalt garanciális és 

egyéb feltételek - összhangban az Európai Unió vonatkozó szabályaival és Magyarország 

nemzetközi kötelezettségeivel - az alábbiak: 

a) Az ÁPV Rt. biztosítsa, hogy a tranzakciós dokumentumok a BA Rt., illetve új többségi 

tulajdonosa részére megfelelő kártalanítási és a szerződések felmondása jogát előíró 

rendelkezéseket tartalmazzanak arra az esetre, ha a tranzakciós dokumentumok zárását 

követően, a vagyonkezelési jog fennállásáig az alábbi állami kockázati események 

bármelyikének bekövetkeztét bíróság, választottbíróság vagy egyéb arra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező testület által hozott felülvizsgálati kérelemmel már nem 

megtámadható, jogerős és kötelező erejű határozat állapítja meg. 

Az „állami kockázati esemény” fogalma az alábbi események bármelyikét jelenti minden 

esetben azzal a feltétellel, hogy az - a vevőnek fel nem róható okból - megfosztja a BA Rt.-t a 
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vagyonkezelt eszközökre vonatkozó vagyonkezelési jogtól, illetve a tranzakciós 

dokumentumokban rögzített jogait részben vagy egészben elvonja: 

(i) a BA Rt. eszközei vagy részvényei egy részének vagy egészének kisajátítása, elvétele, 

elkobzása vagy államosítása, 

(ii) jogszabályváltozás, 

(iii) valamely állami szerv által a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtérre vagy annak 

létesítményeire megállapított korlátozások, illetve a repülőtér vagy annak létesítményeinek 

lezárása (kivéve a vis maior események miatti korlátozásokat és lezárásokat), 

(iv) a tranzakciós dokumentumok bármelyikének érvénytelenné vagy egyébként 

kikényszeríthetetlenné nyilvánítása, 

(v) a BA Rt. új többségi tulajdonosa nem gyakorolhatja a tranzakciós dokumentumokban 

előírt részvényesi jogait, 

(vi) a KVI a jogszabályokkal vagy a vagyonkezelési szerződés előírásaival ellentétesen 

felmondja a vagyonkezelési szerződést, vagy visszavonja a vagyonkezelési jogot. 

b) Az ÁPV Rt. biztosítsa, hogy a tranzakciós dokumentumok a BA Rt. részére megfelelő 

kompenzációs rendelkezéseket tartalmazzanak arra az esetre, ha az Lt.-nek a 2005. évi LXI. 

tv.-el megállapított 41. § (2) bekezdésében előírt együttes miniszteri rendelet a tranzakció 

zárását követően módosításra kerül oly módon, hogy a rendelet 2006. január 1-jén hatályos 

rendelkezései alapján a 2006. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban 

megállapítható és alkalmazandó repülőtér használati díjakat a módosítás következtében 

csökkenteni kell. 

7. A 6. a) és 6. b) pontban megállapított felelősség együttesen nem haladhatja meg az azonnali 

tranzakciós ellenértéknek a tranzakciós dokumentumokban meghatározandó megtérülési 

rátával növelt összegének és az „állami kockázati esemény” bekövetkeztekor a BA Rt. 

harmadik felek felé fennálló tartozásainak halmozódás nélküli összegét. 

8. Ha a tranzakciós dokumentumok aláírását követően a 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet 

alapján a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséből és a Ferihegy 

Utasterminál Fejlesztő Kft. működtetési jogainak megszűnéséből eredő követelések 

tekintetében bíróság, választottbíróság vagy egyéb arra hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező testület felülvizsgálati kérelemmel már nem megtámadható, jogerős és kötelező 

erejű határozatot hoz az ÁPV Rt. megfelelő felelősségi korlátok érvényesítése mellett: 

a) térítsen meg a BA Rt. részére minden olyan összeget, amelyet a BA Rt.-nek a fenti 

határozat alapján ki kell fizetnie, illetve 
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b) térítse meg a BA Rt. új többségi tulajdonosa minden kárát (ide nem értve az elmaradt 

hasznot), amely abból ered, hogy a BA Rt.-t a vagyonkezelési szerződés alapján megillető 

jogok gyakorlásában a fenti határozat korlátozza vagy megakadályozza. 

9. A tranzakciós dokumentumokból eredő valamennyi jogvitát külföldi választottbírósági 

fórum elé lehet terjeszteni. A tranzakciós dokumentumokban a magyar jog alkalmazása 

kerüljön kikötésre. 

 

A Bizottság megállapítja, hogy a Budapest Airport Zrt. privatizációját meghatározó 

kormányhatározat az „állami kockázati esemény” fogalmának kiszélesítésével a 

szerződés esetleges, jogszerű felmondásának lehetőségét teljességgel kizárták és ez a 

magyar állam érdekeivel teljességgel összeegyeztethetetlen. A jogszabályváltozás „állami 

kockázati eseménnyé minősítése” a törvényhozás ésszerűtlen korlátozásba kényszerítése, 

az állami szuverenitás súlyos megsértése.      

 

A privatizáció eredményéről a 2283/2005. (XII. 15.) Korm. határozat rendelkezett a 

következőképpen: 

 A  Kormány 2231/2005. (X. 26.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Budapest Airport Rt. 

75%-1 szavazatot kitevő részvénycsomagjának értékesítésére kiírt zártkörű privatizációs 

pályázatát eredményessé nyilvánítja és a pályázatok sorrendjét a következők szerint állapítja 

meg: 

A pályázat 1. helyezettje a BAA International Holding Limited. 

A pályázat 2. helyezettje a Hochtief Airport GmbH. által vezetett konzorcium. 

A pályázat 3. helyezettje a Fraport AG által vezetett konzorcium. 

 

A pályázat 1. helyezettje által megajánlott 1254,74 millió angol font - az ajánlati feltételek 

szerint a november 7. és 11. közötti MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva 464,535 

milliárd Ft - összegű Azonnali Tranzakciós Ellenérték összetétele: 

- az ÁPV Rt. részére részvények vételára tekintetében 162,06 millió angol fontnak megfelelő 

forint kerül kifizetésre, 

- a KVI és a BA Rt. jogelődje, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság között 1997. február 

26-án megkötött és később többször módosított eredeti vagyonkezelési szerződés 
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időtartamának a kizárólagos állami vagyonra vonatkozóan 75 évre módosulása kapcsán a KVI 

részére egy összegben 1052,16 millió angol fontnak megfelelő forint kerül kifizetésre, 

 

A Budapest Airport Zrt. privatizációs tranzakciója 2005. december 22-én zárult, amikor 

aláírásra került a részvények adásvétele kapcsán az ÁPV és a vevő között a részvény 

adásvételi szerződés és a KVI és a vevő között a módosított vagyonkezelési szerződés. 

 

A győztes BAA Ltd., mely BUD Holding néven magyar projekttársaságot alapított a 

részvényekért 60 milliárd forint, a vagyonkezelési szerződés módosításáért 389, 5 milliárd és 

az ingó eszközökért 15 milliárd kifizetését vállalta. Az azonnali tranzakciós ellenértéken kívül 

további kötelezettségeket is vállalt a befektető. A 2006 és 2011 közötti fejlesztések értékét 

minimálisan 65, 5 milliárd forintban határozták meg, mely összetételt a 2283/2005. Kormány 

határozat is rögzített, mely határozat a pályázat 1. helyezettje által megajánlott összeget 1254, 

74 millió angol fontban, azaz 464, 535 milliárd forintban rögzítette.   

 

Az ÁSZ zárszámadása szerint a privatizációból befolyt 464 milliárd forintból 64 milliárd 

forint volt tulajdonképpen privatizációs bevétel, 400 milliárd pedig nem számított annak. Ez 

tette lehetővé, hogy 400 milliárd forinttal kevesebb legyen a 2005-ös költségvetési hiány. Ez 

azt jelentette – az ÁSZ jelentése szerint –, hogy az Nemzeti Autópálya (NA) Rt. a 

gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére kereskedelmi bankoktól állami kezességvállalással 

felvett 177,8 milliárd forintot visszafizetett, az Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Rt. pedig 

előtörlesztett 192,1 milliárd forint államadósságot és visszavásárolt 32,4 milliárd forint értékű 

államkötvényt. 

 

Az ÁSZ zárszámadása szerint a BA Rt. értékesítése nemcsak annak lehetőségét teremtette 

meg, hogy a kormány rendezze az NA Rt. által felvett 177,8 milliárd forintos hitel 

visszafizetését, hanem azt is, hogy a 2006. évi pénzforgalmi hiányt csökkenthesse, a 2005. 

évre számítható hiány pedig megfeleljen az Eurostat számítási módszere szerinti 

követelményeknek. 

 

A szó szoros értelemben a kormány nem költött folyó kiadásokra, de azzal, hogy 2005-ben a 

400 milliárd forint pénzforgalmi bevétellel államháztartási hiányt csökkentett, mégiscsak 

folyó kiadásokat ellentételezett, az ÁSZ akkori főigazgatója szerint.  
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Azt azonban, hogy a kormány a 400 milliárdos bevétellel folyó állami kiadásokat fedezzen,  

az tette lehetővé, hogy 2 évvel ezelőtt eltörölték azt az államadósság-törlesztéssel kapcsolatos 

technikai fejezetet, amely ennek a könyvelésnek gátat szabott volna. Eszerint egyszeri 

tételként mind a bevételi oldalon, mind pedig a kiadási oldalon megjelent volna ez a tétel, nem 

úgy mint, amikor csak költségvetési bevételként szerepel a 400 milliárd forint, a kiadási 

oldalon viszont nem.  

 

A Budapest Airport Zrt. a megalakulásától kezdődően, mint vagyonkezelő - vagyonkezelési 

szerződés alapján - kezelte a repülőteret, mint állami vagyont. A privatizáció előtt mind a 

repülőtér földterülete és a rajta lévő ingatlanok, mind az összes eszköz állami tulajdonban 

volt. A privatizáció során az eszközök egy része tehát eladásra került, de a földterület és a 

felépítmények továbbra is kizárólagos állami tulajdonban maradtak. 

 

A privatizációs eljárás során a nyertes pályázót (BAA-t)  a Wallis Zrt.  segítette. A Wallis Zrt. 

a részvény adásvételi szerződés és a vagyonkezelési szerződés aláírása kapcsán tulajdont nem 

szerzett a Budapest Airport Zrt-ben, de az igazgatóság elnöke Bajnai Gordon lett, mely 

tisztséget 2005.12.22.-től 2006.06.18.-ig töltötte be. 

 

Bajnai Gordon az MSZP vezető tagjaival közeli kapcsolatot ápolt, mely tényt alátámasztja, 

hogy 2004-ben Gyurcsány Ferenc újonnan megválasztott kormányfő felkérte, hogy vegyen 

részt a kormányában, mely felkérést akkor még Bajnai Gordon visszautasított. A Kincstári 

Vagyonigazgatóság vezetője a privatizáció idején a Wallis Zrt-ben és a Hajdú-Bét Zrt-ben is 

korábban tisztséget vállaló Zelles Sándor volt.    

 

Fentiekre tekintettel a Bizottságban joggal merül fel a kérdés, hogy a Wallis Zrt. és a 

BAA közötti konzorciumi szerződés meghiúsulása ellenére, az angol befektető miért 

Bajnai Gordont kérte fel az igazgatóság elnökének, melyre csupán a „szakértelem” 

elégtelen magyarázatnak bizonyul. 

Továbbá a Bizottság megállapítja, hogy a Malév privatizációjához hasonlóan a Budapest 

Airport privatizációja is a szocialista párthoz közeli szereplők aktív közreműködésével 

történt.  
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A BUD Holding anyacégét a BAA-t „a Ferrovial spanyol csoport vásárolta fel, mely társaság 

egy másfajta üzleti elképzelésekkel bírt, és azt mondta, hogy nem kíván olyan repülőterekkel 

foglalkozni, amelyek Nagy-Britannián kívül vannak, ezeket igyekeztek értékesíteni” – Somkuti 

István nyilatkozata szerint.  

  

Ekkor indult meg a tárgyalás a privatizációs pályázat 2. helyezettje - a német Hochtief Airport 

GmbH cég által vezetett Konzorcium - és a BAA valamint a Magyar Államot képviselő 

Pénzügyminisztérium között a Budapest Airport Zrt. részvényeinek továbbértékesítéséről. Az 

ÁPV Rt. és a KVI is megadták a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonosváltáshoz.  

 

Somkuti István beszámolója alapján is elmondható, hogy a részvényértékesítés nem 

engedélyköteles, de feltételköteles volt. Tehát csak olyan partnernek lehetett 

továbbértékesíteni, aki ugyanazoknak a feltételeknek megfelel, amelyek a pályázati kiírásban 

már megfogalmazásra kerültek. Alapvető különbség volt a korábbi részvénytulajdonos és a 

Hochtief között, hogy míg előbbi saját tőkéből, utóbbi hitelből finanszírozta a felvásárlást. 

 

A Bizottság a privatizációs eljárás hibájának tartja, hogy a pályázati kiírásban a 

tőkeerős meghívottakra tekintettel, nem került kikötésre a saját tőkéből történő 

finanszírozás előírása, ahogyan a BAA esetében ez a gyakorlatban meg is valósult, de a 

Hochtiefnek lehetővé tette a hitelből történő teljesítést, mely teljes mértékben ellentétes a 

magyar kormányzati szervek és pártok 2001. évben kialakított közös álláspontjával. 

 

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy  döntő részben hitelből történt finanszírozásnak az a 
következménye: 
 
- a Budapest Airport Zrt. ma súlyosan alultőkésített állapotban van, a saját tőke aránya 

mindössze 10%-os, az eszközök csaknem 90%-át hitel finanszírozza.  

- elsősorban a privatizáció finanszírozására felhasznált igen magas hitel arány következménye 

a kiugróan magas pénzügyi költség hányad. 2011-ben 93 millió eurós pénzügyi ráfordítás a 

megtermelt hozzáadott érték 64%-át teszi ki. A Budapest Airport árbevétel arányos vesztesége 

a pénzügyi költségek miatt 20%-os, miközben a (pénzügyi költségek előtti) üzemi eredmény / 

árbevétel hányados plusz 30%.  A magas kamatköltségek adósság spirált indítottak be.  2010-

ben a BA kapcsolt vállalati hiteltartozása 1 424 690 000 EUR volt.  
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A privatizációs tranzakció kapcsán az állam bevételhez jutott a részvények ellenértékeként, 

valamint későbbi vagyongyarapodás „várományosa” lett azáltal, hogy a vevő bizonyos, a 

szerződés által meghatározott fejlesztések megvalósítására vállalt kötelezettséget, ún 

Specifikus Fejlesztési kötelezettségvállalásokat.  

 

Fontos kiemelni, hogy mivel a repülőtér földterülete és a felépítmények kizárólagos állami 

tulajdonban vannak, így bármilyen megépülő fejlesztés azonnal az állami vagyont gyarapítja, 

azaz gyakorlatilag bármi, amit a Budapest Airport Zrt. épít - a jogszabályi környezetre való 

tekintettel - a kizárólagos állami tulajdon körébe esik. 

 

A fejlesztési kötelezettségek mind a részvény adásvételi szerződés, mind a vagyonkezelési 

szerződés részét képezik, és annak alapján kerültek meghatározásra, ahogy a Magyar Állam és 

a nyertes pályázó tervei alapján a repülőtér jövőbeni fejlettségi szintjét elképzelte. A 

vagyonkezelési szerződés 8. sz. melléklete évenkénti lebontásban tartalmazza, hogy milyen 

projektnek kell folyamatban lenni és milyen projektnek kell elkészülnie, és meghatározza azt 

az összeget, amit a Budapest Airport Zrt-nek az adott évben fejlesztésre kell fordítania. 

 

A Budapest Airport Zrt. minden évben un. Teljesítési Jelentést volt köteles az MNV Zrt-nek 

küldeni a Specifikus Fejlesztési Kötelezettségvállalások vonatkozásában. A MNV Zrt. a 

Teljesítési Jelentést külső auditor igénybevételével ellenőrizte. Az auditorok véleménye már a 

2006-os Teljesítési Jelentés kapcsán az volt, hogy a részvény adásvételi szerződés és 

vagyonkezelési szerződés nem tartalmaz megfelelő garanciákat a Magyar Állam részére, 

hiányos és félreérthető, így a szakértők a szerződés pontosítását javasolták. 

 

A vagyonkezelési szerződés szerint „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, hogy a jelen pont 

értelmezésében, amennyiben a repülőtér fejlesztési igényei ezzel nem ellentétesek, a társaság 

saját belátása szerint dönthet arról, hogy a specifikus projektre mekkora összegeket bocsát 

rendelkezésre, feltéve, hogy ez nem érinti a társaság beruházási kötelezettségeinek bármely 

referenciaévre vonatkozó összegét.” 

 



 

84

A vagyonkezelési szerződés egyik legvitatottabb része a 7.4.1. pont, mely kimondja: „a 

társaság saját belátása szerint dönthet arról, hogy a specifikus projektekre mekkora összeget 

bocsát rendelkezésre.” 

 

Tátrai Miklós egykori MNV vezérigazgató szerint „egy kellően hosszú táblázat, amely a 

fejlesztési kötelezettségként vállalt 260 millió euró elköltésének a lehetőségét tartalmazza, ez 

egy menü, ez egy étlap”- mely tételek közül a Budapest Airport tetszés szerint választhat.” 

 

A privatizáció idején hangzó kormányzati kommunikáció Kóka János közlekedési és 

gazdasági miniszter tolmácsolásában a következő volt: „Ha a következő négy-öt évet nézzük, a 

reptér környékén épülnek parkolóházak, szállodák, konferenciaközpont, új utasterminál, 

logisztikai központ, és Budapest elkezd majd hasonlítani a világ legnagyobb légiforgalmi 

központjához.” 

 

Tátrai Miklós a szerződés pontosságával kapcsolatban a Bizottság előtt megjegyezte: 

„..útfelújítás, szintben megközelíthető parkoló, kifutópálya és gurulóút. ..bárki ezekre azt 

mondja, hogy ezek konkrét fejlesztések, konkrét beruházások,..és bárki tudja, hogy ez mit 

jelent és mit kellene megkövetelni, akkor megemelem a kalapom, mert én nem tudom”. 

 

A Bizottság a szerződés értelmezésében dr. Réczicza Istvánt, a szerződést kidolgozó ügyvédi 

iroda vezetőjét kérte fel, azonban ügyvédi titoktartásra hivatkozva a kérésnek nem tudott 

eleget tenni. 

 

A ténylegesen megvalósuló fejlesztéseket a Bizottság előtt dr. Jaklics Ervin a ferihegyi 

repülőtér 2A és 2B termináljának vezető tervezője elemezte a Bizottság kérésére a 

következőképpen: 

 

„A közbenső területet úgymond kibombázták, és ezt a „csodálatos” bevásárlóközpontot 

építették középre, amelyet ők SkyCourtként becéznek. De ennél sokkal jobban nehezményezem 

azt, hogy a repülőtér kapacitását nemhogy bővítették volna, mert ugye elmaradtak a fingerek, 

amelyek nyolc-nyolc beszállóhidat jelentették volna, de a helyén lévő és a sarkokon lévő 

beszállóhidakat levágták; van, amelyeket nem is találnak ma a repülőtér területén, hogy hol 

lehet darabjaiban. És ezzel körülbelül négy beszállóhíddal csökkentették a korábbi 14 

beszállóhidat, ami, lehet, hogy nincs forgalom a repülőtéren ma annyi, hiszen tudjuk a 
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gazdasági válság, a Malév távozása okozta anomáliákat, de akkor is, a lehetőségét sem adja 

meg annak, hogy legalább a korábbi 10 millió utas/év kapacitást valamikor is ezen a 

megoldáson belül helyre lehetne állítani. Kettő. A privatizációs szerződésben is tudomásom 

szerint sarkalatos pont volt azon repülőtéri és korábbi LRI és a privatizáció előtti BA Zrt. 

elvárásainak megfelelően, hogy Budapest egy úgynevezett hub-and-spoke rendszerű repülőtér 

lett volna, azaz ideáramlanak a Távol-Keletről, Amerikából a nagy befogadó képességű 

utasszállító repülőgépek, és itt szétosztják őket a kisebb desztinációk felé Európába vagy 

visszafelé Kis-Ázsiába, s a többi. Ennek az elvárásnak elsődleges kritériuma az lett volna, 

hogy a schengeni–nem schengeni utasokat valami egészen korszerű módon átáramoltatják az 

A és B terminálok között, és az elfogadott privatizáció során prezentált tervekben benne volt a 

jelenlegi SkyCourt légterében átívelő gyalogoshíd, épületen belül, amit egyszerűen valamikor 

a beruházás közepén elhagytak és töröltek a beruházásból, illetve az építkezésből. Tehát nem 

működik a schengeni–nem schengeni átszállás. Ha valaki jól ismeri ma is, vagy főleg régen 

ismerte a repülőteret, ma is az érkező utasok ugyanabba az A és B terminál érkező forgalmi 

előtérrel azonos szinten lévő területére lépnek be. Semmiféle módosítás nem volt, és semmiféle 

ilyetén megoldás nem történt. Beharangozták a két fingernek az építését. Én ott az elnök úr 

kezébe került rajzokon direkt pirossal beszíneztem – a most készült fénymásolaton az fekete-

fehér –, teljes egészében elhagyták a kétoldali tranzitterületnek az összekötését. Ma csak a 

SkyCourton keresztül, whiskyvel, egyebekkel töltött bevásárlókosarat rugdosva kerülnek át az 

utasok a megfelelő desztinációk irányába.”   

   

A Teljesítési Jelentés ellenőrzését az MNV Zrt. Belső Ellenőrzési szakterülete végezte.  A 

feltártak alapján előterjesztés készült a döntéshozó felé, ahol az előterjesztő javaslatot tett a 

szükséges intézkedésre, illetőleg a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntésének 

előkészítésére. 

 

A vagyonkezelési szerződés alapján a 8. sz. mellékletben meghatározott Specifikus Fejlesztési 

Kötelezettségvállalások - azaz az évente elköltendő összegek - átütemezéséről akkor kezdhet 

tárgyalásokat az MNV Zrt., ha a vagyonkezelési szerződés 9. sz. mellékletben meghatározott 

utasszám előrejelzéstől a tényleges utasszám elmarad. 

 

A tárgyalásokat a Budapest Airport Zrt. és az MNV Zrt. jóhiszeműen köteles volt lefolytatni, 

de az MNV Zrt. részére nem volt olyan előírás, hogy mindenképp meg kellene állapodnia a 

Budapest Airport Zrt-vel. Az utasforgalom a privatizáció óta rendszeresen alatta marad a 9. sz. 
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mellékletben meghatározott számoknak, így a Budapest Airport Zrt. gyakorlatilag folyamatos 

tárgyalásban volt az MNV Zrt-vel a kötelezettségek átütemezése kapcsán. 

 

A Budapest Airport Zrt. 2006 és 2007 évben összesen 46.525.597 EUR-val kevesebbet 

fordított a Specifikus Fejlesztési Kötelezettségvállalások teljesítésére, mint a vagyonkezelési 

szerződés és a részvény adásvételi szerződés által előírt összeg. Az MNV Zrt. ezért mindkét 

évben un. Hiányossági Felszólítást bocsátott ki. Ez azt jelenti, hogy az adott évben el nem 

költött összeget a Budapest Airport Zrt. a szerződések alapján köteles lett volna az MNV Zrt-

nek megfizetni. Ha a Budapest Airport Zrt. nem teljesíti a fizetést, akkor az összeg a teljesítési 

bankgaranciából az MNV Zrt. által lehívható.  

 

Ezt követően azonban, a Budapest Airport Zrt. és az MNV Zrt. között - előzetes tárgyalások 

és a Pénzügyminiszterrel is folytatott egyeztetések után - 2008. november 06. napján létrejött 

egy megállapodás a kötelezettségek átütemezéséről, melyet Közös Értelmező Nyilatkozatnak 

neveztek el. A nyilatkozat aláírói az MNV Zrt. - Tátrai Miklós vezérigazgató, Budapest 

Airport Zrt. - Jost Lammers vezérigazgató, Gerhard Schroeder CFO voltak. A nyilatkozat 

alapján se fizetésre, se bankgarancia lehívásra nem került sor. A döntést a Nemzeti 

Vagyongazdálkodási Tanács (elnök Prof. dr. Nagy János) hozta (határozat száma: 645/2008 

(X.15.) NVT), amely az MNV Zrt. 31/10/NVt/2008.10.15. sz. előterjesztése alapján született. 

Az előterjesztő Tátrai Miklós vezérigazgató, a felelős vezérigazgató helyettes Bodnár Terézia, 

a felelős irodavezető Tálosné Dencs Anna volt.  Tátrai Miklós a Nyilatkozat kapcsán a 

Bizottság előtt elmondta: „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 
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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.” 

 

A Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács határozata, mely 

nevében értelmező nyilatkozatként lett rögzítve, valójában és tartalmában a beruházó 

fejlesztés átütemezésének szankció (kötbér) nélküli lehetőségét teremtette meg. Az 

elfogadott nyilatkozattal a Budapest Airport Zrt. mentesült a kötelezettségek alól és 

formálisan is biztosította a Nemzeti Vagyongazdálkodási tanácsnak, hogy a Budapest 

Airport Zrt. átütemezési igényeit megállapodásra való hivatkozással jóváhagyja. Ezáltal 

súlyosan sérültek a magyar állam érdekei. 

 

Tette ezt mindannak ellenére, hogy az Állami Számvevőszék jelentése rögzítette, hogy A 

Budapest Airport Rt. privatizációja részeként kötött vagyonkezelési szerződés 2006. és 2007. 

évre vállalt kötelezettségei részben teljesültek. Az időarányos teljesítésről a BA Zrt. 

megküldte az adott időszakra vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített jelentéseket. Ezek 

alapján a társaság két évre összesítve 35,9 M euró, (9,1 Mrd Ft, 2007. december 31-i MNB 

közép árfolyamon) fejlesztési hiányt ismert el. A vevő által vállalt kötelezettségek 

tekintetében az MNV Zrt. összesen 46,6 M euró, (11,8 Mrd Ft) hiányt állapított meg, 

igazságügyi szakértő közreműködésének igénybevételével. A hiány megfizetésére felszólította 
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a vevőt, illetve kinyilvánította tárgyalási készségét a fejlesztések végrehajtása érdekében. A 

vevő teljesítési jelentése és a szakértői álláspont közötti különbség a szerződés 

eltérő értelmezésével függ össze, amely szerint a társaság saját eszközein (tehát nem a 

kincstári vagyonon) végzett fejlesztéseket, valamint azok banki finanszírozásával összefüggő 

költségeket is teljesítésként tüntetett fel a jelentésében. A vagyonkezelési szerződésben 

félreértelmezhető módon állapították meg a fejlesztési kötelezettségekkel érintett területeket – 

ami a szerződés előkészítésének korábban is megállapított6 problémáira utal – amelyek közé 

olyan létesítmények, berendezések is bekerültek, amelyek nem képeznek állami tulajdont (Pl. 

csomagszállító rendszer, beléptetést és utasellenőrzést célzó berendezések). A szerződésben 

rögzített fejlesztési ütemezések utasszám eléréséhez voltak kötve, amely feltételek szintén 

nem teljesültek („elégtelen utasforgalom”). 

 

A fent jelzett megállapodáson túl a Budapest Airport Zrt. 2008, 2009 és 2010 évek 

vonatkozásában ismételten kezdeményezte a Specifikus Fejlesztési Kötelezettségvállalások 

átütemezését. Ekkor a Hiányossági Felszólítások alapján 2009-2010 vonatkozásában 

16.650.036.- EUR lett volna lehívható az MNV Zrt. részéről, de a 2008-2009-es időszakot is 

figyelembe véve az összeg 39.036.040.- EUR. 

 

A vagyonkezelési szerződés által meghatározott Specifikus Fejlesztési 

Kötelezettségvállalások évekre lebontva tartalmazzák, hogy mely fejlesztésnek kell 

elkészülni, illetve folyamatban lennie. A tapasztalat ettől markáns eltérést mutat. A legtöbb 

fejlesztésre a Teljesítési Jelentésben nagy összegű tanácsadói díj került elszámolásra, 

azonban a fizikai megvalósítás néhol el sem kezdődött.  A tényleges fejlesztés helyett a 

fejlesztési folyamat látszata valósult csak meg. Ez a helyzet az MNV Zrt. számára 

látható kellett legyen részben a Budapest Airport Zrt. Igazgatóságban való részvétel, 

részben a Teljesítési Jelentés ellenőrzése során. 

 

Jól példázza ezt a T2 Terminál fejlesztése, amihez a 103/1999. (VII. 6.) Korm. Rendelet 

alapján a Kormány előzetes egyetértése volt szükséges (kormányhatározat), amit a Budapest 

Airport Zrt. be is szerzett. A kérelemhez csatolásra került a megvalósítandó fejlesztés részletes 

látványterve, leírása stb. A kérelem benyújtásához szükséges volt a tulajdonos Magyar Állam 

hozzájárulása. A Kormányhatározat kiadására az eredeti T2 Terminál koncepció alapján került 

sor, a végül kivitelezett T2 Terminál fejlesztés az eredeti tervek töredékét valósította meg, 

gyakorlatilag főként a kereskedelmi területek átépítése valósult meg. A Budapest Airport Zrt. 
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Igazgatóságában hozott határozatokkal az MNV Zrt. a műszaki tartalom ilyen drasztikus 

csökkentéséhez hozzájárult. A vagyonkezelési szerződés ködösen fogalmaz arra nézve, hogy 

mit lehet egyáltalán elfogadni a fejlesztési költségek között. Logikus az lenne, ha a 

fejlesztések (építkezés) „fizikai” költségei számolhatók el elsősorban, hiszen a privatizáció 

célja ez volt. Most az előkészítés fázisától kezdve gyakorlatilag az összes tanácsadói díj 

elszámolásra került. Például az anyacéggel kötött tanácsadói szerződések (2,1 millió 

EUR+ÁFA/év és további 5,7 millió EUR keretösszeg), amellyel egyrészt látszólag eleget 

lehet tenni a fejlesztési kötelezettségeknek, másrészt bevételhez lehet juttatni az anyacéget, 

harmadrészt osztalékalapot is lehet csökkenteni Magyarországon. Itt kell megemlíteni még a 

külső finanszírozás költségeinek elszámolását is. A BAA a fejlesztéseket gyakorlatilag saját 

csoporton belüli forrásból kívánta megvalósítani. A Hochtief Konzorcium mind a 

működéshez, mind a fejlesztésekhez hitelt vett igénybe, aminek a költségeit szintén 

elszámolták a fejlesztési kötelezettségvállalások teljesítésébe.  

 

Túl azon, hogy a repülőtéri ingatlanvagyon fejlesztési üteme és eredménye messze elmarad az 

elvárhatótól, az elszámolások és teljesítés ellenőrzés során tapasztaltak figyelembe vételének 

elmulasztásával hozott konkrét döntések évről évre forintban kiszámolható veszteséget 

okoztak. 

 

Figyelemre méltó ez annak fényében, hogy a Magyar Állam, mint volt 25-1%-os tulajdonosa 

a Budapest Airport Zrt - nek, 2006 óta osztalékot sem kapott a társaság működéséből.  

 

A Bizottság fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a privatizáció idején fennálló 

kormányzat a Budapest Airport fejlesztése tekintetében semmilyen koncepcióval nem 

rendelkezett, a repülőtér hivatalban lévő vezérigazgatójának, vagy más állami érdeket 

képviselő szakértőnek a bevonása nélkül azt teljes egészében a befektető belátására 

bízta. 

 

A Bizottság megállapítja, hogy a privatizációt követően a repülőtér gazdaságos 

működtetése a vizsgált időszak alatt nem valósult meg, a társaság veszteséges, így 

osztalékot a szintén tulajdonos magyar államnak nem fizetett és a közteherviseléshez a 

hozzájárulása jelentősen csökkent. A privatizációt követően a korábban megfogalmazott 

célokkal ellentétben a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér nem vált úgynevezett hub-

repülőtérré, a környező országok reptereivel szembeni lemaradása jelentősen nőtt. A 
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szerződés pontatlanságaiból és az MNV Zrt. nem elég hatékony állami érdekérvényesítő 

képességéből, a teljesítés indokolatlan elismerésének is következtében a várt fejlesztések 

egy jelentős része elmaradt, így nem valósult meg a stratégiai fontosságú cargo-bázis és a 

repülőtér és a városközpont közötti összeköttetés sem. 
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X. A Bizottság megállapításai 

 

A Bizottság az Országgyűlési határozatba foglalt kérdésekre is tekintettel a következő főbb 

megállapításokat teszi:  

 

1.  A Malév Zrt. privatizációjára vonatkozó főbb megállapítások: 

 

- A Malév Zrt. 2002-2007 közötti időszakában az állami támogatások nem 

eredményezték az eredményes gazdálkodás megvalósítását csak a társaság 

fenntartását biztosították, továbbra is veszteséges működés mellett. A strukturális 

hiányosságok fenntartásáért és a versenykörnyezetnek nem megfelelő működési 

hatékonyság változatlanságáért a szocialista –szabaddemokrata kormányokat, az 

ágazatért felelős minisztereket egyetemleges politikai felelősség terheli. 

 

- A szocialista-szabaddemokrata kormányok egy „lecsupaszított”, szinte 

működésképtelen állami társaság egyetlen menekülési útjának a privatizációt 

szánták. A felvázolt helyzetben azonban valódi, szabályos magánosításra szinte 

lehetőség sem volt, így a kormány egy olyan megoldásba „hajszolta bele” az 

állami vagyonkezelő akkori vezetőit, mely eljárás jogszerűségének későbbi 

megítélése magalapozott kételyeket vet fel. A légitársaság finanszírozására 

privatizációt nélkülöző koncepció nem készült. 

 

- A Bizottság meggyőződése, hogy a 2007-es privatizációt megelőző 

sikertelen értékesítési kísérletek oka a társaság szakszerűtlen és koncepciótlan 

üzemeltetéséből is következően abban keresendő, hogy az eredményes 

privatizációs eljárás során szabálytalanul, később tiltott állami támogatásnak 

minősülő, az állam számára káros konstrukció a többi pályázó számára nem 

merült fel lehetőségként, így azzal reálisan nem is számolhattak.  

 

- A három sikertelen pályázat után tehát az ÁPV Rt. a Malév Zrt. 

privatizációs eljárás lefolytatását belső eljárási rendje szerint úgy értékelte, hogy 

zárt rendszerben, kétfordulós pályázatként bonyolítja le, mely döntés nem állt 

összhangban a privatizációs koncepciót meghatározó kormányhatározattal. 
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- A kormányt, illetve ágazatért felelős miniszter politikai felelősség terheli, 

hogy három eredménytelen pályázati eljárás után nem bírálta felül korábbi 

privatizációs koncepcióját.  

 

- A Bizottság megállapítja, hogy a meghallgatásokon is elhangzottakból 

következően a Malév privatizáció nyertes Airbridge Zrt. tulajdonosi köre erős 

szocialista párti, illetve kormányzati kapcsolatokkal bírt. Továbbá feltételezhető, 

hogy a privatizációs eljárást lebonyolító állami vagyonkezelővel kapcsolatos belső 

információk, illetve kapcsolati tőke is rendelkezésére állt a későbbi nyertesnek, 

különös tekintettel az eladóból vevővé lépett Költő Magdolna szerepéből 

következően.  

 

- A Bizottság megállapítja, hogy a kiemelt nemzetbiztonsági védelmet élvező 

Malév holding, ahol NATO összekötő és több a leányvállalatokban elhelyezett 

fedett alkalmazott ellenére nemzetbiztonsági szolgálatok nem kellő 

körültekintéssel jártak el akkor, amikor az AirBrid ge Zrt. tulajdonosaként 

megjelenő személyeket nemzetbiztonsági szempontból kockázatmentesnek ítélték. 

 

- A Bizottság okkal feltételezi, hogy a privatizációs tanácsadással megbízott 

Deloitte Rt. Simor András vezetésével nem kellő körültekintéssel látta el 

feladatát, amikor az orosz befektető pénzügyi helyzetét elemezte. Tekintettel az 

ügy súlyára a 10 millió forintig vállalt felelősséget a Bizottság üzletileg 

etikátlanak minősíti. 

 

- A Bizottság megállapítja, hogy az ajánlattevő AirBridge Zrt. 

megtévesztette az ÁPV Rt.-t a hitelígérvény nagysága és tényleges tartalma 

tekintetében, azért, hogy ennek figyelembe vételével legyen ő a privatizációs 

eljárás nyertese, így szerezzen hasznot. Az ÁPV Rt. vezetősége pedig a 

„privatizációs kényszerpályára állítva” a privatizáció koncepcióját és az ajánlati 

kötöttség elvét teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. 
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- Bizottság megállapítja, hogy a privatizációs szerződés azon eleme, mely a 

Malév Vagyonkezelő Kft. létrehozta, mely cég alapítása az MFB hitelek a 

társaságon keresztül történő törlesztése és visszafizetését célozta, az AirBridbe 

Zrt. kezdeményezésére történt. Ennek a kezdeményezések elfogadása lehetővé 

tette, hogy gyakorlatilag egy üres holding cég az Airbridge Zrt. a Malév 

tulajdonosává váljon, ellentétben a kormány határozatba foglalt privatizációs 

koncepcióval és az ajánlati kötöttség elve betartásának teljes figyelembevétele 

nélkül.  

 

- A Bizottság egyetért a Fehér Könyv azon megállapításával, hogy a 

privatizáció gyakorlatilag úgy zajlott, hogy a vevő nem tett bele és nem is 

kockáztatott saját pénzt, ugyanakkor minden visszafizetéssel kapcsolatos 

kötelezettséget végeredményben visszaterhelt a Malévre. Továbbá kijelenthető, 

hogy az ajánlati kötöttség elvéből is következően a privatizációs ügylet kapcsán 

nem lett volna szabad tulajdonosi hitelt tőkeként elfogadni, másrészről nem lett 

volna szabad sem a Malévot, sem pedig annak jövedelemtermelő képességét 

zálogba ajánlani. Összességében a privatizációról elmondható, hogy a Malév saját 

magát úgy vásárolta meg, hogy még saját maga irányítását és pénzét is 

elveszítette, és teljesen kiszolgáltatottá vált. 

 

- A Bizottság nem tartja elfogadhatónak, hogy a hivatalban lévő ágazatért 

felelős miniszter ne tudjon és ne járuljon hozzá az adóhalasztások 13,7 milliárdot 

meghaladó  mértékű engedélyezéshez. A Bizottság meggyőződése, hogy az érintett 

köztartozások behajtását a kormánynak indítványoznia kellett volna. 

 

- A Bizottság meggyőződése, hogy egy jól megtervezett pénzkivonási 

technika érvényesült, mely nyomon követhető az AirBridge Zrt. által a Malévra 

kényszerített tulajdonosi hitelkeretek és szerződések feltételrendszerében. 

 

- A Bizottság a Fehér Könyvben meghatározottakkal összhangban kijelenti, 

hogy az előnytelen privatizáció, a csalárd módon megkötött finanszírozási 

szerződések és a 3 éven keresztül folytatott rablógazdálkodás pénzügyileg teljesen 

tönkretette a Malévot, önálló működését pedig gyakorlatilag ellehetetlenítette. 
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- A Bizottság meggyőződése, hogy a Malév GH elmaradt adásvételi ügyletét 

eredendően azért találták ki, hogy biztosítsák a Malév likviditását a 

visszaállamosítás tárgyalási szakaszában 

 

2. A Malév Zrt. visszaállamosítására vonatkozó főbb megállapítások: 

 

- A Bizottság okkal feltételezi, hogy a visszaállamosítás folyamata nem az 

Európai Unióval egyeztetve történt, mely tény a Bizottság álláspontja szerint 

tovább növelte annak esélyét, hogy az Európai Bizottság tiltott állami 

támogatásnak minősítse az ügyletet.  

 

- A Bizottság megállapítja, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a 

visszaállamosítás – mely dr. Oszkó pénzügyminisztersége alatt történt - később 

tiltott állami támogatásnak minősült, mely megállapítás részben a Malév végét 

jelentette, dr. Oszkó Péter Wizz Airben vállalt szerepe több mint aggályos és 

etikátlan.  

 

- A Bizottság az Európai Bizottság határozatával összhangban megállapítja, 

hogy az állam visszaállamosításával kapcsolatban a legmeglepőbb tény, hogy míg 

a Malév 99,5 %-át hozzávetőlegesen 740,000 EUR-ért adták el 2007-ben, 2010-

ben az állam de facto 94 millió EUR-nak megfelelő összeget fizetett a 94, 6 %-os 

tulajdonért, azaz az eredeti ár 127-szeresét, mely a Bizottság szerint az állam 

felelős gazdálkodási követelményét figyelembe véve elfogadhatatlan. 

 

- A Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország által a Malév Magyar 

légiközlekedési Zrt. számára nyújtott állami támogatásról szóló Európai 

Bizottság határozata értelmében a Malév 2003.évi - MFB által a Malév számára 

nyújtott- kölcsönének az állami tulajdonban lévő Malév Vagyonkezelő Kft általi 

2007. december 31-ével történő átvétele; a 4,3 milliárd forint összegű „készpénzes 

kölcsön” nyújtása egyéves időtartamra a Malév Ground Handling elnevezésű 

leányvállalatának az MNV Zrt. által tervezett (és későbbiekben meghiúsult) 

megvásárlása keretében; valamennyi adó- és társadalombiztosítási tartozás 2008. 

július és 2010. március között, illetve különböző adó- és társadalombiztosítási-

fizetések halasztása 2008.július óta; 2010 februárjában az MNV általi 25,4 
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milliárd forint összegű friss tőkeinjekció, (részben pedig 4,7 milliárd forint 

összegű GH előleg tőkéből alakítása révén) tiltott állami támogatásnak 

minősülnek, mely intézkedések a szocialista-szabaddemokrata kormány alatt 

valósultak meg.      

 

- A Bizottság visszautasítja azon érvelést, hogy a tiltott állami támogatások 

európai bizottsági megítélése a meglévő szerkezetátalakítási tervek végrehajtása 

elmaradásának tulajdonítható. Az Európai Bizottság határozata a jelentésben 

tárgyalt intézkedésekkel kapcsolatban kimondja, hogy Magyarország által a 

Malév javára végrehajtott intézkedéseket kizárólag közpolitikai célkit űzések 

ösztönözték, és azok nem a vállalat jövőbeni nyereségességével kapcsolatos 

megfontoláson alapultak. Az Európai Bizottság ezért azt feltételezte, hogy 

egyetlen magánbefektető sem viselkedett volna az intézkedések végrehajtása 

során a magyar kormányhoz hasonló módon azonos körülmények között.  

 

 

3. A Budapest Airport Zrt-re vonatkozó főbb megállapítások: 

 

- A 2005-ben 11 milliárdos eredményt produkáló társaság állami kézben 

tartása a szocialista-szabaddemokrata kormányzás ideje alatt fel sem merült 

lehetőségként. Koncepció a veszteséges Malév és a nyereséges Budapest Airport 

összevonására nem született, melyben utóbbi társaság tiltott állami támogatás 

bevonása nélkül finanszírozhatta volna a légitársaságot.  

 

- A Bizottság álláspontja, hogy egy visszavont pályázatra beadott pályázatok 

képezzék egy új pályázati eljárásra történő meghívást a jogállam 

követelményeivel teljesen összeegyeztethetetlen.  Az állam tulajdonában lévő 

vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 30. § (3) 

bekezdése csupán kivételes esetben enged lehetőséget zártkörű pályázat kiírására. 

A Bizottság álláspontja szerint a költségvetés hiányainak mielőbbi fedezése nem 

tekinthető kivételes esetnek, ezért a zártkörű, gyorsított eljárás nem volt indokolt 

és jogszerű. A Bizottság szerint az eljárás ily módon történő lefolytatását az ÁPV 

Rt. a kormány nyomására tette a költségvetés gyors bevételi forráshoz jutása 

érdekében. 
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- A Bizottság álláspontja szerint a privatizációs bevétel egyik fő célja volt, 

hogy a költségvetés 2006. évi pénzforgalmi hiányát csökkentse, a 2005. évre 

számítható hiány pedig megfeleljen az Eurostat számítási módszere szerinti 

követelményeknek. 

 

- A Bizottságban megválaszolatlan kérdésként teszi fel, hogy a Wallis Zrt. és 

a BAA közötti konzorciumi szerződés meghiúsulása ellenére, az angol befektető 

miért Bajnai Gordont kérte fel az igazgatóság elnökének, melyre csupán a 

„szakértelem” elégtelen magyarázatnak bizonyul. Továbbá a Bizottság 

megállapítja, hogy a Malév privatizációjához hasonlóan a Budapest Airport 

privatizációja is a szocialista párthoz közeli szereplők aktív közreműködésével 

történt. 

 

- A Bizottság a privatizációs eljárás hibájának tartja, hogy a pályázati 

kiírásban a tőkeerős meghívottakra tekintettel, nem került kikötésre a saját 

tőkéből történő finanszírozás előírása, ahogyan a BAA esetében ez a 

gyakorlatban meg is valósult, de a Hochtiefnek lehetővé tette a hitelből történő 

teljesítést.   

 

- A legtöbb fejlesztésre a Teljesítési Jelentésben nagy összegű tanácsadói díj 

került elszámolásra, azonban a fizikai megvalósítás néhol el sem kezdődött.  A 

tényleges fejlesztés helyett a fejlesztési folyamat látszata valósult csak meg. Ez a 

helyzet az MNV Zrt. számára látható kellett legyen részben a Budapest Airport 

Zrt. Igazgatóságban való részvétel, részben a Teljesítési Jelentés ellenőrzése 

során. 

 

- A Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 

határozata, mely nevében értelmező nyilatkozatként lett rögzítve, valójában és 

tartalmában a beruházó fejlesztés átütemezésének szankció (kötbér) nélküli 

lehetőségét teremtette meg. Az elfogadott nyilatkozattal a Budapest Airport Zrt. 

mentesült a kötelezettségek alól és formálisan is biztosította a Nemzeti 

Vagyongazdálkodási tanácsnak, hogy a Budapest Airport Zrt. átütemezési 
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igényeit megállapodásra való hivatkozással jóváhagyja. Ezáltal súlyosan sérültek 

a magyar állam érdekei. 

 

 

-  A Bizottság fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a privatizáció idején 

fennálló kormányzat a Budapest Airport fejlesztése tekintetében semmilyen 

koncepcióval nem rendelkezett, a repülőtér hivatalban lévő vezérigazgatójának, 

vagy más állami érdeket képviselő szakértőnek a bevonása nélkül azt teljes 

egészében a befektető belátására bízta. A Bizottság megállapítja, hogy a 

privatizációt követően a repülőtér gazdaságos működtetése a vizsgált időszak alatt 

nem valósult meg, a társaság veszteséges, így osztalékot a szintén tulajdonos 

magyar államnak nem fizetett és a közteherviseléshez a hozzájárulása jelentősen 

csökkent. A privatizációt követően a korábban megfogalmazott célokkal 

ellentétben a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér nem vált úgynevezett hub-

repülőtérré, a környező országok reptereivel szembeni lemaradása jelentősen nőtt. 

A szerződés pontatlanságaiból és az MNV Zrt. nem elég hatékony állami 

érdekérvényesítő képességéből, a teljesítés indokolatlan elismerésének is 

következtében a várt fejlesztések egy jelentős része elmaradt, így nem valósult meg 

a stratégiai fontosságú cargo-bázis és a repülőtér és a városközpont közötti 

összeköttetés sem. 
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XI.  A Bizottság ajánlásai 

 

A Malév-Budapest Airport vizsgáló bizottság a Jelentés tartalmára is tekintettel az alábbi 

ajánlásokat teszi: 

 

- Felhívja az közlekedésért felelős minisztert, hogy tekintettel a 

nemzetgazdaság szempontjából jelentős érdekre, készítsen 2013.június 30-ig 

értékelést egy nemzeti légitársaság működőképességének vizsgálatára, különös 

tekintettel a tiltott állami támogatások körébe eső tőkejuttatások mérlegelésére. 

 

- Felhívja a nemzetgazdaságért felelős minisztert, hogy 2013.június 30-ig 

vizsgálja felül a szabályozást, illetve alakítson ki olyan gyakorlatot, mely 

kellőképpen védi az állam érdekeit a magánszférából közszférába érkező vezetők, 

illetve a közszférából magánszférába távozó vezetők információ kiadásának 

megakadályozása érdekében. 

 

- Felhívja az Országgyűlést az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 

törvény, illetve az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) 

OGY határozat felülvizsgálatára, a tekintetben, hogy vizsgáló bizottsági 

tisztségviselő, illetve tag ne lehessen olyan személy, aki a vizsgálat tárgyát képező 

időszakban az adott területért felelős kormányzati tisztséget viselt.  

 

- Felhívja a KEHI –t, hogy vizsgálja meg azokat a tényeket, körülményeket, 

amelyek a Malév Zrt privatizációjában, illetve reprivatizációjában részt vevő 

kormányzati szereplők, alkalmazottak, tisztségviselők, szakértők és megbízottak 

felelősségét alapozzák meg a Bizottság megállapításai alapján. 

 

- Felhívja a titkos szolgálatokat felügyelő Minisztert, hogy indítson belső 

vizsgálatot, annak megállapítására, hogy kik, mikor és milyen tartalmú 

jelentésekben értesítették a szolgálatok vezetőit, illetve a felügyelő minisztert 

arról, hogy az orosz partner megszegi a szerződéseket, illetve, hogy milyen 

kapcsolati hálója volt a magyar vevőknek. 
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2. számú melléklet (Alternatív bizottsági jelentés – Dr. Veres János (MSZP) 

 
Az Országgyűlés 

        MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és 
szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, 
továbbá 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 bizottság 
 

 
 

 
 
 

 
J e l e n t é s  

 
A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták 

általi privatizációjának körülményeit, továbbá 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 bizottság vizsgálatának eredményéről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Előadó: Dr. Veres János alelnök 

 
 
 

Budapest, 2012. december 18. 
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I. ELŐZMÉNYEK 

 
Az Országgyűlés a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MALÉV Zrt.) bekövetkezett csődje miatt elengedhetetlennek tartotta, hogy 
annak okait egy vizsgálóbizottság keretein belül tárja fel.  
 
A MALÉV Zrt. az elmúlt közel 70 évben szimbólummá vált hazánk és honfitársaink számára, 
illetve a nemzetközi légi közlekedés terén, mindemellett a nemzetgazdaság kiemelkedő 
szereplője volt. Az Országgyűlés annak érdekében, hogy teljes körűen feltárja a MALÉV Zrt. 
fizetésképtelenné válásával és felszámolásával kapcsolatos tényeket és körülményeket - 
különös figyelemmel a Budapest Airport Zrt. és a MALÉV Zrt. privatizációjára, 
visszaállamosítására, az ahhoz kapcsolódó 2002-2010 közötti vezetői döntésekre. Ennek 
érdekében – a 19/2012. (III. 12.) OGY határozatában (a továbbiakban: Határozat) döntött a 
vizsgálóbizottság létrehozásáról az alábbiak szerint:  
 
„Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése, valamint a 36. § (2) bekezdése alapján 
vizsgálóbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre, melynek feladata a Budapest 
Airport Zrt. és a MALÉV Zrt. privatizációjával, visszaállamosításával, majd csődhelyzetével 
kapcsolatosan felmerülő állami vezetői felelősség kérdéskörének vizsgálata, amelynek neve: 

 
„A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 

privatizációjának körülményeit, továbbá 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 bizottság ” 
 

(a továbbiakban: Bizottság)” 
 
A Határozat 
 

• összesen 16 pontban határozta meg a Bizottság által tisztázandó kérdéseket azzal, hogy 
a Bizottságnak a megállapításait bizonyítékokkal kell alátámasztania és  
• be kell mutatnia a vizsgálat által érintett szerv(ek) vagy személy(ek) észrevételeit a 
lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan, továbbá 
• javaslatot kell tennie az esetlegesen szükséges intézkedésekre. 

 
A Bizottság saját hatáskörében eljárva, további kérdésekkel egészítette ki a 2012. május 9-én 
elfogadott munkarendjét, így összességében a bizottság az alábbi kérdéskörök és konkrét 
kérdések vonatkozásában folytatta vizsgálatát:  

 
I. A MALÉV privatizációjához kapcsolódó kérdéskörök: 

 
15. 2004-2006 között hogyan zajlottak az állami tulajdonú MALÉV Zrt. részvények 
értékesítését célzó eljárások (pályázatok kiírása, ajánlatok elbírálása, elutasításuk okai, 
stb.)? Hány privatizációs eljárás zajlott és milyen eredménnyel? 
16. Milyen eljárásban és szempontok alapján került kiválasztásra a MALÉV Zrt. 2006-os 
vagyonértékelését végző cég? 
17. Készült-e a Malév Zrt. állapotát feltáró átvilágítás? 
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18. 2004-2006 között az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) által lebonyolított privatizációs eljárások 
során mennyire kerültek érvényesítésre a Magyar Állam érdekei? 
19. Készültek-e intézkedési tervek a privatizációt megelőzően a működés fenntartására, 
illetve a működés megszüntetésének lehetséges változataira, és a társaság további 
kezelésének lehetőségeire vonatkozóan? A visszaállamosítást megelőzően készült-e 
felmérés a társaság megszüntetése, esetlegesen új társaság indítása körében szükséges 
intézkedésekről, ezek költségvetési vonzatairól? Mindegyik esetben készültek-e 
összehasonlító anyagok annak érdekében, hogy megalapozott döntés szülessen? 
20. A privatizációs eljárás során megtörtént-e annak vizsgálata, illetve történt-e jelzés 
arra vonatkozóan, hogy az ÁPV Zrt. nem a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság 
privatizációs koncepciójáról szóló 2192/2004. (VII 29.) Korm. határozat előírásainak 
megfelelően folytatta le az eljárását? Az ÁPV Zrt. felügyeletének ellátója figyelemmel 
kísérte-e az eljárást? 
21. A MALÉV Zrt. állami tulajdonban lévő részvényeinek privatizációjával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 2016/2007. (II. 6.) Korm. határozat 4. pontjában a Kormány részéről 
tudomásul vett legfeljebb 5 200 000 000,- Ft vállalható szavatossági kötelezettséggel 
szemben, az annak végrehajtására kiadott 4/2007. (II. 12.) számú RJGY határozat nem 
rendelkezett az ÁPV Zrt. felé szavatossági kötelezettségvállalás engedélyezéséről, mi volt 
ennek az indoka? 
22. A privatizációs eljárásban miért nem került végül érvényesítésre az AirBridge Zrt. által 
ajánlott 100 000 000 eurós ígérvény? Befolyásolta-e a mielőbbi, pozitív irányú döntést, 
hogy a MALÉV Zrt. sorsa folyamatosan a csőd közeli állapotban volt? Ez hatással volt-e a 
hitelígérvény érvényesítésére? Vizsgálták-e az AirBridge Zrt résztulajdonos Kiss Kálmán 
büntetett előéletét, illetve a privatizációs folyamat szereplői körében megtörtént-e a 
nemzetbiztonsági átvilágítás? Ha nem, miért nem? 
23. Mi volt az indoka annak, hogy a privatizációs szerződés lehetővé tette, hogy 
tulajdonosi kölcsön formájában is megvalósíthassa az AirBridge Zrt. a tőkeemelést a 
társaságban? 
24. Mi indokolta Leonov Péter vezérigazgató által, több, mint 100 darab Szuhoj 100-as 
utasszállító gép megvásárlására tett szándéknyilatkozat aláírását, volt-e üzemeltetési 
terv a Maléven belül?  
25. Értékelték-e a Malév Európán kívüli repülési jogait? Miért hoztak létre erre egy külön 
céget, mely a márkanévvel is rendelkezett? Budapest-Moszkva, Budapest-Kijev reláció a 
Malév Kft-be tartozott-e? 
26. Volt-e tudomásuk arról, hogy a VEB Bankkal kötött, kezdetben 102 millió eurós, majd 
már 132 millió eurós hitel- és garancia-megállapodás keretében a VEB Bank óvadékot 
hozott létre a Kiss Kálmán tulajdonában lévő AirBridge Zrt. részvényeinek 45,5 %-ára, 
valamint Borisz Abramovics AirBridge Zr . részvényeinek 49,5 %-ára, valamint később 
Költő Magdolna (Kiss Kálmán kivásárlását követően) 50,5%-os részvénycsomagjára?  
27. Arról volt- e tudomásuk, hogy az AirBridge Zrt., a MALÉV Zrt., valamint a VEB Bank 
2007. május 29-én óvadéki szerződést írtak alá, amelynek megfelelően az AirBridge Zrt. és 
a VEB Bank között létrejött hitel-és garancia-megállapodások alapján az AirBridge Zrt. -t 
terhelő kötelezettségek biztosítására az AirBridge Zrt. óvadéki jogot alapított a VEB Bank 
részére a MALÉV Zrt.-ben tulajdonolt részvényein is? Ennek következménye, hogy az 
AirBridge Zrt. a VEB Bankkal kötött hitel- és garancia-megállapodásának nem teljesítése 
esetén a VEB Bank egyrészt a MALÉV Zrt. által vállalt viszontgarancia alapján 
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követelhette a MALÉV Zrt-től a teljesítést, másrészt az óvadéki szerződés alapján a 
részvényekből kereshetett kielégítést. Oszkó Péter, még pénzügyminiszterként, állítólag 
feljelentést tett ennek a „viszont-garancia” néven a köztudatba került ügynek a kapcsán, 
mi ennek a feljelentésnek a sorsa? 
28. 2008 végén ellenőrizte-e a tulajdonos ÁPV Zrt. a Air Bridge Zrt.-vel kötött privatizációs 
szerződésben a vevő által vállaltak teljesítését? Ha igen, ki és milyen eredményre jutott? 
Tettek-e intézkedést az ellenőrzést követően? 
29. Milyen vagyonkezelési kötelezettségek, illetve felelősségek terhelték a MALÉV GH 
ügyvezetőjét a szerződések megkötésekor?  
 

XII.  A Budapest Airport Zrt. privatizációját érint ő kérdéskörök: 

1. A Budapest Airport Zrt. privatizációja során milyen elvek és irányszámok mentén dőlt 
el a győztes személye? Mely folyamatok idézték elő a gyors tulajdonosváltást? 
2. A privatizáció során a működtetéssel kapcsolatban megfogalmazott elvárások, kitűzött 
fejlesztési célok, stratégiai elképzelések megvalósultak-e a privatizációval?(gazdaságos 
üzemeltetés, hub-repülőtér, cargo-bázis, repülőtér- városközponti összeköttetés), 
3. Milyen kötelezettségeket vállalt a vevő a privatizáció során (fejlesztési, foglalkoztatási, 
környezetvédelmi, zajszennyezési, üzemeltetési stb.), és azokat teljesítette-e, a kormányzat 
milyen lépéseket, intézkedéseket tett a vállalások kikényszerítésére?  
4. Milyen állami kötelezettségvállalásokat tartalmazott a szerződés, azokat mi indokolta, 
milyen mértékű és hatékonyságú volt a privatizált társaságban az állam ellenőrző 
szerepe? 
5. A privatizációs szerződés során figyelembe vették-e nemzetközi kereskedelmi és NATO 
repterünk nemzetbiztonsági jelentőségét, hogyan biztosították a privatizációval növekvő 
nemzetbiztonsági kockázat minimalizálását, és azt miként biztosította, ellenőrizte a 
kormányzat a privatizáció után?  
6. A vizsgált időszakban milyen, a repülőtérrel kapcsolatos büntető, polgári, munkajogi, 
hatósági eljárások indultak? A nemzetközi és hazai jogszabályok alapján a repülőtér által 
beszedett különböző bevételek, illetékek jogszerűen kerültek-e felhasználásra? A Budapest 
Airport Zrt. által ún. biztonsági díjként beszedett összeg miként került felhasználásra? 
7. A privatizációs folyamat, majd a privatizált Budapest Airport Zrt. működése során 
mennyire érvényesültek az állampolgári jogok, a közérdek? 
8. A Budapest Airport Zrt. privatizációs folyamatába hogyan kerülhetett olyan záradék, 
melynek révén a MALÉV Zrt. esetleges csődje közvetlen kihatással (fizetési 
kötelezettséggel) bírna a Budapest Airport Zrt-re? Ezen nem publikus záradék aláírásához 
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság akkori vezérigazgatóján kívül kinek a hozzájárulása 
kellett? 

 
XIII.  A MALÉV Zrt. visszaállamosításához kapcsolódó kérdéskörök: 

 
1. Rendelkeztek-e a döntéshozók és az előzetes véleményezést, hatástanulmányt készítő 
szakemberek – ha voltak ilyenek – valamennyi, a MALÉV Zrt. sorsát érintő dokumentum 
hiteles magyar nyelvű fordításával a visszaállamosítási döntés meghozatalakor? 
2. A visszaállamosításról szóló megállapodás feltételrendszerének kidolgozása milyen 
elvek mentén zajlott? Milyen döntési folyamat, lépéssorozat végén, kinek a javaslatára, ki 
döntött a Malév Zrt. visszaállamosításáról? Hogyan volt lehetséges ilyen kedvezőtlen 
pontok elfogadása, különös tekintettel arra, hogy akkor még a sikertelen projektet 
végigvivő AirBridge Zrt. volt a részvények tulajdonosa? 
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3. Megfelel-e a valóságnak, hogy a MALÉV Zrt. reprivatizációjára készülve létezett olyan 
forgatókönyv, amely szerint más légitársaságok – így a Wizz Air - vették volna át a 
MALÉV Zrt. szerepét? 
4. Miért nem értesítették hivatalosan a visszaállamosításról az Európai Uniót? 
5. Milyen vezetői döntések járultak hozzá ahhoz, hogy az orosz VEB Bank kisebbségi 
részesedése ellenére „általános” vétójogot szerzett a MALÉV Zrt-ben? 

 
 

XIV.  Egyéb vizsgálandó kérdéskörök: 

1. Felmerül az összeférhetetlenség kérdése, tekintettel arra, hogy dr. Oszkó Péter 
pénzügyminiszterként olyan információk birtokába jutott, amelyek a későbbiek során a 
Wizz Air igazgatósági tagjaként remekül tudott hasznosítani. Mekkora tulajdonrésze van 
Oszkó Péternek a Wizz Airben és mikortól? 
2. Kérdésként vetődik fel, hogy a konkurens Wizz Air igazgatósági tagsága nem a korábbi 
„szolgálatok” jutalmaként lett-e dr. Oszkó Péter része? 
3. A légi közlekedésről szóló törvény 2005-től végrehajtott módosításainak vizsgálata, 
különös tekintettel a módosítás indokaira, céljaira és azok megvalósulására. 

 
A Bizottság működése, összetétele, ülései 

 
Az Országgyűlés a 24/2012. (III. 28.) OGY határozatával döntött a Bizottság 
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. 
 
A Bizottság első ülését 2012. április 17-én tartotta. A Határozat 4. pontja kimondta, hogy a 
Bizottság jelentéstételi kötelezettségének teljesítésére a megbízatás kezdetétől 180 nap áll 
rendelkezésre, mely határidőt a 62/2012. (IX. 24.) OGY határozat 2012. december 31-ei 
dátumra módosította.  
 
A Bizottság munkarendjében a kérdések meghatározásán kívül döntött a bekérendő 
dokumentumokról, így különösen dr. Budai Gyula elszámoltatási és a korrupció-ellenes 
kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztosnál fellelhető, illetve az MNV 
Zrt-nél található iratoknak, valamint az Állami Számvevőszék jelentéseinek bekéréséről. A 
későbbiekben a Bizottság az Alkotmányvédelmi Hivataltól és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál is kérte a tárgyhoz tartozó irományok rendelkezésre bocsátását.  
 
A Bizottság meghatározta továbbá a meghallgatandó személyeket úgy, hogy azok köre a 
bizottság tagjainak javaslata alapján tovább bővült. Az OGY Bizottság a jelenlegi 
kormányhoz kötődő, releváns információk birtokában levő további személyek 
meghallgatásáról is döntött. E személyek meghallgatására azonban nem került sor, annak 
ellenére, hogy a Bizottság jelentésének a leadási határidejét az OGY meghosszabbította 2012. 
december 31-ig.  
 
A meghívott személyek közül háromszori meghívás ellenére egyedül Váradi József, a Wizz 
Air vezérigazgatója nem tett eleget megjelenési kötelezettségének. A bizottság megállapításait 
a bekért dokumentumok és a meghallgatások alapján teszi.  
 
A Bizottság összetétele: 
 
Dr. Varga István (Fidesz), a bizottság elnöke 
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Dr. Veres János (MSZP), a bizottság alelnöke 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Dr. Bácskai János (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Józsa István (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) 
Volner János (Jobbik) 
Ertsey Katalin (LMP) 
 
 
Üléseinek száma: 13 
Mind a 13 ülés határozatképes volt. 
Üléseinek őszesített időtartama: 30 óra 12 perc 
Első ülés időpontja: 2012. április 17. 
Leghosszabb ülés: 3 óra 20 perc, 2012. május 16.   
 
Személyes jelenlét az üléseken (ülésszám/személyes részvétel):  
 
Dr. Varga István (Fidesz), a bizottság elnöke 13/13 
Dr. Veres János (MSZP), a bizottság alelnöke 13/9 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) 13/9 
Riz Levente (Fidesz) 13/13 
Dr. Bácskai János (Fidesz) 13/11 
Dr. Aradszki András (KDNP) 13/12 
Dr. Józsa István (MSZP) 13/6 
Bertha Szilvia (Jobbik) 13/13 
Volner János (Jobbik) 13/9 
Ertsey Katalin (LMP) 13/6 
 
A vizsgálóbizottság 32 meghallgatást tartott, 27 meghívott személy jelent meg a Bizottság 
előtt. 
 
Az 1. és 2. ülésen nem volt meghallgatandó személy (2012. április 17. és 2012.  
 
3. ülés (2012. május 9.):  
Az ÁPV Zrt. volt vezetőinek meghallgatása:  
Vásárhelyi István volt igazgatósági elnök  
Somkuti István volt vezérigazgató-helyettes  
Dr. Macher Ákos volt vezérigazgató  
Kamarás Zoltán volt ügyvezető igazgató  
Dr. Gönci János volt vezérigazgató (Malév Zrt.) meghallgatása 
 
4. ülés (2012. május 16.): 
Az AirBridge Zrt. részéről: Költő Magdolna  
Az AirBridge Zrt. részéről: Kiss Kálmán 
 
5. ülés (2012, június 12.): 
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Somkuti István, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének, illetve Költő Magdolna, az 
AirBridge Zrt. volt tulajdonosának ismételt meghallgatása a korábbi nyilatkozatokban 
található – állítólagos –ellentmondások tisztázása érdekében 
 
6. ülés (2012. június 27.): 
Simor András, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatójának meghallgatása  
Dr. Burai-Kovács János, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosának meghallgatása  
Jakab Ágoston, az American Appraisal (vagyonértékelést végző cég) képviselőjének 
meghallgatása  
Szabó András, a Resonator Kft. tulajdonosának meghallgatása 
 
7. ülés (2012. július 11.): 
Leonov Péter, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosának meghallgatása  
Markó Andrea, a Pénzügyminisztérium volt államtitkárának meghallgatása  
Dr. Veres János volt pénzügyminiszter, a vizsgálóbizottság alelnökének meghallgatása 
 
8. ülés (2012. szeptember 19.): 
Zelles Sándor, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetőjének meghallgatása  
Dr. Hárskuti János József, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatása 
Dr. Macher Ákos, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének, a Budapest Airport Zrt. volt 
igazgatósági tagjának meghallgatása 
 
9. ülés (2012. október 3.): 
Prof. Dr. Nagy János, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnökének meghallgatása  
Bodnár Terézia, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének meghallgatása 
 
10. ülés (2012. október 17.): 
Somkuti István, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének meghallgatása  
Dr. Vági Márton, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatása  
 
11. ülés (2012. november 7.): 
Dr. Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter meghallgatása  
Tátrai Miklós, az MNV Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatása  
Dr. Morvai Attila, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettesének meghallgatása 
 
12. ülés (2012. november 14.): 
Bajnai Gordon volt miniszterelnök, a Budapest Airport Zrt. igazgatósága volt elnökének 
meghallgatása  
Dr. Veres János volt pénzügyminiszter meghallgatása 
 
13. ülés (2012. december 5.): 
Oszkó Péter, volt pénzügyminiszter meghallgatása 
Kamarás Miklós, MNV Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatása 
Dr. Jaklics Ervin meghallgatása 
Dr. Réczicza István ügyvéd meghallgatása 
 
 

Preambulum 
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A nemzeti légitársaság felszámolása ma már nem veszély, hanem tény. Az OGY Bizottság 
kilenc hónapos vizsgálata során nem lehetett a választ megkeresni – összefüggésben a 
vizsgálható időtartam előző kormányzati ciklus intézkedéseire való behatárolásával, 
leszűkítésével –, arra nézve, hogy. 
 

• az új kormány miért nem folytatta a saját szakemberei által is megismert, a legfelsőbb 
vezetői szinten is támogatott stratégia bázisán megkezdett munkákat, azaz miért nem tett 
semmit, hogy kimunkálásra kerüljenek a részletes végrehajtási, megvalósítási tervek a 
Malév reorganizálására/restrukturálására;  
• miért ömlesztette – az EU direktívákkal szemben, 2010 második felében – a Malévba a 
milliárdokat, folyamatosan olyan veszteségfinanszírozást végrehajtva, ami nyilvánvalóan 
a közösségi jogi tilalmakba ütközött és  
• a fentiek együttes következményeként, miért tette az uniós joggal ellentétessé a 
korábbi lépéseket is, így például a visszaállamosítást, amikor hivatkozási alapot adott az 
Európai Bizottság elmarasztaló döntéséhez, hogy a visszaállamosítás azért nem szolgált 
restrukturálást, mert utána nem történt semmiféle erre irányuló intézkedés.  

 
Az OGY határozatban feltett kérdések alapján egyértelmű, hogy a Bizottság felállítása 
egyfajta politikai „bűnbakkeresést” szolgál:  
 

• az eddigi tények/történések tükrében teljesen nyilvánvaló, hogy a Malév csődjéért a 
felelősség a jelenlegi kormányzatot terheli, melyet az nem kíván felvállalni és – a más 
ügyekben is rendre követett módszerrel - az előző kormány intézkedései 
következményeként próbálja a történteket a széles nyilvánosság előtt magyarázni;  
• a vizsgálandó időszaknak a 2010. évi kormányváltást megelőző két kormányzati ciklus 
idejére való merev leszűkítése – azaz a Malév közel hét évtizedes „életében” e két ciklust 
megelőzően, valamint a 2010. évi kormányváltás óta a közelmúltban történtek teljes 
kizárása a vizsgálatból – minimum azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha a Malév 2012. 
év elejei csődjét megelőzően eltelt időszak nem is létezne, bár  
• a kérdések alapján az sem egészen világos, hogy mit kell a prekoncepciót nem is 
„titkoló” OGY határozat nyomán lefolytatott vizsgálattal az előző kormányoknak felróni: 
a privatizációt és/vagy a visszaállamosítást, esetleg azt, hogy nem hagyták csődbe menni a 
Malévet, vagy netán azt, hogy a Malév „becsődöltetésével” egy időben/valamivel előtte 
nem hoztak létre egy új nemzeti légitársaságot? 

 
Az ugyanis egyértelmű, hogy a Malév 2012. év elején beindult felszámolása mögött a 
Kormány által hozott, tudatos politikai döntés kellett, hogy legyen: 
 

• a Kormány hivatalba lépése előtti háttér egyeztetetések során a legmagasabb vezetői 
szintről kapott megerősítést az, hogy a Malévet nem lehet a sorsára hagyni, ennek 
érdekében meg kell kezdeni a restrukturálási terv részletes kimunkálását és meg kell tenni 
a végrehajtás első szakaszában a döntési jogok állami kézben tartásához szükséges 
intézkedéseket; 
• azt, hogy a Malév megmentését, életben tartását illetően a Fidesz kormány részéről 
meg volt az előzetes egyetértés és azt az új Kormány komolyan is gondolta, a legjobban az 
igazolja, hogy  
• hivatalba lépése után, 2010 második felében minden korábbinál nagyobb összeggel, 
összesen 38 milliárd Ft-tal támogatta meg a Malévet, de az sem volt titok, hogy a 
kormányzat képviselői igen magas (a legmagasabb) szinten tárgyalnak a Malév 
privatizációja tekintetében számításba vehető befektető-jelöltekkel, továbbá 
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• a „jogfolytonosságot” igazolják az Európai Bizottság 2012.01.09-i nyilvánosan 
hozzáférhető határozatában írtak, melyek alapján egyértelmű, hogy a jelenlegi kormány 
minden előzményről pontosan informált volt, az EU Bizottsággal a tárgyalások 
folyamatosan történtek, sajátosságuk csak az, hogy – a megelőző időszaki bíztató kezdetek 
után – 2012. év elejére teljes kudarccal zárultak. 

 
Az OGY bizottság vizsgálati „tematikájának” politikai hátterű merev leszűkítése 
nyilvánvalóan tükrözi azt, hogy: 
 

• a Bizottság valódi feladata az lenne/lett volna, hogy olyan jelentés készüljön, amely 
alkalmas alapul szolgálhat a Malév csődjéért való teljes felelősség ezen áthárításához, azaz 
azt lenne hivatott a bizottsági jelentés alátámasztani, hogy  
• a Malév 2012-benbekövetkezett csődje, a 2006-2007 év értékesítés és a 2010. évi 
részleges (többségi) visszaállamosítás egyenes és elháríthatatlan következménye lenne, 
értve alatta az EU elmarasztalást is, azaz 
• nem véletlen, hogy az OGY határozat kizár minden lehetőséget arra nézve, hogy 
vizsgálat tárgya legyen az is, hogy ha – szigorúan csak teoretikusan (!) – az előző nyolc év 
kormányzati intézkedései annyira elhibázottak voltak, vajon  
• a jelenlegi kormányzat milyen konkrét intézkedéseket tett e „hibás” intézkedések 
hatásának a kiküszöbölésére, a nemzeti légitársaság megmentésére/jogutód nemzeti 
légitársaság létrehozására, valamint a kormányváltáskor már folyamatban volt EU 
eljárások folytatása és eredményes lezárása érdekében.  

 
A Bizottság első ülésein fel is merült a vizsgált időszaknak a Malév csődjéig – de legalább a 
2010. december 31-ig – való kibővítésének a kérdése, azonban ilyen döntés nem született, arra 
hivatkozván, hogy a Bizottság vizsgálata nem terjeszkedhet túl azokon a kereteken, melyeket 
részére az OGY határozat megszabott. A kiterjesztés elmaradása a vizsgálat politikai 
motiváltságának legjobb bizonyítéka, hiszen a nélkül vizsgálni a cég csődjéig vezető 
folyamatokat, hogy a Bizottság csak a csődöt jóval megelőző időszakkal foglalkozik, 
szakmailag lehetetlen és értelmezhetetlen.  
 
A Bizottság – a tagok javaslatai alapján – a munkarendjében végül a vizsgálandó kérdéseket 
tartalmi, logikai, időbeli együvé tartozásuk alapján négy összefoglaló témakör köré 
csoportosította, témakörönként további konkrét kérdéseket is megfogalmazva. Erre tekintettel 
az OGY határozat konkrét kérdései helyett a Bizottság végleges munkarendje szerint 
csoportosított és kibővített kérdésekre adott válaszokkal kell/lehet a Bizottság vizsgálati 
jelentését összeállítani. 
 
A Bizottság – a feltett kérdések tisztázását célzó meghallgatások kapcsán – az új kormányhoz 
kötődő, a vizsgálat tárgyát képező ügyekben releváns információk birtokában levő személyek 
meghallgatásáról is döntött. Bár a Bizottság jelentésének a leadási határidejét az OGY 
határozat módosításával 2012. december 31-ig meghosszabbították, e személyek 
meghallgatására nem került sor.  
 
Így több igen fontos – a Malév csődje okainak a korrekt, tényszerű feltárásához, nem utolsó 
sorban, pl. az EU Bizottság hazánkat elmarasztaló döntése hátterének a megismeréséhez – 
mindenképpen szükséges adat, információ beszerzésére, feltárására a Bizottságnak nem volt, 
még ilyen módon, részlegesen sem volt lehetősége. 
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A négy témakör, amelyben a Bizottság a vizsgálatát lefolytatta: 
 

I.A MALÉV privatizációjához kapcsolódó kérdéskörök: 
II.A Budapest Airport Zrt. privatizációját érintő kérdéskörök 

III.A MALÉV Zrt. visszaállamosításához kapcsolódó kérdéskörök 
IV.Egyéb vizsgálandó kérdéskörök 

 
*** 

 
 

I.A MALÉV privatizációjához kapcsolódó kérdéskörök 
 
E tárgykörben a Bizottság összesen tizenöt kérdést vizsgált, melyek mindegyike 
megválaszolható a Bizottság rendelkezésére bocsátott dokumentumok és az egyes kérdések 
vizsgálata során meghallgatott személyek válaszai alapján.  
 
 

1. 2004-2006 között hogyan zajlottak az állami tulajdonú MALÉV Zrt. részvények 

értékesítését célzó eljárások (pályázatok kiírása, ajánlatok elbírálása, elutasításuk okai, 

stb.)? Hány privatizációs eljárás zajlott és milyen eredménnyel? 

 
Az ÁPV Rt. a Malév állami tulajdonú, a Társság jegyzett tőkéjében 99,5 %-os részesedést 
biztosító részvénycsomagjának az értékesítéséhez kapcsolódó eljárásait a hatályos jogszabályi 
előírások és a privatizációs eljárásokra vonatkozó szabályzatai rendelkezéseinek a 
betartásával, minden tekintetben jogszerűen és szabályosan folytatta le a kérdésben 
megfogalmazott időszakban (is).  
 
A 2004-2006. éveket érintően az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentéseit, illetve az FB 
ellenőrzési anyagait áttekintve sem található olyan megállapítás, amely bármilyen 
jogszabálysértést, visszaélést, vagy akár ilyenekre utaló gyanút tartalmazott volna.  
 
A jelzett időszakban az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 
1995. évi XXXIX. törvény (Priv. törvény) volt hatályban, e törvény tartalmazta – többek 
között – az ÁPV Rt. által lefolytatott privatizációs eljárásokra vonatkozó előírásokat is.  
 
Az ÁPV Rt. működése jogszerű voltának és a privatizációs eljárások szabályos, a vonatkozó 
különböző szintű előírásokat kielégítő lefolytatásának „garanciáját” jelentette az is, hogy – a 
Priv. törvény rendelkezései alapján – az állami vagyonkezelő szervezet tevékenységét 
folyamatosan és több szinten is ellenőrizték, arról az Országgyűlés is évente tájékoztatást 
kapott.  
A vagyonkezelő privatizációs eljárásával kapcsolatos, részletes törvényi előírásokon 
túlmenően, az ÁPV Rt. e tevékenységére előírt további kötelező (részlet)szabályokat, 
eljárásrendet, több – döntő részben a Kormány által jóváhagyott és a Magyar Közlönyben is 
közzétett – szabályzata tartalmazta: 
 

• A Priv. törvény eleve kötelezően írta elő, hogy az ÁPV Rt. köteles olyan belső 
ellenőrzési rendszert kialakítani, amely biztosítja a privatizációs ügyletek lebonyolításának 
folyamatos figyelemmel kísérését. Ennek érdekében kellett megalkotnia a belső 
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ellenőrzési rendszer szabályzatát, azt – az Állami Számvevőszék (ÁSZ) véleményének 
figyelembevételével – a Kormány fogadta el.  
• Az ÁPV Rt. működésének, szervezetének az egyik legfontosabb dokumentumát, a 
Szervezeti Működési Szabályzatát (SzMSz) – az Igazgatóság előterjesztése nyomán – a 
Kormány hagyta jóvá, azt követően a SzMSz-t a Magyar Közlönyben közzé kellett tenni. 
• A vagyonkezelő szervezet tevékenységét – annak keretében a kiemelt figyelmet 
érdemlő tranzakcióit – az Állami Számvevőszék (ÁSZ) évente ellenőrizte. A lefolytatott 
ellenőrzés megállapításairól részletes jelentést készített, melyben javaslatokat is 
megfogalmazott az esetlegesen feltárt hiányosságok, problémák megoldására, egyes 
esetekben a szükségesnek ítélt intézkedések megtételére, stb. Az ÁSZ a következő évi 
ellenőrzési jelentésében külön értékelte azt is, hogy az előző évi ellenőrzéseinek a 
megállapításai miként hasznosultak, azaz a jelentésében megfogalmazott ajánlási, 
javaslatai nyomán milyen intézkedésekre került sor.  
• A Priv. törvény rendelkezése alapján az ÁPV Rt. az Igazgatóságának továbbá 
félévente teljesítendő, rendszeres beszámolási kötelezettsége is volt az ÁSZ felé a saját, 
illetve az un. hozzárendelt vagyon változásáról. 
• A törvényi előírásoknak megfelelően az ÁPV Rt. tevékenységéről, a tulajdonában 
álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről – az 
előző évi állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előterjesztésével 
egyidejűleg – a Kormány is köteles volt az Érdekegyeztető Tanács által is megtárgyalt 
beszámolóját benyújtani. E beszámolóhoz mellékelni kellett az Állami Számvevőszék 
elnökének (fentebb már hivatkozott) jelentését az ÁPV Rt. tevékenységéről. 
• Az ÁPV Rt. működését, tevékenységét továbbá ellenőrizte a tizenegy tagból álló 
felügyelő bizottság (FB) is, melynek elnökét – az Állami Számvevőszék javaslatára, az 
országgyűlésen történt meghallgatását követően – a Kormány nevezte ki, illetve hívta 
vissza. A felügyelő bizottság további két tagját a Kormány delegálta, hat tagját az 
országgyűlési képviselő-csoportok által jelöltek közül – képviselő-csoportonként egy-egy 
személyt – a Kormány nevezte ki. Egy-egy tagot delegálhatott továbbá az FB-be az 
Érdekegyeztető Tanács munkáltatói, illetve munkavállalói oldala is. Azaz a FIDESZ az 
FB-be delegált tagja révén minden információhoz, anyaghoz és tervezethez hozzáfért, 
azokról tudomással bírt, így a cég helyzetéről és az akkori kormányzati szándékokról 
minden esetben pontos képpel rendelkezett. 
• A Priv. törvény alapján az ÁPV Rt-nek kötelező volt könyvvizsgálót is alkalmaznia, 
könyvvizsgálóját – az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára – a részvényesi 
jogokat gyakorló miniszter (a jelzett időszakban a pénzügyminiszter) bízta meg 
határozott időtartamra. 
• A Priv. törvényben foglaltak alkalmazásához kötelezően elkészítendő szabályzat – az 
ÁPV Rt. versenyeztetési szabályzata – tartalmazta, állapította meg a privatizációra, a 
nyilvános árverésre és a pályázatok elbírálására vonatkozó részletes szabályokat. Az 
ÁPV Rt. versenyeztetési szabályzatát a Kormány hagyta jóvá, azt követően a 
szabályzatot a Magyar Közlönyben közzé kellett tenni. 

 
A Malév privatizációjával kapcsolatban sajátosságot jelentett, hogy a Priv. törvényben elírthoz 
képest egy év késéssel meghozott OGY határozattal a Malévet besorolták „a nemzetgazdaság 
működőképessége szempontjából jelentős társaságok” körébe [62/1996. (VII. 9.) OGY 
határozat]. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a Malévet nem lehet privatizálni, sőt a Priv. 
törvény előírásai alapján privatizálni kellett.  
 
A Malév kiemelt jelentőségű cégek közé történt besorolása kapcsán a Priv. törvény két – a 
Társaság privatizációja során betartandó – követelményt írt elő, nevezetesen azt, hogy a 
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privatizációs koncepciójáról a Kormánynak kell döntenie, illetve a törvény kimondta, hogy a 
privatizációs döntést megelőzően az érintett szakmai és munkavállalói érdekképviseletek 
kifejthetik véleményüket a tervezett privatizációról.   
 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a Kormány a privatizációs stratégiáról dönthetett, de ennek 
során a Priv. törvény előírásait a Kormánynak is figyelembe kellett vennie, be kellett tartania, 
határozatában nem írhatta felül a törvényt, így az abban előírt eljárási szabályokat sem, nem 
vonhatta továbbá magához, nem is korlátozhatta a tulajdonosi jogok gyakorlására a 
törvényben felhatalmazott ÁPV Rt. Igazgatóság döntési jogkörét sem. Ebből következően: 
 

• a Malév privatizációs eljárása kapcsán a Kormány határozata, amelyben a nyílt, 
egyfordulós pályázat kiírását írta elő, addig kötötte az ÁPV Rt-t, amíg a Priv. törvény 
előírásai és az ÁPV Rt. privatizációs eljárására vonatkozó – egyébként éppen a Kormány 
által elfogadott és a hivatalos közlönyben közzétett – szabályzatai más eljárás 
lefolytatására nem biztosítottak még lehetőséget;  
• amikor ez a helyzet előállt, akkor már a Kormány ezen eljárásrendre vonatkozó 
korábbi határozata semmiképpen nem volt – nem lehetett – kötelező érvényű az ÁPV Rt-
re nézve. Az ÁPV Rt-nek a Kormányhatározatban előírt stratégiai elemeket kellett 
kötelező érvénnyel a pályázatoknál érvényesítenie (kiírás – elbírálás - döntés a nyertes 
ajánlatról), márpedig azokat az ÁPV Rt. mindvégig érvényre juttatta, ezzel ellentétes 
megállapítást sem az ÁSZ, sem az ÁPV Rt. felügyelő bizottsága nem tett. 

 
Az ÁPV Rt. a végül az AirBridge vevővel adásvételi szerződéskötéssel zárult privatizációs 
pályázatot megelőzően már lefolytatott két nyilvános, egyfordulós pályázatot, így – a Priv. 
törvény 28. § (2) bekezdésének i) pontjában foglaltak alapján – akár a versenyeztetés 
mellőzésével is értékesíthette volna a Malév részvényeket. Ezzel szemben az ÁPV Rt. 
továbbra is olyan eljárásokat folytatott le, amelyek során nemhogy nem mellőzte a 
versenyeztetést, hanem sokkal erősebb versenyeztetési szituációt teremtett. 
 
A kérdésben meghatározott időszakban – a 2004-2006. években – az ÁPV Rt. összesen négy 
pályázatot írt ki a Malév jegyzett tőkéjében 99,95%-os tulajdoni hányadot képviselő állami 
részvényeinek az értékesítésére.  
 

a) Ezen időszakban, első ízben 2004 szeptemberében írta ki a nyilvános, egyfordulós 
pályázatot. Az értékesítés három alapfeltételét, mint a privatizáció során követendő 
legfontosabb stratégiai elemet – amely a következő négy évben meghatározta a 
vagyonkezelő mozgásterét – kormányhatározatok rögzítették [2192/2004. (VII. 29.) Korm. 
határozat és a módosítására kiadott 2306/2004 (XII. 31.) Korm. határozat], ezek: 

 
• a „nemzeti légitársaság” státusz fenntartása;  
• a Malév hitelállományáért való helytállás módjának bemutatása;  
• tőkeemelés. 

 
A pályázat meghirdetése nem járt sikerrel, az egyetlen ajánlat elfogadhatatlan volt, így az 
ÁPV Rt. 2004. november 18-án a pályázatot eredménytelennek minősítette. 

 
A pályázat kiírásra a vélt/valós befektetői érdeklődés alapján került sor: 

• a félig állami, félig magán kínai Hainan már a tavasz folyamán jelezte, hogy 
szívesen pályázna, amiről magyar kormánytisztviselőkkel a legmagasabb állami 
szinten is tárgyaltak. Tény viszont az is, hogy a Hainan már augusztus végén – tehát a 



 

111

pályázat meghirdetése előtt - levélben jelezte az ÁPV Rt.-nek, hogy mégsem kívánnak 
indulni; 
• érdeklődést mutatott továbbá az Air France-KLM konzorcium is, illetve  
• az érdeklődők között volt az izlandi Icelandair légitársaság tulajdonosa is, 
azonban a Malév könyveinek átnézése után ők is elálltak; 
• az információs csomagot megvásárló, de pályázatot be nem adó - Demján 
Sándor érdekeltségi körébe tartozó - Euroinvest is jelezte, hogy szívesen megvenné a 
Malévet, de ezt a légitársaság konszolidációjához kötötte. Egy nappal a pályázat lejárta 
előtt az is kiderült, hogy Demján stratégiai együttműködési megállapodást kötött a 
Hainan légitársasággal, amely nyár végéig a Malév biztos vevőjenek számított. 

 
A felhívás nyomán végül egy korábban ismeretlen jelölt - az Aviation Solution 
International nevű konzorcium - adott be pályázatot: 
 

• az ASI mindössze 150 millió Ft-ot ajánlott a nemzeti légitársaságért, ráadásul a 
36 milliárd Ft-os hitelállományt sem vette volna át; 
• azonnali tőkeemelésre mindössze 10 millió Ft-ot szánt, azzal, hogy azt később 
még további 1,9 milliárd Ft-tal megtoldják. 

 
b) Az ÁPV Rt. rövid időn belül – 2004 decemberének utolsó napjaiban – írta ki az újabb 
nyilvános, egyfordulós pályázatot. Bár a tenderanyagot 9 potenciális érdeklődő/befektető 
vásárolta meg, de 2005. február végéig már csak öten nyújtottak be a pályázati anyagot. 
Tenderbontáskor megállapították, hogy az öt beadvány közül három minősíthető 
ajánlatnak, míg a másik kettő csak szándéknyilatkozatnak. Ezek után az ÁPV Rt. ezt a 
pályázatot is kénytelen volt eredménytelennek nyilvánítani. 

 
A potenciális érdeklődők között volt, többek között, például: 

• az új néven megalakult ASI, innentől kezdve: Aviation Solution Befektetői 
Konzorcium, hivatalos nevén ASBK Vagyonkezelő Kft.;  
• egy kirgiz légitársaság; 
• egy KraszAir névre hallgató orosz légitársaság; 
• a Lufthansához kapcsolódó Air One olasz légi cég; 
• egy angol befektetési bank,  
• a Malév pilóták alkotta Sky Alliance Rt.   

 
c) 2005 áprilisában az ÁPV Rt. – 2005. július 5-i beadási határidővel – ismét meghirdette 
a Malév részvények eladására a pályázatot, melyre az első fordulóban 14 érdeklődő 
jelentkezett ugyan, de a második fordulóba kerüléshez szükséges feltételeket már csak hat 
(6) pályázót teljesítette, s velük kezdődtek meg a tárgyalások. 

 
Végül a 2005. július 5-i határidőig már csak három pályázó adta be az ajánlatát, de az 
időközben beindult – a privatizációval szembeni erőteljesen tiltakozást kifejtő – 
médiakampány, illetve a Budapest Airport privatizációja kapcsán elért rekordbevétel 
együttes hatása/eredménye nyomán az ÁPV „eladásról szóló döntés nélkül” augusztus 26-
án lezárta a tárgyalásos eljárást. 
 
d) Az ÁPV Rt. az újabb privatizációs kísérlet első lépéseként vagyonértékelési pályázatot 
hirdetett, majd 2006. szeptember 7-én – 2006. november 3-i beadási határidővel – 
meghirdette az új értékesítési pályázatot, amely már átnyúlt a 2007. évre. Ennek 



 

112

eredményeként került sor a szerződéskötésre 2007. február 23-án az AirBridge Zrt-vel, a 
2007. április 27-én lezárult eljárásban. 

 

 

2. Milyen eljárásban és szempontok alapján került kiválasztásra a MALÉV Zrt. 
2006-os vagyonértékelését végző cég? 

 

Az ÁPV Zrt. a 294/2006. (VI. 9.) Vig. sz. határozatával elfogadta a MALÉV Zrt. 
privatizációjának előkészítéséről készült előterjesztést, amelyben a 2004. évi 
kormányhatározatoknak megfelelően kívánták a pályázat lebonyolítását elvégezni, melyhez 
azonban új – aktualizált – vagyonértékelésre/cégérték számításra volt szükség.  
 
A Társaság utolsó vagyonértékelése – amikor a részvények értékét 968 millió Ft-ra becsülték 
– 2004. december 31-ei fordulónappal történt meg, érvényessége nem csak lejárt, de az új 
értékbecslés szakmailag is indokolt volt, miután időközben a Malév pénzügyi-gazdálkodási 
helyzete tovább romlott, piaci pozíciói is jóval kedvezőtlenebbé váltak az un. fapados 
légitársaságok színrelépése nyomán felerősödött „konkurenciaharc” következtében is.  
 

E körből példaként említhető a Malévval szemben komoly konkurenciát jelentő 
WizzAir légitársaság belépése a piacra. 
 
A WizzAir fapados légitársaságot 2003 szeptemberében alapították volt 
Maléves vezetők, illetve külföldi befektetők részvételével. A cég először a 
lengyelországi Katowicében hozta létre bázisát, majd néhány héttel később 
2004. június 24-en elindult első járata a Ferihegyen kialakított bázisról is. 
2008-ban már 6 millió utast szállított, pontosan kétszer annyit, mint a Malév. A 
társaság hat országban található bázisairól több mint 130 útirányba szállítja 
utasait, ezek közül Budapestről 22 varos érhető el közvetlenül. 

 
A dokumentumokban is nyomon követhető, de a személyes meghallgatáson is megerősítést 
nyert, hogy az American Appraisal független magyar értékelőként, nyilvános közbeszerzési 
pályázat(ok) nyerteseként jutott szerephez a privatizációs folyamatban. 
 
A 2006. június 30-i időpontra vonatkozóan a Malév Zrt. – mint működő üzleti vállalkozás –
100%-os tulajdonosi érdekeltségének jövedelemtermelő képesség megközelítéssel (diszkontált 
cash flow) megállapított valós piaci értékét a pályázaton kiválasztott nemzetközi 
vagyonértékelő cég 0 Ft-ban állapította meg. Az elvégzett számítás milliárdos összegű negatív 
értéket hozott, azaz a Malévnak már egyáltalán nem volt jövedelemtermelő képessége.   
 
A Társaság 2006. évi eredménye a várakozásokkal ellentétben nem nyereség volt, hanem 
közel 10 milliárd Ft veszteség. Ezen kívül a 32,5 milliárd Ft hosszú lejáratú hitelekhez adott 
állami készfizető kezességvállalások 2007. december 31-ei kiváltási kényszere is rontotta az 
értékesítési pozíciókat.  
 
Az értékbecslő elvégezte az eszközalapú értékelését is a Malévnak, azaz a még megmaradt 
vagyonát és a leányvállalatait is értékelték. A kétféle módszer alapján elvégzett értékelés 
egyfajta „átlagolásával” határoztak meg végül egy pozitív cégértéket. Hangsúlyozni kell, hogy 
– mint minden eladásra váró „portéka” esetében – a Malév részvények is éppen annyit értek, 
amennyit azért a versenyző ajánlatok alapján a befektetők azokért hajlandók voltak fizetni. 
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3. Készült-e a Malév Zrt. állapotát feltáró átvilágítás? 
 

A tulajdonosi joggyakorló állami vagyonkezelőnél számtalan elemzés készült, a Malév 

helyzetének alakulását folyamatosan figyelemmel kísérték, arról naprakész információkkal 

rendelkeztek, az értékesítés(i kísérletek) kapcsán a vagyonértékelések megtörténtek, azokat 

folyamatosan aktualizálták.  

 

A befektetői oldal részére a lehető legteljesebb körű adatszolgáltatást biztosították, arra is 

volt lehetőség, hogy a befektető a saját könyvvizsgálója, tanácsadója bevonásával az 

információs memorandumban foglaltakhoz képest még több, részletesebb információt 

kérjen. 

 

4. 2004-2006 között az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) által lebonyolított privatizációs 
eljárások során mennyire kerültek érvényesítésre a Magyar Állam érdekei? 

 

Sajnálatos módon a kérdés megválaszolásához nem került meghatározásra az az állami érdek, 
amelynek a jelzett időszakban a Malév privatizációja kapcsán érvényesülnie kellett volna: 
 

• így a kérdés feltevése azt a tévhitet kelti, mintha létezne valamiféle „vegytiszta, 
mindenek felett álló, objektív mércével mérhető” állami érdek, ami a tényektől teljesen 
elvonatkoztatva egyfajta zsinórmértékként meghatározható lenne, illetve  
• a kérdés azt is sugallja, hogy a nemzeti légitársaság egyébként „gond nélkül” ma is 
működne, ha az előző kormányzati ciklusokban nem kerül sor a vizsgálat tárgyát képező 
tranzakciókra, bár  
• az is tény (mint erre utalás történt), hogy a vizsgálandó kérdésekből az sem derül ki, 
hogy valójában a privatizáció, vagy a „visszaállamosítás” az, amelynek során – a kérdés 
sugallta prekoncepció szerint – a „szocialisták és szabad demokraták” nem vették 
úgymond figyelembe a Magyar Állam érdekeit.  

 
A kérdés megválaszolása előtt továbbá mindenképpen le kell szögezni, hogy a Malév 
privatizációját előkészítő társasággá átalakítása (1992. június 30.) óta eltelt két évtizedben a 
mindenkori kormányzat és a tulajdonosi joggyakorló állami vagyonkezelő egyaránt kiemelt 
figyelmet fordítottak a nemzeti légitársaságra.  
 
Megállapítható ugyanakkor, hogy hosszabb távra szóló változást a Malév pénzügyi-
gazdálkodási helyzetének a stabilizálása terén nem sikerült elérni, dacára annak, hogy az 
egymást követő kormányok összességében két számjegyű milliárdokban mérhető, igen 
komoly költségvetési forrásokat fordítottak a Malév megmentésére: e források közé számítva 
értelemszerűen nem csak a közvetlen „tőkeinjekciókat”, állami kötelezettségvállalásokat stb., 
de egyes tranzakciók kapcsán elszenvedett állami veszteségeket is. 
 
Nyilván vannak, akik tudják, hogy a Malév privatizációjára, majd visszavásárlására 
(„visszaállamosítására”) nem a vizsgálat tárgyát képező időszakban került először sor.  
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Az 1992. december 15-én az Alitáliával kötött szerződés, az 1997. december 15-én banki 
közreműködéssel az olaszoktól történt visszavásárlás [2219/1997. (VII. 24.) Korm. határozat], 
majd az 1999. augusztus 19-én az összes részvény állami visszavásárlása által „fémjelzett” 
folyamattal szemben, érdemi különbség leginkább abban van, hogy mostanit megelőző két 
ciklus kormányai nem hagyták, hogy felszámolás alá kerüljön az állami tulajdonba 1999-ben 
visszakerült nemzeti légitársaság.  
 

Az 1992-1999. években történteket vizsgálva (igaz csak évekkel később) az ÁPV Rt. 
FB-je megállapította, hogy összességében az ÁPV Rt.-nek– pontosabban a magyar 
államnak, hiszen az ÁPV Rt. az állami bevételekkel gazdálkodott – 10,2 millió USD 
kára származott a bankokkal lebonyolított kényszerügyletből, s ehhez járult még némi 
árfolyamveszteség is.  
 
Az ÁSZ 2001-ben közzétett, a tranzakcióra vonatkozó megállapításából idézve: Az FB 
jelentésében pénzügyi-, gazdasági szempontok alapján feltárta a megkötött 
megállapodásból származó, az ÁPV Rt. számára hátrányos kikötéseket, 
kötelezettségeket, de rámutatott arra is, hogy „hosszú távú állami-, nemzetgazdasági 
érdekek miatt kényszer tranzakció valósult meg”. 

Az állami érdek érvényesülésének vizsgálatához az annak tartalmára vonatkozó konkrétabb 
elvárásokat a Bizottságnak sem sikerült meghatároznia, ebben az egységes álláspont 
kialakítása nem történt meg, bár igaz az is, hogy erre nézve valójában kísérlet sem volt.  
 
A személyes meghallgatások során – természetesen – valamennyi bizottsági tag a különböző 
forrásokból szerzett értesülései alapján, a saját elképzelésének/prekoncepciójának megfelelően 
tette fel a kérdéseit. 
 
Az állami érdek érvényesülésének apropóján a bizottsági tagok jó részének, illetve elnökének 
a kérdései jelentős részben arra irányultak, hogy: 
 

• volt-e bármilyen mögöttes MSZP érdek/érdekeltség, kormányzati szintet is érintő 
személyi összefonódás, később bármi módon „honorált” egyéni érdek, stb. a mögött, hogy  
• az ÁPV Rt. a végső pályázati szakaszban már csak az AirBridge céggel tárgyalt, e 
befektető ajánlatáról folytak az egyeztető tárgyalások, stb. és végül e céggel került sor az 
ismert feltételekkel a részvény adásvételi szerződés megkötésére, illetve 
• a nyertes AirBridge befektető jutott-e, juthatott-e olyan un. bennfentes információkhoz 
a Malévet, annak pénzügyi-gazdálkodási helyzetét, piaci pozícióit illetően, amelyek 
alapján a többi érdeklődőhöz képest jóval több információ birtokában tehetett vételi 
ajánlatot, és erősíthette meg később a tárgyalási pozícióit is az állami oldallal szemben. 

 
A meghallgatások alapján a szándékos tönkretétel és áron aluli átjátszás 
vádja a józan bizottsági fejekben szerencsére nem merült fel. 
 

A meghallgatásokon a bizottsági tagok kérdéseire elhangzottak és a különböző személyek, 
szervezetek felé történt felkérések nyomán a Bizottság rendelkezésére bocsátott tetemes 
mennyiségű, különböző dokumentumok alapján:  
 

• egyértelműen megállapítható, hogy a jelzett/feltételezett bárminemű „összefonódásra” 
a pályázaton nyertes AirBridge tulajdonosaival, egyéni érdek érvényesülésére – akár a 
kormánytagok, akár az ÁPV Rt. döntéshozói, illetve vezető beosztású döntés-előkészítő 
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munkatársai részéről – adatot, információt a Bizottság nem talált, nem tárt fel, ilyen 
megállapítást tényekkel megalapozni nem tud; 
• a pályázati eljárás lebonyolításának feltételei/körülményei, az információszerzés, 
tájékozódási lehetőség stb. vizsgálata alapján leszögezhető, hogy az un. bennfentes 
információ kérdésének már a feltevése is minden alapot nélkülöz. A pályázatot kiíró ÁPV 
Zrt. és a Malév valamennyi, a pályázaton való részvételi szándékát a tenderanyag 
kiváltásával alátámasztó potenciális érdeklődő számára azonos módon, feltételekkel 
biztosította a lehető legteljesebb mértékű, mélységű információkhoz való hozzáférést (még 
a munkavállalók előírt tájékozódási lehetőségének biztosításához is felállítottak 
adatszobát); 
• a pályázatra beérkezett ajánlatok értékelésénél, bírálatánál visszaélésre, 
manipulációkra stb. nem került sor, a beérkezett ajánlatok kondíciói a széles nyilvánosság 
előtt ismertek, összehasonlíthatók.  

 
Természetszerűleg a Bizottság vizsgálatánál az egyik sarkalatos – több vetületében is vizsgált 
– kérdés az volt, hogy a Malév részvényei valóban a valós piaci értékükön keltek-e el, a vevő 
felé tett-e a magyar fél indokolatlan engedményeket.  
 
Ez – első közelítésben – akár érthető is lehetne, ha elvonatkoztatunk a Malév nem csak 
átmeneti, de évtizedek óta fennálló állandó pénzügyi-gazdálkodási problémáitól, súlyos 
eladósodottságától, a jelzett időszakban (is, nem először) a felszámolás közeli helyzetétől és – 
nem utolsósorban – attól, hogy a 2004-ig követett gyakorlat, azaz a Malév állami 
költségvetési forrásokkal való „életben tartása” a teljes jogú EU tagságunkat követően 
lehetetlenné vált. 
 
Az un. állami érdek meghatározása – egy igen vonzó befektetési lehetőséggel megerősített 
ideális eladói pozíciót feltételezve – történhetne/történhetett volna természetesen úgy is, hogy 
annak a befektetőnek kellett és lehetett volna eladni a Malévet, aki/amely: 
 

• ab ovo olyan személy, mely megfelel azon elvárásoknak, amelyek alapján a Malév 
megőrizheti a nemzeti légitársaság státuszát;  
• milliárdos összegű vételárat fizet a tulajdonos magyar államnak, egyúttal teljes 
egészében átvállalja – méghozzá a hitelező bankok által is elfogadott biztosítékok mellett 
– a Malév minden adósságát, rendezi a Társaság tőkehelyzetét és  
• a múltból hozott, felhalmozott veszteségek/adósságok rendezésén túl, további tőkét 
juttat a Társaságnak a bevételei jövőbeni növeléséhez, költségei racionalizálásához, stb. 
nélkülözhetetlen fejlesztésekhez, mindehhez biztosítva értelemszerűen a megfelelő új 
piaci lehetőségeket is.  

 
Igen sajnálatos, hogy a Malév privatizációjával összefüggő – több kormányzati cikluson 
átnyúló – komoly kormányzati/tulajdonosi joggyakorlói erőfeszítések nyomán sem sikerült 
soha egyetlen olyan érdeklődőt találni, aki/amely a fent vázolt ideális feltételeknek legalább 
egy részét vállalta volna, ezzel ellentétben a privatizációs kísérletek sorozatos kudarcairól 
lehet beszámolni a Malév társaságként való működésének a két évtizedes múltjából. 

 

5. Készültek-e intézkedési tervek a privatizációt megelőzően a működés 
fenntartására, illetve a működés megszüntetésének lehetséges változataira, és a 
társaság további kezelésének lehetőségeire vonatkozóan? A visszaállamosítást 
megelőzően készült-e felmérés a társaság megszüntetése, esetlegesen új társaság 
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indítása körében szükséges intézkedésekről, ezek költségvetési vonzatairól? 
Mindegyik esetben készültek-e összehasonlító anyagok annak érdekében, hogy 
megalapozott döntés szülessen? 

 

Elvonatkoztatva attól, hogy a kérdés megfogalmazása azt sugallja, mintha a Malév több 

évtizedes múltja a töretlen fejlődés „mintapéldája” lett volna és csak a privatizációt 

megelőző időszakban lett volna gond a Társaság működőképességének a fenntartása, a 

válasz természetesen: igen. 

 

Ez a Kormánynak az ÁPV Rt. éves tevékenységéről az országgyűlés részére készült 

beszámolóiban, illetve az Állami Számvevőszék az állami vagyonkezelő tevékenységének a 

vizsgálatáról készült éves jelentéseiben is nyomon követhető. A Kormánydöntésekhez 

minden esetben döntési változatokat is tartalmazó, számszaki elemzésekkel alátámasztott 

részletes előterjesztés készült.  

 

A közlekedési tárca, illetve az érintett hatóság(ok) képviselői bevonásával megtörtént annak 

a vizsgálata is, hogy milyen módon lehetne egy új – csak a jogosultságok, engedélyek stb.  

tekintetében jogutód, múltból hozott tartozásokkal nem terhelt – nemzeti légitársaságot 

létrehozni úgy, hogy közben a repülőtér működjön, a Malév jogosultságai/piaci pozíciói ne 

kerüljenek veszélybe és átadhatóak legyenek az új társaságnak. A jelen anyag kereteit 

messze meghaladná azon okok bemutatása, melyek miatt ebbéli szándékáról letett az akkori 

kormányzat.  

 

Értelemszerűen a privatizált Malévet érintő bárminemű stratégia kidolgozása és megvalósítása 
az orosz felek együttműködése nélkül nem volt lehetséges, az állami beavatkozás pedig 
önmagában is EU korlátokba/tilalmakba ütközött.  
2009. év végére – az EU-val történt előzetes (informális) egyeztetések után – körvonalazódott 
az a finanszírozási konstrukció, amely elviekben biztosítathatta volna a Malév működésének 
tartós stabilitását megteremtő reorganizációs/szerkezetátalakítási program pénzügyi hátterét, 
egyúttal a Malév maga előtt „görgetett”, többszörösen lejárt tartozásainak (így pl. a már nem 
halasztható állami adóknak) a legalább részleges rendezését. 
  
Ennek az érdekében született meg pl. a Kormánynak – a Malév hosszabbtávú stabilizálására 
irányuló kormányzati törekvéseket is jelző/alátámasztó – 1051/2010. (II.26.) határozata. A 
Korm. határozat 5. pontjában a Kormány – a Malév Zrt. hosszabb távú stabil működését 
szolgáló intézkedési terv végrehajtásáig terjedő időszakban magyar részről vállalt 
finanszírozási feltételek megteremtése érdekében – felhívta a pénzügyminisztert és a nemzeti 
fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy haladéktalanul nyújtson be közös előterjesztést a 
Kormány részére a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) 95%-os költségvetési 
hátterű, hitelfedezeti bankgaranciájának a Malév Zrt. részére történő biztosítása érdekében. 
 
Az akkor már közel három hónapja megkezdett előkészítő tárgyalások végül nem vezettek 
eredményre. Orosz részről a VEB vállalta volna a rá háruló terheket, mivel azonban az EU 
korlátok miatt legfeljebb hat havi áthidaló megoldásként jöhetett volna szóba ez a megoldás, a 
tiltott állami támogatási kockázat veszélyét is mérlegelve, a kormányzati oldal letett a 
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szándékáról (megjegyzendő, hogy – másfelől – a magyar kereskedelmi bankok egyike sem 
vállalkozott arra, hogy megfinanszírozza a Malévet még a 95%-os Eximbank garancia mellett 
sem).  
 

A Malév megmentése érdekében folyó kormányzati szintű tárgyalások, a befektetők 

bevonására irányuló erőfeszítések, a Malév megmentését célzó EU-konform megoldások 

keresése stb. során – a tulajdonosi joggyakorlónál, illetve az állami vagyon felügyeletérét 

felelős pénzügyminiszter által vezetett Pénzügyminisztériumban (PM) – keletkezett 

dokumentumok (előterjesztések, feljegyzések, egyéb tájékoztatók stb.) az említett 

szervezetek irattárában, egyebekben fellelhetők. Az elmondottakat alátámasztó 

dokumentumok részben/egészében a Bizottságnak is a rendelkezésére álltak a vizsgálati 

jelentés elkészítéséhez.  

 

6. A privatizációs eljárás során megtörtént-e annak vizsgálata, illetve történt-e 
jelzés arra vonatkozóan, hogy az ÁPV Zrt. nem a Magyar Légiközlekedési 
Részvénytársaság privatizációs koncepciójáról szóló 2192/2004. (VII 29.) Korm. 
határozat előírásainak megfelelően folytatta le az eljárását? Az ÁPV Zrt. 
felügyeletének ellátója figyelemmel kísérte-e az eljárást? 

 

Erre a kérdésre a válasz a I/1. kérdésnél jórészt már megtalálható. Az ÁPV Rt. a vonatkozó 
törvényi előírásokat és a Kormány által jóváhagyott – a Magyar Közlönyben közzétett – 
szabályzatai előírásait minden tekintetben betartva, szabályosan járt el a privatizációs 
pályáztatásnál. A Kormányhatározatban meghatározott privatizációs stratégiát valamennyi 
pályázatnál figyelembe vette és érvényre juttatta.  
 
A felügyelő miniszter (RJGY), egyebekben – többek között a döntéshozó testületbe delegált 
tag útján is – figyelemmel kísérte a tranzakciót, a Kormány döntéseihez az előterjesztéseket a 
miniszter nyújtotta be. Az állami vagyonkezelő (ÁPV Rt.) felső szintű vezetőivel tartott 
rendszeres találkozókon közvetlenül is tájékozódott az állami vagyonkezelő szervezetnél 
folyamatban levő legfontosabb ügyekről, azok között pl. a Malévet érintő kérdésekről, 
folyamatokról stb. is. 
 
Megjegyzendő, hogy pl. az MNV Zrt. Ellenőrző Bizottsága két ízben is részletesen vizsgálta a 
privatizációs tranzakciót, megállapítása szerint a tranzakció lebonyolítása a vonatkozó 
kormányhatározatban és RJGY határozatban foglaltak szerint került végrehajtásra, 
törvénysértés, szabálytalanságot stb. az ellenőrzés nem tárt fel, nem tapasztalt. 
 

A fent hivatkozott – I/1. kérdés kapcsán már alapvetően megadott – válasz lényege: 

 

• Az ÁPV Rt. két ízben írt ki a hivatkozott Korm. határozat szerinti nyilvános, 
egyfordulós pályázatot. Ezzel eleget tett a kormány határozatában foglaltaknak, mely 
határozat egyébként nem írta elő, hogy hány pályázatra vonatkozik ez a megkötése. 

• A két sikertelen nyilvános, egyfordulós pályázatot követően az ÁPV Rt. változatlanul 
jogszerűen – a Priv. törvény előírásai és a Kormány által elfogadott, a Magyar 
Közlönyben közzétett Versenyeztetési Szabályzata rendelkezései szerint – járt és 
járhatott el az azt újabb pályáztatások során.  
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• A hivatkozott előírások/rendelkezések értelmében az ÁPV Rt. a Malévet 
versenyezetés nélkül is értékesíthette volna, e rendelkezéseket „felülíró” határozat 
meghozatalára a Kormánynak nem/sem volt felhatalmazása.  
• A privatizációért felelős, egyben az ÁPV Rt. felett a részvényesi jogokat gyakorló 
pénzügyminiszter (RJGY) sem utasíthatta az ÁPV Rt-t, a döntésre felhatalmazott ÁPV 
Rt. Igazgatóság jogkörét nem vonhatta magához. Erre egyebekben nem is volt szükség, 
mivel az ÁPV Rt. az adásvétellel záruló tranzakciót is nyilvános részvételi felhívással 
induló, többfordulós tárgyalásos eljárással, azaz versenyeztetéssel indította és 
bonyolította le. Az alkalmazott megoldás előnye volt, hogy – a tárgyalásos szakaszban – 
módot nyújtott arra, hogy az érvényesen pályázók az ajánlatukat kiegészítsék, az általuk 
megajánlott feltételek, vállalások tekintetében az eladói oldal elvárásait mérlegelve az 
ajánlatukat módosíthassák.  

 
A privatizációs szerződéskötés előtt az ÁPV Rt. megkérte a Kormány jóváhagyását, melyet a 
Kormány a szerződéskötés előtt megadott:  
 

• a hitelek kezelésének tervezett konstrukciójához, a vagyonkezelő megalapításához, az 
állami kezességvállalás – MFB Rt.-vel kötött, a vagyonkezelő társaságra engedményezett 
alárendelt kölcsönszerződés változó feltételeinek megfelelően történő – módosításához, 
továbbá  
• az ÁPV Zrt. felhatalmazását a vevő által igényelt 5,2 milliárd Ft összegű szavatossági 
kötelezettségvállalásra.  

 
7. A MALÉV Zrt. állami tulajdonban lévő részvényeinek privatizációjával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 2016/2007. (II. 6.) Korm. határozat 4. pontjában a 
Kormány részéről tudomásul vett legfeljebb 5 200 000 000,- Ft vállalható szavatossági 
kötelezettséggel szemben, az annak végrehajtására kiadott 4/2007. (II. 12.) számú 
RJGY határozat nem rendelkezett az ÁPV Zrt. felé szavatossági kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről, mi volt ennek az indoka? 

 

A bizottsági meghallgatások során is tisztázódott, de a megkapott dokumentumokból is 
megállapítható, hogy akkor, amikor az 5,2 milliárd Ft bekerült a kormányhatározatba, még kb. 
ennyire becsülték a Malév Zrt. folyamatban lévő peres eljárásainak (az üzemanyag-üzletág 
értékesítésének semmissége, valamint fedélzeti műsorszolgáltatás jogszerűtlensége 
megállapítása érdekében indított eljárások) kimenetével kapcsolatos kockázat mértékét.  
 
További 0,2 milliárd Ft eladói szavatosság vállalását is kérte a befektető a 2007. január 4-től a 
tranzakció zárásáig terjedő időre, azaz egy nagyon behatárolt időtartamra, az ún. rendes 
üzletmenet garanciájaként. A befektetővel folytatott tárgyalások során végül csak ez utóbbira 
történt vállalás az eladói oldalról. Ezt az az államot kevésbé terhelő feltételt ÁPV Rt-t 
felügyelő miniszter ugyancsak jóváhagyta. 
  

8. A privatizációs eljárásban miért nem került végül érvényesítésre az AirBridge 
Zrt. által ajánlott 100 000 000 eurós ígérvény? Befolyásolta-e a mielőbbi, pozitív 
irányú döntést, hogy a MALÉV Zrt. sorsa folyamatosan a csőd közeli állapotban volt? 
Ez hatással volt-e a hitelígérvény érvényesítésére? Vizsgálták-e az AirBridge Zrt 
résztulajdonos Kiss Kálmán büntetett előéletét, illetve a privatizációs folyamat 
szereplői körében megtörtént-e a nemzetbiztonsági átvilágítás? Ha nem, miért nem? 
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A kérdés több – önálló választ igénylő – részből áll, így a válaszokat e szerint szétválasztva 

lehet megadni. 

 

a) A privatizációs eljárásban miért nem került végül érvényesítésre az AirBridge 
Zrt. által ajánlott 100 000 000 eurós ígérvény? 

 

A pályázati dokumentációból is megállapítható – és a személyes meghallgatások során is 
megerősítést nyert –, hogy a pályázók között a legjobb ajánlatot tevő az AirBridge az eredeti 
ajánlatához képest több szempontból javította az ajánlatát, ennek alapján kell és lehet értékelni 
a privatizációs szerződésben foglaltakat:  
 

• Az AirBridge az eredeti ajánlatához banki hitelígérvényt csatolt, ami azt jelenti, hogy 
az ígérvényt kiállító bank nagy valószínűséggel hitelt nyújt az ajánlattevőnek a vállalásai 
teljesítéséhez. 
• Az AirBridge – az eredeti ajánlatában – két részletben összesen 4 milliárd Ft összegű 
tőkeemelést vállalt, 1 milliárd Ft-ot ajánlott a szerződéskötéshez, további 3 milliárdot 
valamivel hosszabb távon helyezett kilátásba. 
• Az AirBridge eredeti ajánlata semmiféle vállalást nem tartalmazott az MFB felé 
fennálló hiteltartozás vonatkozásában, azt úgy kezelték, hogy a Malév majd fizeti, ha meg 
nem tudja, akkor az MFB lehívja a mögöttes állami garanciát. 

 
A fentiekhez képest az ÁPV Rt. a tárgyalásos szakaszban elérte, hogy: 
 

• az Airbridge bankgaranciát hozott – a zárás feltételeként előírt – 5 milliárd Ft (20 
millió EUR) összegű azonnali tőkeemelésre, amit végre is hajtott, a fedezet a 
szerződéskötéskor már letétben volt (ez az 5 milliárd Ft megmentette a Malévet a csődtől),  
• a befektető továbbá a Malév számára további 30 millió EUR – bankgaranciával 
alátámasztott – későbbi tőkejuttatást is vállalt, valamint 
• a Malév összesen mintegy 33 milliárd Ft összegű, állami készfizető 
kezességvállalással fedezett hosszúlejáratú hiteleiből 13 milliárd Ft rendezésének 
bankgaranciával alátámasztott átvállalását (és 2007. év végéig történő visszafizetését) és  
• 20 milliárd Ft hitelnek a Malév jövőbeni eredményéből történő, nyújtott 
futamidejű visszafizetését vállalta, amelynek éves kamatterheire összesen 32 millió EUR 
összegű bankgaranciát adott át. 

 
Azaz a befektető részére előzőleg kiállított – a befektető által igénybe vehető – banki 
hiteligérvény helyett a bank (VEB) az eladó részére kiállított, visszavonhatatlan, a jogosult 
magyar fél által lehívható bankgaranciát adott.  
A kétféle banki kötelezettségvállalás között tehát nem csak az adott banki vállalás címzettjét 
és az összegszerűséget, hanem az érvényesíthetőséget, lehívhatóságot illetően van óriási, a 
bankgarancia javára szóló érdemi különbség.  

b) Befolyásolta-e a mielőbbi, pozitív irányú döntést, hogy a MALÉV Zrt. sorsa 

folyamatosan a csőd közeli állapotban volt? Ez hatással volt-e a hitelígérvény 

érvényesítésére? 
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A Malév privatizációja – az 1999 augusztusában ismételten állami tulajdonba történt 
(vissza)kerülését követően – gyakorlatilag folyamatosan napirenden volt az állami 
vagyonkezelőnél, illetve az időről-időre bekövetkező csőd közeli állapota a rendszerváltást 
követően valamennyi kormányt arra „inspirálta”, hogy tőkeerős befektetőt vonjon be a Malév 
tulajdonosi körébe.  
 

Mivel a nemzeti légitársaság megmentésére állami beavatkozással, központi költségvetési 
források terhére, 2004-től már semmilyen formában nem volt lehetőség, két megoldás között 
lehetett választani: a Kormány a sorsára hagyja a Malévet, vállalva annak minden 
következményét, vagy – a sokadszori sikertelen kísérletek után – még egyszer megkísérli a 
Társaság részvényeinek az értékesítését.  
 
Az akkori Kormány ez utóbbi mellett döntött, meghatározva ugyanakkor bizonyos – az ÁPV 
Rt. privatizációs pályázatai során mindvégig érvényre juttatott – privatizációs értékesítési 
stratégiai elemeket, feltételeket, ezek: a „nemzeti légitársaság” státusz fenntartása; a Malév 
hitelállományáért való helytállás módjának bemutatása; tőkeemelés. 
 

Mint az előzőekben [az a) pontban] írtakból kitűnik, a „hiteligérvény érvényesítése” – mint 

olyan – a befektető érdekkörébe tartozó biztosíték volt, a befektető vállalásainak 

biztosítékául szolgált. A hazai privatizációs tranzakciók között nem egyet lehetne találni, 

amikor a bank a vevő részére kiállított a hiteligérvényét visszavonta, így a vétel meg is 

hiúsult. 

 

A bankgarancia érvényesítésére részben a zárás feltételeként megvalósult tőkeemelés 

kapcsán került sor, másrészt akkor, amikor a befektető a Malév hiteleivel kapcsolatos 

vállalásait nem, illetve csak részben teljesítette, de ez már a 2009-2010. évek „történéseihez” 

kapcsolható ügy volt, erre nézve a Bizottság külön kérdést tett fel (az un. viszontgarancia is 

ehhez kapcsolódik). 

 

c) Vizsgálták-e az AirBridge Zrt résztulajdonos Kiss Kálmán büntetett előéletét, illetve a 

privatizációs folyamat szereplői körében megtörtént-e a nemzetbiztonsági átvilágítás? Ha 

nem, miért nem? 

 

A „privatizációs folyamat résztvevői” kifejezést indokolt pontosítani. E körbe tartoznak, pl. az 

ÁPV Rt. döntéshozó testületének tagjai, az ÁPV Rt. ügyben érintett vezető és beosztott 

munkatársai, de akár még a PM illetékes szakterületeinek a köztisztviselői is. Ezt a kört 

nyilván ki lehet hagyni, függetlenül attól, hogy a példaként említett körben a 

nemzetbiztonsági átvilágítás (C vagy B típusú) előírt követelmény volt. 

 

Természetesen a privatizációs pályázat résztvevőinek nyilatkozniuk kellett arról, hogy az 

esetleges nemzetbiztonsági vizsgálatoknak alávetik magukat, tekintettel arra, hogy a Malév, 

illetve az egész repülőtér a nemzetbiztonsági szempontból kiemelten kezelendő szervezetek, 

objektumok körébe tartozott/tartozik. 
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Alapos okkal feltételezhető, hogy Borisz Abramovics sem maradt ki ebből a körből, mert bár 

a jogi értelemben vett vevő Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel bíró – többségi 

magyar, kisebbségi orosz tulajdonú – gazdasági társaság, a nemzetbiztonsági kockázatok a 

cég tulajdonosi körében értelemszerűen felmerülhettek, az illetékes hatóság a vizsgálatot így 

nagy valószínűséggel elvégezte.  

 

A bizottsági meghallgatás alapján a magyar szabályok szerinti, az illetékes magyar szervek 

által lefolytatandó nemzetbiztonsági átvilágításon Költő Magdolna átesett, bár nem, mint az 

AirBridge résztulajdonosát, hanem mint állami tulajdonú társaság vezető-, illetve ellenőrző 

testületének tagját világították át olyan szempontból, hogy a személye jelent-e bármilyen 

szempontból un. nemzetbiztonsági kockázatot. 

 

Az AirBridge orosz társtulajdonosa, az orosz állampolgár Borisz Abramovics – okkal 

vélelmezhető, a magyar szervek általi nemzetbiztonsági ellenőrzésén/átvilágításán túl –  

személyét, illetve oroszországi vállalkozásait illetően több csatornán keresztül is sor került az 

információk beszerzésére. 

 

Kiss Kálmán – mint a vevő AirBridge cég társtulajdonosa - „büntetett előéletével” 

kapcsolatban bizottsági meghallgatásán az információt megadta. A Bizottság ülésén feltett 

kérdések és az arra Kiss Kálmán által adott válaszok alapján megállapítást nyert, hogy Kiss 

Kálmán a privatizáció idején nem volt büntetett előéletű.  

 

A Bizottság megkeresése nyomán az Alkotmányvédelmi Hivatal azt a tájékoztatást adta, hogy 

a Nemzetbiztonsági Szolgálat az AirBridge Zrt. tulajdonosi körét nemzetbiztonsági 

szempontból nem ítélte kockázatosnak. 

 

9. Mi volt az indoka annak, hogy a privatizációs szerződés lehetővé tette, hogy 
tulajdonosi kölcsön formájában is megvalósíthassa az AirBridge Zrt. a tőkeemelést a 
társaságban? 

 

Az AirBridge által a Malév részére juttatott finanszírozó források tekintetében több dolgot 
indokolt tisztázni: 

  
• arra nézve, hogy a privatizációs szerződéshez adott bankgarancia kapcsán az 
AirBridge és a VEB között milyen, a banktitok körébe tartozó háttér megállapodások 
születtek, a magyar szerződő fél – értelemszerűen – sem a befektetőtől, sem a VEB-től 
információval nem rendelkezett, miután ez kizárólag a két fél megállapodásának a tárgya 
volt/lehetett;  
• a magyar fél számára relevanciával az bírt és bírhatott, hogy a VEB nem 
hiteligérvényt, hanem bankgaranciát adott, a továbbiakban pedig az, hogy a befektető 
AirBridge a Malév részére a szerződésben vállalt tőkejuttatást teljesítette-e vagy sem. Az 
eladó magyar fél részéről a szerződésben vállalt tőkejuttatások vevő által megajánlott 
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mértékét, ütemezését lehetett rögzíteni és a szerint ellenőrizni a későbbiekben a 
megállapodások betartását; 
• abba, hogy a Malév új tulajdonosa – az AirBridge Kft. – milyen forrásokból teremti 
elő a Malév számára biztosított tőkejuttatásokat, a privatizációt követően a magyar félnek 
már nem volt, értelemszerűen nem lehetett beleszólása. A tőkeemelés révén a befektető 
mindenképpen a legnagyobbat kockáztatta, miután azt a Malév felszámolás alá kerülése 
esetén garantáltan elveszítette; 
• ha ennek a tőkének a forrása bankhitel volt, akkor el kell fogadni, hogy a hitelező bank 
– jelen esetben a VEB – a saját kockázatát prudens módon igyekezett maximálisan 
mérsékelni. Ez a kockázat egyrészt a bankgarancia esetleges lehívásából, másrészt a 
Malév tőkejuttatásához az AirBridge részére nyújtott hitelből, illetve a Malévnak 
közvetlenül nyújtott hitelből tevődött össze.  
• a visszafizetés biztosítékát elsősorban az AirBridge-nek kellett a VEB részére 
nyújtania.. Más oldalról közelítve semmi abszurd nincs abban, hogy ha valaki tőkét fektet 
be egy társaságba, akkor a tőkéje hozamának a megtérülését e befektetéstől várja el. Ha 
viszont saját tőkéje nincs és a tulajdonába került céget hitelből finanszírozza/tőkésíti fel, 
akkor a „hozam” alatt legalább a tőke+kamatai értendők, vagyis  
• a VEB hitel kapcsán a Malév viszontgaranciája – még ha erről tényszerűen csak a 
„visszaállamosítás” kapcsán szerzett mindenki tudomást – a bank részéről logikus lépés 
volt, a VEB-nek legalább az esetlegesen lehívásra kerülő 32 millió eurós bankgaranciáját 
ily módon kellett viszontbiztosítania. 

 
A személyes meghallgatások során az hangzott el, hogy a „viszontgarancia” egy több lépcsős 
– a VEB által meghatározott – garanciarendszer része volt: a VEB részére a garanciákat első 
helyen az AirBridge adta, mögötte volt a KrasAir orosz légitársaság készfizető kezessége, az 
AiRUnion légi szövetség készfizető kezessége, illetve Borisz Abramovics készfizető 
kezessége az egyéb vagyona/magánvagyona terhére. Az orosz befektető vállalkozásainak a 
csődje után azonban nyilvánvalóan már csak a Malév viszontgarancia érhetett valamit.  

 

10. Mi indokolta Leonov Péter vezérigazgató által, több, mint 100 darab Szuhoj 100-as 
utasszállító gép megvásárlására tett szándéknyilatkozat aláírását, volt-e üzemeltetési 
terv a Maléven belül?  

 
Az orosz–olasz–francia „koprodukcióban” készülő Szuhoj Superjet 100-as gépek 
megvásárlására irányuló szándéknyilatkozatot – a sajtóhírek szerint – 2009 júniusában írta alá 
a Malév akkori vezérigazgatója. Vagyis le kell szögezni, hogy a Szuhoj gépekkel kapcsolatos 
döntések idején a magyar állami oldalnak nem volt (vagy nem volt érdemi) beleszólása a 
Malév üzleti döntéseibe, azok a magántulajdonba került cég vezetőinek, vezető testületeinek, 
tulajdonosainak a kompetenciájába tartoztak, bár alapvetően az orosz tulajdonos döntött e 
kérdésekben.  
 
Az ügylet kapcsán nyilvánosságra került információk szerint az első tervek még arról szóltak, 
hogy a Malév összesen 30 darabot vásárol ezekből a piacon még kipróbálatlan, teljesen új – 
legkorábban 2011-ben üzembe állítható – gépekből. Kétségtelen, hogy a sajtóhírekben 
felmerült, hogy az üzlet orosz gazdasági érdekcsoportok nyomására jön majd létre, bár a 100 
fős Jet-ek beszerzése jól beilleszthető volt az akkori (új) vezérigazgató azon koncepciójába is, 
hogy a Malévet a szűkebb és tágabb régióra koncentráló, versenyképes légitársasággá kívánja 
fejleszteni. 
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A Bizottság 2012. július 11-én tartott ülésére idézte meghallgatásra Leonov Pétert az 
AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa minőségében. Leonov Péter a Szuhoj-projekt kapcsán úgy 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy  
 

• a Malév költségcsökkentési programjának a része volt a veszteségforrások egyik 
elemét jelentő hosszú távú járatok megszüntetése, a Malév új üzleti modelljét a középtávú, 
illetve európai járatokra alapozták volna, a nagyvárosok felé a 18 darab Boeinggel 
repültetve, de úgy döntöttek, hogy egy komolyabb – 95-100 fő szállításra alkalmas – 
regionális repülőgép is kellene a Malévnek; 
• ennek kapcsán több lehetőséget is megvizsgáltak, gyakorlatilag három cég jöhetett 
szóba, a Bombardier, a brazíliai Embraer, illetve az új orosz program, a Szuhoj repülőgép 
fejlesztése. Az utóbbit találták a legmegfelelőbbnek arra, hogy a Malév-flottának a 
regionális típusú sugárhajtású repülőgépe legyen.  

 
Leonov Péter a Szuhoj-projekt tekintetében műszaki típusú együttműködésről számolt be, 
egyrészt arról, hogy a Malév szakemberei is segítettek a Szuhojnak a gép 
továbbfejlesztésében, a gép specifikációjában, másrészt azt említette, hogy az Aeroplexet 
tervezték a Szuhoj műszaki bázisává fejleszteni, de ez a projekt meghiúsult. Jelentős 
flottabeszerzésről, arra irányuló szándékról Leonov Péter nem tett említést. 
 

11. Értékelték-e a Malév Európán kívüli repülési jogait? Miért hoztak létre erre 
egy külön céget, mely a márkanévvel is rendelkezett? Budapest-Moszkva, Budapest-
Kijev reláció a Malév Kft-be tartozott-e? 

A Malév különböző jogosultságait, így az Európán kívüli repülési jogait – a MAVA Kft. által 
megvásárolt és a Malév által visszabérelt vagyoni eszközök/vagyoni értékű jogok értékének a 
megállapítása során, tehát amikor a Malév márkanevet is felértékelte – az értékbecslést 
készítő cég, a képviselője nyilatkozata szerint, nem vette figyelembe. Ez teljesen érthető, nem 
csak azért, mert a nem forgalomképes, nem apportképes jogosultságok apportértékét 
értelemszerűen nem lehet megállapítani, hanem azért sem, mert e jogoknak a MAVÁ-ba vitele 
nem merült fel.  
 
E jogokról szólván, egyértelmű, hogy a Malév megvásárlásában elsősorban olyan befektető 
volt/lehetett a leginkább érdekelt, aki/amely számára a Malév – meghatározott relációkban a 
kétoldalú államközi légi egyezményekben a leszállási jogok jogosultjaként kijelölt 
társaságként, illetve a teljes jogú EU tagállam Magyarország egyetlen légitársaságaként a 
„nyitott égbolt” (open skies) megállapodás haszonélvezőjeként – jelentett vonzó lehetőséget, 
képviselt „vagyoni értéket”.  
 
Borisz Abramovics - mint több orosz, de csak belföldi leszállási/repülési jogosítványokkal 
rendelkező légitársaság tulajdonosa – is a fenti lehetőségekből származó piacbővülésre 
alapozva tette meg az ajánlatát, azzal számolva, hogy így akkora bevétel növekedést érhet el, 
úgy a Malévnél, mint az oroszországi légtársaságainál, amiből biztonsággal finanszírozható 
lesz a Malév is és ki lehet gazdálkodni a Malév adósságok fedezetét is.  
 
A Malév kétoldalú egyezményeken alapuló jogosultságai a privatizáció miatt nem szűntek 
meg, elviekben bővülhettek azokkal, amelyeket többletként az AirUnion szövetség tagjaként 
elérhetett. A Malév viszont az „open skies” előnyeit is elveszítette volna, ha nem marad 
többségi magyar tulajdonban. Ez indokolta az AirBridge vevőként való belépését a 
tranzakcióba.  
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De itt hangsúlyozottan nem apportképes, vagyoni értékű jogokról van szó, azaz a Malév 
leszállási jogait értelemszerűen nem apportálhatták a Malév Vagyonkezelő Kft.-be, amely 
nem légitársaságként, hanem kifejezetten az MFB hitelek kezelésére létrehozott 
projekttársaságként került megalapításra. 
 
A 100%-os állami tulajdonú Malév Vagyonkezelő Kft-t (MAVA) a Malév 75 millió EUR 
összegű MFB hitelének a kezelésére hozták létre, ez a privatizációs konstrukció egyik 
legfontosabb „kulcseleme” volt. Ez a cég üzleti tevékenységet nem végzett, feladata – a 
privatizációs konstrukció egyik legfontosabb elemeként – kizárólag az MFB hitel kezelése 
volt, a hozzá került vagyonelemek/vagyoni értékű jogok e hitel biztosítékául szolgáltak.  
 
A hitellel kapcsolatosan kialakított konstrukció arra épült, hogy az új tulajdonos által 
végrehajtásra kerülő tőkerendezések (tőkeemelés, tőkejuttatás) révén stabilizálódó 
légitársaság: 
 

• az új piaci lehetőségek révén megnövekedett árbevételéből – racionális(abb) 
költséggazdálkodás mellett – ki tudja gazdálkodni az MFB felé fennálló hitel kamatterheit, 
azaz a hitelt átvállaló Malév Vagyonkezelő Kft. felé teljesítendő, az ezen kiadások 
fedezetéül szolgáló bérleti díjat és 
• a futamidő lejártával (2017-ben) az új tulajdonos biztosítja a tőkefedezetet a bérbevett 
eszközvagyon meg/visszavásárlásához, mely összegből a Malév Vagyonkezelő Kft. 
rendezni tudja az MFB felé fennálló átvállalt, államilag garantált tőketartozását (a 
kamatok fizetésének a biztosítéka mindenképpen a MAVA kezében volt, a VEB 32 millió 
eurós garanciája formájában). 

 
Ma már nem lehet megmondani, hogy ez a terv mennyire volt megalapozott, mint ahogyan 
máig nem tudni, nincs hiteles válasz, hogy mi okozta B. Abramovics szépen kibontakozó 
vállalkozásának a csődjét, ami miatt a bíztató másfél éves kezdet után a Malév ismét elkezdte 
a már „menetrendszerűnek” is mondható mélyrepülését és került terítékre az ismételt állami 
részvételű megmentése is.  
 
A bizottsági meghallgatáson felmerült az un. slotok kérdése is. Az értékbecslő cég képviselője 
ennek során azt megerősítette, hogy az un. slotokat felértékelték, de nyilatkozatából az tűnt ki, 
hogy az értékelést az ÁPV Rt. egy külön megbízás alapján kérte a cégtől. A slotok 
kérdése/értéke a befektetővel folytatott tárgyalások során, az ajánlatok véglegezéséhez 
kapcsolódó alkufolyamatban bírt/bírhatott jelentőséggel. 
 
Ennek kapcsán tisztázandó, hogy az un. slotok önállóan nem forgalomképes vagyoni értékű 
jogok, a slotok tehát nem apportképesek, bár elfogadott dolog, ha a légitársaságok azokat 
egymással elcserélik, pl. úgy, hogy a kölcsönösen kialkudott értékek közötti különbözetet 
megtérítik. Értéket csak annak a működő légitársaságnak jelentenek, amelyiknek a 
járataihoz/menetrendjeihez kellenek ezek a leszállási résidők. 
 
A slotokkal való ilyesféle „üzletelésre” példaként akár a Malév is felhozható: a Malév 
finanszírozási problémáit az akkori menedzsment a cég vagyoni eszközei értékesítésével is 
igyekezett enyhíteni, ennek során került sor, pl. a RÜK Kft. eladására.  
 
A heathrow-i két slot cseréje a Gatwicken biztosított slotokra, kb. 740-750 millió Ft 
értékkülönbözet realizálásával, pl. egyrészt hozzásegítette a Malévet a OneWorld tagság 



 

125

elnyeréséhez szükséges egyetértések megszerzéséhez, másrészt a csereügylet a Malév 
likviditási gondjai átmeneti enyhítéséhez is hozzájárult. 
 

12. Volt-e tudomásuk arról, hogy a VEB Bankkal kötött, kezdetben 102 millió 
eurós, majd már 132 millió eurós hitel- és garancia-megállapodás keretében a VEB 
Bank óvadékot hozott létre a Kiss Kálmán tulajdonában lévő AirBridge Zrt. 
részvényeinek 45,5 %-ára, valamint Borisz Abramovics AirBridge Zr . részvényeinek 
49,5 %-ára, valamint később Költő Magdolna (Kiss Kálmán kivásárlását követően) 
50,5%-os részvénycsomagjára?  

 

Ezek a hitelbiztosítéki megállapodások, intézkedések, jogügyletek értelemszerűen kizárólag 

az adós AirBridge és a hitelező VEB érdekkörébe és kompetenciájába tartoztak, azokba a 

magyar állami oldal képviselőit az érintett felek nem vonták, nem avatták be. 

 

A privatizáció kapcsán kötött szerződések az eladó állami tulajdonos és az új tulajdonossá 

váló vevő érdekkörébe tartozó korlátozásokat, azaz a Malév Zrt. részvényei 

továbbértékesítésre, megterhelésére stb. vonatkozó rendelkezéseket tartalmaztak, azon 

vállalás biztosítékaként, hogy az AirBridge a Malév nemzeti légitársaság státuszát legalább 

10 évig fenntartja. Ennek ugyanis alapfeltétele, hogy a Malév részvények többségi magyar 

tulajdonban maradjanak. Megjegyzendő, hogy ez a vevőnek/új tulajdonosnak is érdekében 

állt, a nemzeti légitársaság státuszhoz fűződő jogosultságok révén. 

 

 

 

13. Arról volt- e tudomásuk, hogy az AirBridge Zrt., a MALÉV Zrt., valamint a VEB 

Bank 2007. május 29-én óvadéki szerződést írtak alá, amelynek megfelelően az 

AirBridge Zrt. és a VEB Bank között létrejött hitel-és garancia-megállapodások 

alapján az AirBridge Zrt. -t terhelő kötelezettségek biztosítására az AirBridge Zrt. 

óvadéki jogot alapított a VEB Bank részére a MALÉV Zrt.-ben tulajdonolt 

részvényein is? Ennek következménye, hogy az AirBridge Zrt. a VEB Bankkal kötött 

hitel- és garancia-megállapodásának nem teljesítése esetén a VEB Bank egyrészt a 

MALÉV Zrt. által vállalt viszontgarancia alapján követelhette a MALÉV Zrt-től a 

teljesítést, másrészt az óvadéki szerződés alapján a részvényekből kereshetett 

kielégítést. Oszkó Péter, még pénzügyminiszterként, állítólag feljelentést tett ennek 

a „viszont-garancia” néven a köztudatba került ügynek a kapcsán, mi ennek a 

feljelentésnek a sorsa? 

 
A privatizáció kapcsán kötött szerződések tárgykörébe a Malév Zrt. részvényei 
továbbértékesítésre, megterhelésére stb. vonatkozó rendelkezések tartoztak. Tény, hogy e 
szerződéses kötelezettségeit a tulajdonos nem tartotta be, de erre csak 2009 márciusában 
derült fény, a kormányközi tárgyalások kapcsán.  
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Megjegyzendő, hogy a Malév részvények óvadéki letétbe helyezése nem jelentett 
továbbértékesítést a VEB részére. Mivel a Malév az EU repülési engedélyét azonnal 
elveszítette volna, ha a tulajdonosa nem európai uniós többségi tulajdonú társaság, ilyen 
szándék nem is állhatott az ügylet hátterében.  
 
Az a következtetés, hogy a VEB „az óvadéki szerződés alapján a részvényekből kereshetett 
kielégítést”, tévedésen alapul, a VEB legfeljebb az AirBridge-ben szerezhetett kisebbségi 
tulajdonrészt, a Malév részvényeket jogszerűen – azaz a privatizációs szerződés korlátain 
átlépve, azokat megsértve, megtámadhatatlan, érvényes jogügylet keretében – eleve nem 
szerezhette volna meg.  
 
Ha erre bármilyen „találékony” megoldással – szigorúan csak elvi alapon – mégis sor 
kerülhetett volna, akkor sem juthatott volna a VEB semmiféle pozícióelőnyhöz a Malév 
abszolút többségi tulajdonosaként. Ennek alátámasztásához egyébként a hazai társasági jogból 
és a csőd/felszámolási jogból levezethető összefüggéseket, jogkövetkezményeket is fel lehetne 
sorakoztatni, ami a kérdés jelentőségéhez képest messze meghaladná a jelen anyag kereteit. 

 

A viszontgarancia ügyében a rendőrhatósági nyomozás – bűncselekmény hiányában - 
vádemelési javaslat nélkül zárult, bűncselekményt nem állapított meg a nyomozó hatóság, 
azonban az ügyészség állítólag később magához vonta és újranyitotta a nyomozást. Arról, 
hogy ez valóban folyik-e és hol tart, hivatalos információ nem hangzott el a bizottsági 
üléseken. 
 

 

14. 2008 végén ellenőrizte-e a tulajdonos ÁPV Zrt. a Air Bridge Zrt.-vel kötött 

privatizációs szerződésben a vevő által vállaltak teljesítését? Ha igen, ki és milyen 

eredményre jutott? Tettek-e intézkedést az ellenőrzést követően? 

 

A vevő vállalásainak a teljesítését az ÁPV Zrt. 2008 végén már nem ellenőrizte, azon egyszerű 

oknál fogva, hogy akkorra – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) jogutódlásával – 

megszűnt létezni. 

 

A privatizációt követően az ÁPV Rt. jogutód MNV Zrt. feladata a Malév tekintetében a 
privatizációs szerződésben a vevő által vállalt kötelezettségek teljesítésének az ellenőrzése 
volt, továbbá gyakorolta az egy darab részvény alapján a részvényesi jogokat, valamint 
gyakorolta az MFB hiteket átvállaló MAVA Kft. feletti tulajdonosi jogait is.  
 
Ez utóbbi azért fontos, mert a vállalások az MFB hitelek kamatainak a fizetésére is 
vonatkoztak, vagyis a Malév részéről a bérleti díjak fizetésével kapcsolatos elmaradások 
kapcsán közvetlenül értesülhetett a Malév fizetési nehézségeiről, likviditási zavarairól, illetve 
ebbéli minőségében tudott intézkedni a kötelezettségek elmaradása, nem teljesítése kapcsán a 
VEB 32 millió EUR összegű garanciájának a lehívása érdekében. 
 
A Malév ügyeivel a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorlatilag folyamatosan 
foglalkozott, összefüggésben azzal is, hogy – a privatizációs szerződés alapján – a Malévnek 
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az 50 millió forintnál nagyobb, a vagyont vagy a bevételeket megterhelő hitelfelvételéhez 
előzetesen ki kellett kérnie az MNV Zrt. jóváhagyását.  
 
2008 második felétől az MNV Zrt. is aktív szerepet kapott/vállalt, például a Malév sorsát 
illetően folyó kormányzati szintű tárgyalásokhoz szükséges információk nyújtásával, a 
lehetséges kormányzati döntési változatok hatásának a számszerű kimunkálásával, illetve – a 
privatizációs és bérleti szerződések „gazdájaként” – minden olyan kérdés vizsgálatában, 
amelynek a jogi és egyéb következményeit mérlegelni kellett.   
 
Az MNV Zrt. a privatizációs szerződés kapcsán a tulajdonos alábbi vállalásait ellenőrizte:  
 

• a vevő – a zárás feltételeként - vállalt egy 50 millió eurós tőkejuttatást, amit teljesített; 
• betartotta azt a vállalását, hogy a Malévet nemzeti légitársaságként működteti, illetve 
folyamatosan működteti,ezt legalábbis addig betartotta, amíg arra képes volt;  
• vállalta, hogy nem gördít akadályokat a Malévnek – a privatizációs folyamat idején 
már folyamatban levő – OneWorld csatlakozási tárgyalásaival szemben, aminek betartását 
igazolja, hogy a csatlakozásra sikeresen sor került;  
• vállalta, hogy az EIB hiteleket visszafizeti, illetve refinanszírozza 2007 végéig. A 
refinanszírozás, illetve a hitel hosszabbítása megtörtént, a hiteltörlesztési bankgarancia 
biztosítására vonatkozó vállalását szintén teljesítette,  
• vállalta és teljesítette, hogy a létszámcsökkentés három éven át nem haladja meg az évi 
10 százalékot, illetve 
• vállalta azt is, hogy meghatározott nemzetbiztonsági kérdésekben aláveteti magát a 
Nemzetbiztonsági Hivatal eljárásának. 

 
Végül – bár nem utolsósorban – vállalta, hogy a kialakított konstrukcióban finanszírozza az 
MFB hitelek kamatait, továbbá kötelezettséget vállalt arra, hogy a futamidő lejártakor a tőke 
egyösszegű visszafizetésének a fedezetét a bérelt vagyoni eszközök/vagyoni értékű jogok (pl. 
márkanév) visszavásárlásával biztosítja. Ezt a vállalását a kamatok fizetése tekintetében 2008 
őszétől kezdődően már csak részlegesen, illetve nem teljesítette, azaz nem fizette meg az 
előírt határidőre a Malév Vagyonkezelő Kft-nek a szerződés szerint járó márkanév-használati 
és egyéb díjakat.  
 
A nemfizetéssel kapcsolatban így lehetősége lett – a privatizációs szerződés alapján – az 
állami tulajdonosi joggyakorlónak arra, hogy egyrészt lehívja a vevő által biztosított 
bankgaranciákat, másrészt annak is megnyílt a lehetősége, hogy elálljon a privatizációs 
szerződéstől, helyreállítva értelemszerűen az eredeti állapotot, azaz el kellett volna számolni a 
vevővel, ami nem csak a vételár visszafizetését jelentette.  
 
E döntési lehetőséggel a Kormány is foglalkozott, sőt mérlegelte a Malév esetleges 
felszámolását is, de mindkét lehetőség olyan – nemzetgazdasági súlyú – negatív 
következményekkel járt volna, melyet az akkori Kormány felelősséggel nem tudott felvállalni. 
 
A Tanács a 2009. év első felében több ízben tárgyalta a VEB által nyújtott 32 millió eurós 
bankgarancia először részbeni, majd teljes egészében való lehívásával kapcsolatos 
előterjesztéseket, ennek alapján az MNV Zrt. három alkalommal küldött – eredménytelenül – 
bankgaranciát lehívó hivatalos levelet a VEB-nek, az orosz állam fejlesztési bankjának 
Moszkvába, mivel idehaza a VEB-nek nem volt bankszámlája, amelyről a 32 millió EUR 
lehívható lett volna.  
 



 

128

2009 nyarán – a Malév további sorsával kapcsolatos, folyamatban levő államközi 
tárgyalásokra tekintettel, azok előmozdítása és sikere érdekében – az RJGY a Tanácsot a VEB 
garancia lehívásának átmeneti felfüggesztésére utasította. Végül a garanciális kötelezettségét a 
VEB a Malév ismételt állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban megkötött megállapodás 
részeként teljesítette.  
 
A VEB garancia/Malév viszontgarancia kérdése az orosz féllel folytatott tárgyalások során 
kiemelt jelentőséggel bírt, a végső megállapodás megkötése gyakorlatilag azon múlott, hogy a 
VEB ezen garanciája tekintetében sikerül-e egy kölcsönösen elfogadható megállapodásra 
jutni, ezért a Malév ismételt állami többségi tulajdonba kerülése kapcsán feltett kérdésekre 
adott válaszoknál erről még részletesebben lesz szó. 
 

15. Milyen vagyonkezelési kötelezettségek, illetve felelősségek terhelték a 
MALÉV GH ügyvezetőjét a szerződések megkötésekor?  

 
A privatizációban a Malév leányvállalata – a repülőgépek és utasok kiszolgálását végző Malév 
Ground Handling Zrt. (Malév GH Zrt.) – félként nem vett részt, ügyvezetőjét a Malév 
privatizációja kapcsán külön kötelezettségek, felelősség nem terhelték, hiszen a Malév GH 
tulajdonosának a személyében nem volt változás, az továbbra is a Malév maradt. 
 
Más kérdés, hogy a Malév GH részvényeit a Malév megterhelhette, eladhatta stb., az utóbbi 
nyilván azzal is járhatott (volna), hogy az új tulajdonos esetlegesen más elvárásai szerint kell a 
cégnek a továbbiakban működnie. 
 
A Malév GH megléte olyan szempontból bírt külön jelentőséggel a későbbiekben, hogy e cég 
részvényei MNV Zrt. általi megvásárlása kapcsán juttattak a Malévnek – a súlyos likviditási 
problémái átmeneti megoldására – pótlólagos állami pénzforrásokat.  
 
A visszaállamosításnál a Malév GH részvényei megvásárlására előlegként fizetett, majd végül 
a teljesedésbe nem ment szerződés alapján a Malévtől visszakövetelt vételárelőleg is részét 
képezte a Malévnál végrehajtott adósság/tőke konverziónak, azaz e követelésért is részvényt 
kapott a magyar állami oldal cserébe.  
 
A Malév GH részvényein egyébként az APEH-nak volt már jóval korábban bejegyzett 
jelzáloga, míg a gépek karbantartást végző leánycégére, az Aeroplex Kft.-re a Budapest 
Airport (BA) jegyeztetett be szintén korábban zálogjogot, azaz a Malév csődje esetén az állam 
fenti – Malév részvényekre cserélt – követelésének a megtérülése ugyancsak kétségessé vált 
volna. 
 

*** 
 

II.A Budapest Airport Zrt. privatizációját érintő kérdéskörök 
 

9. A Budapest Airport Zrt. privatizációja során milyen elvek és irányszámok mentén 
dőlt el a győztes személye? Mely folyamatok idézték elő a gyors tulajdonosváltást? 

 
A Budapest Airport 75%-1 szavazatra jogosító részvénycsomagjának az eladása és a részben 
privatizált társasággal a 100%-os állami tulajdonú lét során vagyonkezelésbe adott állami 
vagyonra a több száz milliárdos vagyonkezelési szerződés megkötése, egy nemzetközileg is 
nagy elismerést kiváltó ügylet volt. A várakozásokat többszörösen meghaladó költségvetési 
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bevételt hozó tranzakció a széles nyilvánosság előtt zajlott, értve ez alatt az egyébként a 
második fordulóban a zártkörű pályázatra beérkezett ajánlatokról a sajtóban megjelent igen 
részletes adatokat is. 
 
A kérdés a Budapest Airport vonatkozásában két külön „szakaszban” történtekre vonatkozik, 

egy dolog a privatizáció nyomán bekövetkezett tulajdonosváltás és egy következő szakasz az, 

amikor a BA tulajdonosai körében került sor tulajdonosváltásra: e két szakaszban a korábbi 

tulajdonos állami oldalnak merőben eltérő szerepköre, mondhatni „jogállása” volt. A kérdés 

így két önálló részre bontva válaszolható meg. 

 

a) A Budapest Airport Zrt. privatizációja során milyen elvek és irányszámok mentén dőlt 

el a győztes személye? 

 

A válasz előtt – „a rend kedvéért” – tisztázni kell továbbá, hogy: 
 

• a privatizációs pályázati eljárás megindításáról és a nyertes pályázóval megkötendő 
szerződések lényegi elemeiről, illetve a nyertes pályázóval a szerződések megkötéséről a 
Kormány döntött ugyan [2104/2005. (VI. 6.), illetve az azt módosító 2231/2005. (X. 26.) 
Korm. határozat], de a részvények továbbértékesítésének jóváhagyása már egyértelműen 
az ÁPV Rt. Igazgatósága hatáskörébe tartozott; 
• a Kormányhatározatok az estleges továbbértékesítésről nem rendelkeztek, ezt akkor 
senki nem is feltételezte, tekintettel a példa nélküli „rekordárra” is, ami révén BAA az 
összes versenytársát messze megelőzve nyerte meg a pályázatot, a privatizáció kapcsán 
megkötött szerződések alapján azonban a vevői oldalon bekövetkező váltásokra nézve 
voltak/vannak azért rendelkezések;  
• a zártkörű pályázatra meghívásra kerülő cégek között továbbá ab ovo nevesítetten 
szerepel a Hochtief Airport GmbH (HTA) konzorcium is, mint potenciális vevőjelölt, az 
elbírálási rangsorban a Hochtief a második helyezett volt, vagyis ha a BAA szerződés 
bármely okból meghiúsul, a Hochtieffel szerződött volna az ÁPV Rt., illetve a KVI 
(nyilván a Hochtief ajánlata alapján kialakított konstrukcióban és kondíciókkal);  
• a nyertes vevővel megkötött szerződés jóváhagyására Kormánydöntés nem volt, a 
2283/2005. (XII. 15.) Korm. határozat – az ÁPV igazgatósága elnökének a kérésére – csak 
állásfoglalást tartalmaz a Budapest Airport Rt. privatizációs pályázata eredményével 
kapcsolatban, amennyiben  
• a Kormány tudomásul vette, hogy az ÁPV a pályázatok sorrendjét hogyan állapította 
meg, illetve azt, hogy a nyertes mit fizet az ÁPV-nek, a döntés IG hatáskör volt, annak 
elnöke élt a Priv. törvényben biztosított azon lehetőséggel [12. § (2) bekezdése], hogy a 
döntéshozatalt felfüggesztette a Kormány álláspontjának a megismeréséig, de az IG saját 
hatáskörében döntött a szerződés megkötéséről.  
• A Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak (KVI) is részt kellett továbbá vennie a 
tulajdonosváltási folyamatban, tekintettel arra, hogy a KVI – a 75 évre kötött 
vagyonkezelési szerződés révén – a szerződéses kapcsolatokban az egyik igen fontos/ a 
bevétel tekintetében a legfontosabb fél volt.  

 
A Budapest Airport Zrt. (BA Zrt.) 75 % –1 szavazatot megtestesítő, tartós állami tulajdont 
nem képező részvénycsomagjának az értékesítésére – az előző kiírást érvénytelennek 
nyilvánító munkaügyi bírósági döntést követően – a Kormány 2231/2005. (X. 26.) határozata 
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alapján került sor, a folytatásban már zártkörű pályázat kiírására. A pályázat eredetileg 
nyilvános kétfordulósként került meghirdetésre, az első forduló nem volt sem sikertelen, sem 
eredménytelen, kizárólag az említett bírósági döntés miatt került visszavonásra.  
 
A tranzakcióban egyébként az ÁPV Rt. két tanácsadója a Credit Suisse First Boston (CSFB), 
illetve alvállalkozóként a Concorde Rt. volt, a vagyonértékelést a CIB Rt. végezte (a CSFB-t 
tanácsadóként az első Orbán kormány idején is foglalkoztatták).  
 
Az előzetes vagyonértékelés a 75%-1 szavazat nagyságú részvénypakett értéket 114,2 milliárd 
Ft-ra becsülte. 
 
A Kormányhatározat rögzítette a pályázat főbb feltételeit, ezen belül különösen azt, hogy a 
BA Zrt. illetve a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) közötti határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződést határozott idejű, 75 éves szerződéssé kell átalakítani. A 
Kormányhatározat egyúttal olyan szavatossági elemeket tartalmazott, melyek szükségesnek 
látszottak a tranzakció körül kialakult politikai légkörben annak érdekében, hogy 
ellensúlyozni lehessen a befektetői bizalom megrendülését, biztosítani lehessen a befektetői 
érdeklődés fenntartását. 
 
A Budapest Airport Rt. privatizációs pályázata eredményével összefüggő állásfoglalásról 
szóló 2283/2005. (XII. 15.) határozatában a Kormány – az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Zrt. (ÁPV Zrt.) igazgatósága elnökének az állam tulajdonában lévő vállalkozói 
vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 12. §-ának (2) bekezdése alapján 
történt állásfoglalás kérésére tekintettel – tudomásul vette, hogy: 
 

• az ÁPV Zrt. Igazgatósága a Budapest Airport Rt. 75%-1 szavazatot kitevő 
részvénycsomagjának értékesítésére kiírt zártkörű privatizációs pályázatát eredményessé 
nyilvánítja és a pályázat 1. helyezettjének a BAA International Holding Ltd. céget, a 2. 
helyezettjének a Hochtief Airport GmbH. által vezetett konzorciumot, 3. helyezettjének a 
Fraport AG által vezetett konzorciumot nyilvánítja, valamint  
• az első helyezett által megajánlott vételár összegét (1254,74 millió angol font, aktuális 
hivatalos devizaárfolyamon számítva 464,535 milliárd Ft), melyből az ÁPV Rt. részére a 
részvények vételára címén 162,06 millió angol fontnak megfelelő forintösszeg, továbbá  
• a KVI és a BA Rt. jogelődje, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság között 1997. 
február 26-án megkötött és később többször módosított eredeti vagyonkezelési szerződés 
időtartamának a kizárólagos állami vagyonra vonatkozóan 75 évre módosulása kapcsán a 
KVI részére egy összegben 1052,16 millió angol fontnak megfelelő forint került 
kifizetésre;  
• a KVI és a BA Rt. között a jogszabályoknak megfelelően megkötésre kerülő eszköz 
adásvételi szerződés alapján a BA Rt. tulajdonába kerülő ingóságok megvásárlása során 
kifizetésre kerül további 40,52 millió angol fontnak megfelelő forintösszeg; 
• a nyertes pályázó azt is vállalta, hogy a tranzakciós ellenértéket teljes egészében a 
BAA Ltd. finanszírozza (szemben a másik két pályázóval, ahol a finanszírozás nagyrészt 
bankhitelből történt volna), illetve azt, hogy 2015-ig 713 millió euró értékű beruházást 
hajt végre, melyből 2011-ig 260 millió EUR beruházásra szerződéses garanciát vállalt.  

 
A fenti Korm. határozatot követően került sor a nyertes pályázóval a szerződések 
véglegesítésére, majd a tranzakció pénzügyi zárására, ami 2005. december 22-én történt meg. 
A BAA (International Holdings) Ltd., az állami tulajdonú részvénycsomagot az un. Célzott 
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Rendeltetésű Társaságon (projekttársaságon), a Magyarországon bejegyzett BUD Holding 
Vagyonkezelő Zrt-n keresztül vásárolta meg.  
 

b) Mely folyamatok idézték elő a gyors tulajdonosváltást? 

 

A Budapest Airport Zrt. állami tulajdonú részvénycsomagjának értékesítésére megkötött 
Részvény-Adásvételi Megállapodás részletesen szabályozta a megvásárolt részvények 
elidegenítésének feltételeit. A részvénycsomag értékesítésre vonatkozó korlátozásokat a 2011. 
december 31-ig tartó, és az azt követő időszakra is kikötöttek a felek.  
 
A részvények továbbértékesítéséhez – a privatizációs szerződés alapján – az ÁPV Zrt. 
hozzájárulása kellett, illetve a lehetséges részvényértékesítéseknek minden esetben feltétele 
volt, hogy az új tulajdonos rendelkezzen a privatizációs szerződés teljesítéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal, engedélyekkel és feleljen meg a részletesen szabályozott alkalmassági 
követelményeknek, továbbá ugyanolyan feltételekkel fogadja el a privatizációs szerződés 
rendelkezéseit, mint a pályázaton nyertes új tulajdonos.  
 
Mindenképpen hangsúlyozandó, hogy: 
 

• a tulajdonosváltással kapcsolatos további események a vevői oldalról vették 
kezdetüket, a privatizációs vevő képviselője 2006. július 19-én írásban is megerősítette az 
ÁPV Zrt. felé, hogy 2006 nyarán a Ferrovial-cégcsoport felvásárolta a BAA Plc. 
részvényeit, mely 
• azt is eredményezte, hogy – a Ferrovial-csoport időközben kialakított új üzleti 
stratégiája részeként – döntés született a BAA Nagy-Britannián kívüli repülőtér-
érdekeltségeinek értékesítésére, azaz  
• ennek elemeként kezdődtek meg a BAA nevében a tárgyalások a Hochtief-csoporttal a 
BA Zrt. részvényeinek közvetlen, illetve közvetett továbbértékesítéséről és a került sor – a 
tulajdonosváltozással összefüggésben módosult finanszírozási konstrukció miatt – a 
szükséges szerződésmódosításokra, az eredeti szerződéses vállalások, kötelezettségek 
változatlanul hagyása, bizonyos tekintetben az állami oldal számára (a vagyonkezelési 
szerződésben) még jobb feltételeket is teremtő módosítása mellett. 

 

 

10.  A privatizáció során a működtetéssel kapcsolatban megfogalmazott 
elvárások, kitűzött fejlesztési célok, stratégiai elképzelések megvalósultak-e a 
privatizációval?(gazdaságos üzemeltetés, hub-repülőtér, cargo-bázis, repülőtér- 
városközponti összeköttetés) 

 

Azt, hogy a BA Zrt. privatizációja sikeres volt, az annak kapcsán megfogalmazott elvárások 
teljesültek stb., valamint azt, hogy a privatizációs tranzakció haszna kormányzati ciklusoktól 
függetlenül jelentkezett, a leginkább az támasztja alá, hogy: 
 

a. a jelenlegi kormány 2011. június első napjaiban – egyebekben teljes titoktartás mellett, 
az eredeti részvényeladási szerződésben rögzített eladási opcióval élve – hozott 
döntése/egyetértése mellett, a BA Zrt. további 25 %+1 szavazatot biztosító kisebbségi 
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részvénypakettjét 36,6 milliárd Ft-ért értékesítették, vagyis a 2005. évben kialkudott 
pozíció/képlet igen csak jó üzletet eredményezett az országnak, továbbá 
b. a privatizáció sikeres voltát igazolja, hogy azt illetően semmiféle visszalépésre nem 
került sor, sőt a jelenlegi kormányzati ciklusban teljesedett ki azzal, hogy a BA Zrt. 
részvények 100%-ban a magánbefektető tulajdonába kerültek.  

 

A BA Rt. privatizációjától független, de annak végső, mostani eredményét alapvetően 

befolyásoló tény, hogy a Malév összeomlott. Azt viszont, hogy emiatt milyen érdemi 

változások következtek be – a jelenlegi állapot szerint mik a tények, a jövőre nézve lesz-e 

„pozitív kibontakozás” stb. – a repülőtér üzemeltetésének jövedelmezőségi kondícióit 

illetően, indokolt vizsgálni, az azonban biztos, hogy a jelen állapotokat nem lehet a BA 

privatizáció következményeként felróni.  

 

11. Milyen kötelezettségeket vállalt a vevő a privatizáció során (fejlesztési, 
foglalkoztatási, környezetvédelmi, zajszennyezési, üzemeltetési stb.), és azokat 
teljesítette-e, a kormányzat milyen lépéseket, intézkedéseket tett a vállalások 
kikényszerítésére?  

 

Erre a kérdésre – bár tárgyalására a Bizottságban elég sok időt fordítottak – a válasz a 
részletek külön taglalása nélkül is, nagyon röviden megadható: a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. Fidesz Kormány által kinevezett új vezérkara a vevő szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítését ellenőrizte, a vállalásokat teljesítettként leigazolta, 2012-ben lezárta 
ezt a kérdést megállapodás szinten is a Hochtiffel mint tulajdonossal.  
 
Az OGY bizottság arra viszont nem kapott mandátumot, hogy a jelenlegi kormányzat, és/vagy 
állami tulajdonosi joggyakorló döntéseit vizsgálja, illetve bármi módon megkérdőjelezze, 
felülbírálja. 
 

12. Milyen állami kötelezettségvállalásokat tartalmazott a szerződés, azokat mi 
indokolta, milyen mértékű és hatékonyságú volt a privatizált társaságban az állam 
ellenőrző szerepe? 

 

Az állami kötelezettségvállalások döntő részben a vagyonkezelési szerződés 75 éves, azaz 

igencsak hosszú távú voltához kapcsolódtak, de nem ölelik fel ezt az időtartamot. 

Különösebb indoklást nem is igényelne, hiszen semmi meglepő nincs abban, ha 

 

• egy ilyen hosszú időtartamra szerződést vállaló, a tulajdonjoggal nem rendelkező, bár 
az „egyszerű” bérlőnél valamivel több előnyt élvező befektető vagyonkezelő némi 
garanciát kér arra, hogy  

• az állam sem tulajdonosi, sem más pozíciójával visszaélve, nem hajt végre olyan 
„jogcselekményeket”, amelyek veszélybe sodorhatják akár a vagyonkezelő létét is, vagy 
alapvetően, érdemben megváltoztatják a vagyonkezelő gazdálkodási/működési 
feltételeit.  
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A BA Zrt. esetében a befektetői oldalról megnyilvánuló bizalmatlanság és garanciák elvárása 
– a hosszú időtáv mellett – a 2001-es azon Fideszes döntés következménye is volt, amellyel 
elvették egy kanadai magánbefektetőtől a repülőtér működtetésével kapcsolatos lehetőséget, a 
korábban Budapest-2 terminál magánfejlesztését beállamosították egy meglehetősen 
sajátságos jogi konstrukcióval. 
 
Éppen ezért valamennyi pályázó – ezt az ismert körülményt tudva – eleve kiemelten 
fontosnak tartotta a magyar állam befektetésük biztonságát garantáló kötelezettségvállalásait, 
emiatt van a szerződésben több ponton egyébként olyan garancia beépítve, ami az ilyenfajta 
lehetőségeket kizárja, pontosabban igen komoly, az államot terhelő vagyoni konzekvenciákat 
fűz hozzá.  
 

Az állami ellenőrzést illetően, először is le kell szögezni, hogy a BA Zrt. esetében csak 

részleges privatizációra került sor, a részvények 25%+1 szavazatot biztosító része magyar 

állami tulajdonban maradt egészen 2011 júniusáig. Vagyis az állami ellenőrzés lehetősége – a 

részvényesi pozíció alapján – a jelzett időpontig ab ovo biztosítva volt, a tulajdonosi 

joggyakorló képviseltette magát az Igazgatóságban is, így gyakorlatilag napi operatív szintű 

rálátása volt a Társaság működésére. Ezt a lehetőséget a Fidesz Kormány elveszítette a 

maradék – 25%+1 szavazatra jogosító - részvénypakett értékesítésével. 

 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében a vagyonkezelésbe adás kapcsán kötött 

szerződések a lehető legszélesebb terjedelmű állami/tulajdonosi kontrollt biztosítják a 

megfelelő „szankcionáló” eszközök/lehetőségek mellett. 

 

13. A privatizációs szerződés során figyelembe vették-e nemzetközi kereskedelmi 
és NATO repterünk nemzetbiztonsági jelentőségét, hogyan biztosították a 
privatizációval növekvő nemzetbiztonsági kockázat minimalizálását, és azt miként 
biztosította, ellenőrizte a kormányzat a privatizáció után?  

 

A Budapest Airport ugyanúgy a nemzetbiztonsági védelem alá eső, kiemelt cég, mint a 

Malév, vagy maga az egész reptér, értelemszerűen az egész eljárás részleteit, a résztvevő 

„szereplőket” stb. a nemzetbiztonsági ügyek kezelésére hivatott szervezet ismerte, tette a 

feladatát, a döntéshozatalhoz a Nemzetbiztonsági Hivatal álláspontja is a döntéshozók 

rendelkezésére állt. A nemzetbiztonsági ügyek az arra hivatottak hatáskörébe tartoznak, 

értve alatta a szigorú előírások betartásának ellenőrzését is, értve ez alatt mindenkit, aki a 

„reptérüzemben” részt vesz, ez a BA Zrt-re akkor is vonatkozott, amikor teljes egészében 

állami tulajdonban volt és ma is érvényes, amikor teljes egészében privát tulajdonban van.  

 

14. A vizsgált időszakban milyen, a repülőtérrel kapcsolatos büntető, polgári, 
munkajogi, hatósági eljárások indultak? A nemzetközi és hazai jogszabályok alapján a 
repülőtér által beszedett különböző bevételek, illetékek jogszerűen kerültek-e 
felhasználásra? A Budapest Airport Zrt. által ún. biztonsági díjként beszedett összeg 
miként került felhasználásra? 
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A kérdés annyira általános és szerteágazó, hogy gyakorlatilag eleve megválaszolhatatlan, de 

tartalmában sem tisztázott. A felsorolt büntető és egyéb ügyek mindig konkrét szereplőkhöz 

köthetők, a beszedett díjak felhasználását illetően nem tudni, milyen jogszerűtlenségeket 

kell/lehet a részleges privatizáció egyenes következményeként értékelni, mi a probléma a 

beszedett ún. biztonsági díjakkal stb. Megállapítható továbbá, hogy a kérdés 

megválaszolásához a bizottsági meghallgatások alapján sincs hasznosítható információ. 

 

15. A privatizációs folyamat, majd a privatizált Budapest Airport Zrt. működése 
során mennyire érvényesültek az állampolgári jogok, a közérdek? 

 

Hasonlóan az előző kérdéshez, a Bizottság e tárgykörben nem tartott személyes 

meghallgatást, ez a témakör érdemben nem került felvetésre és megvitatásra.  

 

A BA Zrt. nem a privatizáció során és eredményeként létesült, működése tekintetében a 

jogfolytonosság fennállt a részleges privatizáció után is. Önmagában a részvényesei 

személyében bekövetkezett változás az állampolgári jogok, a közérdek tárgykörében nem 

járt – nem járhatott – együtt súlyos negatív változásokkal, azaz a jelzett típusú 

érdeksérelmek akkor is fennállhatnának, ha a BA még mindig 100 %-ban állami cég lenne.  

 

Az a tény, hogy Társaságot a jelenlegi kormány teljes egészében kiengedte a közvetlen 

tulajdonosi ellenőrzése és döntési jogosultsága köréből, a kifejtettek helytállóságát 

támasztja alá.  

 

16. A Budapest Airport Zrt. privatizációs folyamatába hogyan kerülhetett olyan 
záradék, melynek révén a MALEV Zrt. esetleges csődje közvetlen kihatással (fizetési 
kötelezettséggel) bírna a Budapest Airport Zrt-re? Ezen nem publikus záradék 
aláírásához a Kincstári Vagyoni Igazgatóság akkori vezérigazgatóján kívül kinek a 
hozzájárulása kellett? 

 
Bár a szerződések hozzáférhetők, az azokban foglaltak ellenőrizhetőek, mégis sok félreértés 
várt a Bizottsági vizsgálat során történő tisztázásra, melyek között „masszívan” tartja magát a 
titkos záradékról szóló találgatás, bár a meghallgatások során valamennyi érintett személy 
egybehangzóan állította, hogy ilyen nincs, illetve a Bizottságnak átadott anyagok között sem 
található a meglétét igazoló irat. 
 
A nyilvánvaló félreértést az alábbiak okozhatják: 
 

• A BA Zrt. privatizációs eljárásához kapcsolódóan megkötött szerződések eredeti 
változatai nem tartalmaztak hivatkozást a Malév Zrt-re. A BAA Ltd és a Hochtief 
Konzorcium közötti részvényértékesítés, azaz a BA Zrt. feletti tulajdonosváltás keretében 
szükséges privatizációs szerződésmódosítások során azonban a részvény adásvételi 
szerződésbe felvételre került egy konkrét, a MALÉV Zrt. pénzügyi helyzetével összefüggő 
rendelkezés. 
• A privatizációs részvény adásvételi szerződés 2007. június 6-án kelt, SZT-26678 
számú módosításának 3.4. pontja a részvény adásvételi szerződés 8.5 pontját – amely a 
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szerződésben a vevő által a zárást követően vállalt kötelezettségvállalások (8.1 
rendelkezés a részvényekkel; 8.2 állami részesedés mértékének biztosítása; 8.3 
foglalkoztatási kötelezettségvállalások; 8.4 jövőbeli pénzügyi tervezésre vonatkozó 
vállalások) megszegésére irányadó szankciókat szabályozza – egy új ponttal egészítette ki.  
• Az új 8.5.5 pont értelmében: „Amennyiben a MALÉV Zrt. ellen felszámolási eljárás 
indul 2007. december 31-ével bezárólag, és a MALÉV által 2008. december 31-ét 
megelőző két egymást követő naptári hónapban szállított utasok számának összege 
kevesebb, mint 2006 megfelelő két egymást követő naptári hónapjában szállított utasok 
számának összegének 90 %-a, a 8.4.2 (g) pontban foglalt kötbérfizetési kötelezettség nem 
áll fenn a 8.4.2 (d) vagy (f) pontok vonatkozásában, sem a 2007. december 31-én 
befejeződő számítási időszak, sem a 2008. december 31-én befejeződő számítási időszak 
vonatkozásában.” 

 
 
Mint a szó szerint idézett új rendelkezésből látható, az ab ovo csak akkor lett volna 
alkalmazható, ha: 
 

• a Malév Zrt. ellen 2007. december 31-ével bezárólag indult volna felszámolási eljárás 
(a kikötés konjunktív feltétel az érintett szerződéses rendelkezésben), ebben az esetben  
• a Vevő (Airport Hungary Kft.) és az Anyavállalati Holding (Airport Holding Kft.) 
mentesült volna a BA Zrt. jövőbeli pénzügyi tervezésére előírt kötelezettségek (a BA Zrt. 
kamatköteles hitelállományára előírt pénzügyi mutatók betartásának) megszegése esetén a 
kötbérfizetési kötelezettsége alól a 2007. és 2008. évek vonatkozásában. 

 
A fentieknek megfelelően a BA Zrt. privatizációs eljárása keretében megkötött 
szerződéseknek nem volt, és az azt követően létrejött szerződéseknek ma már végleg nincs 
olyan hatályos kikötése, amelyet a Malév Zrt. felszámolási eljárásnak megindítása esetén 
alkalmazni kellene, illetve lehetne.  
 
Annál persze, hogy a „nem titkos és nem záradék” szerződéses rendelkezésben mi áll, messze 
fontosabb, hogy lehetnek-e a Malév felszámolásnak közvetve/közvetlenül a BA Zrt. 
vonatkozásában jelentkező szerződéses következményei.   
 
A Bizottsági meghallgatások során ez ennyire egyértelműen talán nem került 
megfogalmazásra, de a BA Zrt. szerződés elégtelen utasforgalommal kapcsolatos 
rendelkezéseiről részletesen esett szó.  
 
Mivel a Bizottság csak a múltat és annak is egy behatárolt időszakát vizsgálta, azt nem tudni, 
hogy a Malév csőd kapcsán folytak-e/folyamatban vannak-e megbeszélések a BA Zrt-
vel/tulajdonosaival. 
 

*** 
 

III.A MALÉV Zrt. visszaállamosításához kapcsolódó kérdéskörök 
 

4. Rendelkeztek-e a döntéshozók és az előzetes véleményezést, 
hatástanulmányt készítő szakemberek – ha voltak ilyenek – valamennyi, a MALÉV Zrt. 
sorsát érintő dokumentum hiteles magyar nyelvű fordításával a visszaállamosítási 
döntés meghozatalakor? 

 



 

136

A kérdés azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha a döntéshozatalra nem a megfelelő, kellő 
mélységű információk birtokában, hozzáértő szakértők bevonása és koncepció nélkül került 
volna sor, a döntés előkészítésben és a döntéshozatalban résztvevők akár nyelvi akadályok 
miatt sem/nem tudták pl. a visszaállamosítással kapcsolatos problémákat, figyelembe veendő 
körülményeket stb. mérlegelni. Ez a fajta közelítésmód éppen a lényegről, a visszaállamosítás 
érdemi kérdéseiről tereli el a figyelmet. 
 
A visszaállamosítással kapcsolatos döntés egy több hónapos előkészítő munka nyomán 
született, azt 
 

• az EU Bizottsággal folytatott előzetes, informális egyeztetések tapasztalataira is 
tekintettel, annak a tudatában, annak a feltételével kellett/lehetett elvégezni, hogy a 
visszaállamosítás egy részleteiben kimunkált, végrehajtható és végrehajtásra is kerülő 
szerkezetátalakítási/restrukturálási terv része kell, hogy legyen;  
• az un. megmentési és szerkezetátalakítási támogatást az EU is elfogadhatónak tartja, 
vagyis annak érdekében, hogy a visszaállamosítást – annak keretében a Malévnak állami 
források terhére történt feltőkésítését – az EU ne minősítse tiltott állami támogatásnak, a 
Malévet új fejlődési pályára állító koncepciót is ki kellett dolgozni. 

 
A visszaállamosításkor a döntéshozók az ilyen stratégiai terveknek a birtokában voltak, azokat 
olyan felkészült, a szükséges iparági ismeretek birtokában levő tanácsadók készítették, 
akik/amelyek – a hírek szerint – még a Fidesz-kormánynak is dolgoztak. Ezeket a terveket 
informális úton a Fidesz szakértői is megkapták, tekintettel arra, hogy az már a 
döntéshozatalkor egyértelmű volt, hogy a részletes koncepció kidolgozása és az EU felé való 
beterjesztése/megvédése már a következő kormányzati ciklusban jelentkező feladat lesz.   
 
A döntések meghozatalakor a Malév aktuális pénzügyi-gazdálkodási helyzetéről, likviditási 
problémáiról stb., illetve az állami segítség elmaradása esetén a jövőbeni kilátásairól, a 
döntéshozók naprakész, részletes információkkal rendelkeztek, de bevonásra kerültek a 
szükséges ismeretekkel rendelkező, a hazai és a nemzetközi jogot egyaránt ismerő jogi 
tanácsadók is.  
 
2009 őszétől kezdődően az állami vagyonkezelő, a PM illetékes szakterületeinek a 
munkatársai – értve alatta a PM TVI-t is – állandó, közvetlen munkakapcsolatban álltak a 
Malév munkatársaival, a Malév helyzetének alakulását alátámasztó, részletes számszaki 
adatoknak a birtokában voltak, azokat folyamatosan aktualizálták is. 
 
A Malév legfontosabb dokumentumai, így pl. az Igazgatóságnak készült előterjesztések, az IG 
határozatai, a közgyűlések anyagai (beszámolók, tervek, stb,) az egy darab részvényt birtokló 
MNV Zrt. rendelkezésére álltak. A Tanács a döntéseit magyar nyelven készült 
anyagok/előterjesztések birtokában hozta. Minden – az állami döntéshozatal tekintetében 
releváns – dokumentum magyar nyelven is hozzáférhető volt/lett.  
 
Értelemszerűen az orosz felekkel folytatott levelezéseknél a „munkanyelv” az angol volt, 
illetve esetenként orosz nyelvű levél is érkezett, de e dokumentumok magyar nyelvre 
lefordítva is rendelkezésre álltak, a Malév pénzügyi- gazdálkodási helyzetével összefüggő 
adatszolgáltatás magyar nyelven történt.  
 



 

137

A Malév többségi részvényeinek magyar állami tulajdonba kerülése kapcsán az orosz felekkel 
kötött megállapodás értelemszerűen angolul íródott, de a PM honlapján, magyar nyelven is 
közzétételre került. 
 

5. A visszaállamosításról szóló megállapodás feltételrendszerének kidolgozása 
milyen elvek mentén zajlott? Milyen döntési folyamat, lépéssorozat végén, kinek a 
javaslatára, ki döntött a Malév Zrt. visszaállamosításáról? Hogyan volt lehetséges 
ilyen kedvezőtlen pontok elfogadása, különös tekintettel arra, hogy akkor még a 
sikertelen projektet végigvivő AirBridge Zrt. volt a részvények tulajdonosa? 

 

A kérdés megválaszolásakor indokolt azt két – tartalmilag egymástól elkülönítendő – részre 
bontani.  
 
a) A visszaállamosításról szóló megállapodás feltételrendszerének kidolgozása milyen elvek 
mentén zajlott? Milyen döntési folyamat, lépéssorozat végén, kinek a javaslatára, ki döntött 
a Malév Zrt. visszaállamosításáról? 
 
A kérdés e fordulatára a választ részben az előző kérdés kapcsán elmondottak tartalmazzák.  
 
A visszaállamosítás kapcsán keletkezett dokumentumokból (előterjesztések, átiratok, 
emlékeztetők, testületi határozatok stb.) is nyomon követhető, hogy a döntés 
előkészítő/megalapozó munkálatok több irányban folytak: egyfelől a Malév helyzetének a 
folyamatos figyelemmel kísérése történt meg, másrészt az EU–val az informális egyeztetések 
is megtörténtek, mindezekre is figyelemmel, megkezdődött a Malév restrukturálási, 
szerkezetátalakítási stratégiájának a kimunkálása is.  
 
Tárgyalások folytak továbbá potenciális befektetőkkel is, miután az egyértelmű volt, hogy a 
Malévet új fejlődési pályára állítani csak piaci szereplő külső tőkebefektető bevonásával lehet.  
 
A visszaállamosítás tehát egyrészt – néhány hónapot felölelő rövid távra – a Malév csődtől 
való megmentését, életben tartását szolgálta, másrészt a hosszabb távú jövőjét megalapozó 
intézkedéssorozat első állomását jelentette. 
 
A Malévet érintően több kormánydöntés is született, a visszaállamosításáról is a Kormány 
döntött. A Malév tőkehelyzetének rendezési módját illetően az orosz féllel való 
megállapodásról a tárgyalások a Kormány 2009. július 1-jei ülésén hozott döntése alapján 
folytak.  
 
2009 decemberének első napjaiban – a pénzügyminiszter előterjesztése alapján – a Kormány 
részletes tájékoztatást kapott a Malév helyzetéről, a Malév jövőjével kapcsolatos, orosz-
magyar kormányközi tárgyalások állásáról, a Társaság tőkehelyzetének rendezésére 
számításba vehető – részleteiben számszakilag is kimunkált – megoldásokról, értve alatta az 
orosz tárgyaló fél álláspontjának a kifejtését is. 
 
Az előterjesztés részletesen kitér az állami beavatkozás EU –val kapcsolatos összefüggéseire, 
értve ez alatt azt is, hogy a Kormány pontos tájékoztatást kapott arról, hogy milyen 
feltételeknek kell eleget tenni a Malév tőkehelyzetének a rendezése során annak érdekében, 
hogy az állami tőkejuttatást utóbb ne minősítsék tiltott állami támogatásnak.  
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Idézve a hivatkozott Kormány-előterjesztés erre vonatkozó részéből: 
 

„A szerkezetátalakítási támogatás feltételeit a nehéz helyzetben lévő vállalkozások 
megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló 
közösségi iránymutatás tartalmazza (HL C 244, 2008.10.4. 8. o.). E szerint: 
 
1. A támogatás nyújtásának feltétele egy jól alátámasztott, és a Bizottság által is 
előzetesen és hivatalosan jóváhagyott szerkezetátalakítási terv végrehajtása. 

2. A terv alapján reális feltételezések alapján, ésszerű időn belül helyre kell, hogy álljon 
a vállalkozás hosszú távú életképessége, és a továbbiakban már nem kaphat támogatás 
(10 év). 

3. Az életképtelen cég állami forrásokból történő fenntartása komoly versenytorzítást 
jelent. Ezért az iránymutatás alapján a kedvezményezettnek kompenzációs intézkedéseket 
is el kell fogadnia. Ezen intézkedések magukban foglalhatják az eszközöktől való 
megfosztást, a kapacitás csökkentését vagy az érintett piacokra való belépés 
akadályainak csökkentését. Emellett az adott ügy vizsgálata alapján a Bizottság olyan 
feltételeket és kötelezettségeket szabhat, melyeket szükségesnek ítél annak biztosításához, 
hogy a támogatás ne torzítsa a versenyt a közös érdekkel ellentétes mértékben. 

4. A támogatás összegét és intenzitását szigorúan a vállalkozás, a részvényesek vagy a 
vállalkozást magában foglaló csoport meglévő pénzügyi erőforrásainak ismeretében, a 
szerkezetátalakítás lehetővé tételéhez feltétlenül szükséges minimumra kell korlátozni. 
Ezen elbírálás figyelembe vesz minden előzőleg nyújtott megmentési célú támogatást. A 
támogatás kedvezményezettjeinek a szerkezetátalakítási tervhez jelentős mértékben 
hozzá kell járulniuk saját forrásaikból, ideértve olyan eszközeik eladását, amelyek nem 
nélkülözhetetlenek a vállalkozás túléléséhez, valamint külső finanszírozásból piaci 
feltételek mellett. 

5. A szerkezetátalakítási terv végrehajtását és az időszakos kifizetéseket a Bizottság 
folyamatosan ellenőrzi. 

Tekintettel a szükséges speciális EU és légiközlekedési szakmai ismeretekre, 
haladéktalanul olyan szerkezetátalakításban jártas jogi és pénzügyi tanácsadó bevonása 
szükséges, amely képes az állami támogatás gyors engedélyezését előkészíteni, a 
MALÉV Zrt. költségei terhére.” 
 

A Kormány részére készült előterjesztés – többek között – nem csak a tőkerendezési 
megoldások várható ESA hatásait mutatja be, de számszerűsíti a Malév sorsára hagyásának, 
felszámolásának a hatásait is. A Kormány – a költségvetési szempontokon túl – a Malév 
megmentése melletti döntésénél a felszámolásnak a Malév-foglalkoztatottak helyzetére, a 
Malév alvállalkozóinak helyzetére, a reptér helyzetére, a magyar turizmusra stb. kifejtett 
hatását is mérlegelte. 
 
A kérdésből önmagában nem derül ki, hogy konkrétan milyen „kedvezőtlen pontok 

elfogadása” róható fel a döntéshozónak, illetve az ötoldalú megállapodást aláíró szerződő 

feleknek. A bizottsági meghallgatások során tisztázódott, hogy alapvetően a Malév 

részvényekért fizetett „vételár” összege, illetve a VEB részére adott vétójog értendő e 

kedvezőtlen pontok alatt. 
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A fentiekből a „vételárra” vonatkozó kifogás egyértelműen félreértésen alapul, illetve a döntés 
tekintetében releváns tényeket hagy figyelmen kívül: 
 

• a Malév ismételt állami tulajdonba kerülése nem jelentette a Malév visszavásárlását, a 
tulajdonos AirBridge egyetlen forint vételárat sem kapott a részvénytulajdona fejében. A 
Magyar Állam a Malévet nem visszavásárolta a tulajdonostól, hanem feltőkésítette a 
Társaságot és ennek fejében jutott hozzá a többségi részvénytulajdonhoz. 
• A feltőkésítés készpénzes részének egy kisebb hányada, annak nettó maradványa jelent 
meg a Malév súlyos pénzügyi zavarai elhárítását szolgáló készpénzjuttatás formájában. 
Ugyanis a Malév bankszámlájára átutalt pénzösszeg döntő részét (szó szerint perceken 
belül) az APEH inkasszálta a Malév lejárt adótartozásinak a rendezése érdekében.  
• A többségi tulajdonosi pozíció tőkeemeléssel való megszerzéséhez az állam az 
egyébként kifejezetten kétes befolyású, bizonytalan megtérülésű fennálló követeléseit 
használta fel (adósság/tőke konverzió). A feltőkésítés kapcsán egyébként szakértői 
értékbecslés készült az állami követelésekre és a Malév részvényekre egyaránt. 

 
b) Hogyan volt lehetséges ilyen kedvezőtlen pontok elfogadása, különös tekintettel arra, 

hogy akkor még a sikertelen projektet végigvivő AirBridge Zrt. volt a részvények 

tulajdonosa? 

 

A kérdésre a válasz az előzőekben már megtörtént, azaz az AirBridge részére a Magyar állam 

nem fizetett semmiféle vételárat, minden felhasznált állami „forrás” közvetlenül a Malévhez 

került. A VEB viszontgarancia ügyről és a VEB vétójogáról a következő 6. pontban lesz szó.   

 

 

6. Készült-e a Malév Zrt. állapotát feltáró átvilágítás? 
 
A döntés előkészítő/döntéshozó, mint az már az előző 1. pontban feltett kérdésnél részletesen 
kifejtésre került, minden releváns információnak a birtokában volt – a VEB viszontgarancia 
lététől eltekintve – a döntés meghozatalakor.  
 
Ez egyrészt az egy darab részvény állami tulajdonlásán alapuló részvényesi pozícióból is 
eredt, másrészt a fent hivatkozott 1. pontban írtak szerint beszerzett információkra épült, 
illetve az állami tulajdonosi joggyakorló a privatizációs szerződés alapján is lényegében 
folyamatosan tudta követni a Malév működését. Az üzleti életben valóban szokásos un. 
átvilágításra, adatszobára stb. ebben az esetben tehát nem volt szükség, az átvilágítás kapcsán 
sem lett volna garancia arra, hogy előkerüljenek olyan dokumentumok, amelyeknek pl. a 
cégnél, annak könyveiben nincs nyoma és egyebekben pl. a részvényesek nem is kívánnának 
hozzáférhetővé tenni. 
 

7. Megfelel-e a valóságnak, hogy a MALÉV Zrt. visszaállamosítására készülve 
létezett olyan forgatókönyv, amely szerint más légitársaságok – így a Wizz Air - 
vették volna át a MALÉV Zrt. szerepét? 

 

Az orosz féllel való megállapodás hiányában a Malév összeomlása több mint reális veszély 
volt. Részben erre is felkészülve számos tárgyalásra került sor több légitársasággal – közöttük 
a Wizz Airrel is– egyrészt annak érdekében, hogy ha az orosz tárgyalódelegációval nem 
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sikerül megállapodni, azaz a Malév a kormányzati szándék ellenére befejezi a működését, 
akkor mely légitársaságok, pl. milyen módon tudják mentesíteni a külföldön maradt utasokat, 
de ebben alapvetően az akkori Gazdasági Minisztérium légi közlekedésért felelős szakértő 
munkatársai vettek részt.  
 

A Malév visszaállamosítása kapcsán – nyilván más szinteken – is folytak tárgyalások arra 
vonatkozóan, hogy ha a Malév ismét állami tulajdonba kerül, szakmai befektetőként más 
iparági szereplő a már/még létező Malévben tud-e szerepet vállalni, meg tud-e jelenni. Az 
ugyanis egyértelműen látszott, hogy a Malév hosszabb távú stabil működését meglapozó 
szerkezetátalakítási/restrukturálási program külső befektető partner bevonása nélkül nem 
valósítható meg, vagyis a visszaállamosítást követően ebben az irányban kell továbblépni. 
 
Ez már a miatt is fontos volt, mert egy ilyen magánpiaci résztvevőnek a szerepe azt is 
garantálhatta volna, hogy az Európai Unió nem talál kifogást az állami szerepvállalásban.  
 
A Wizz Air a megkeresésre rögtön jelezte, hogy az ilyen szerepvállalás nincs az üzleti 
elképzelései között. Olyan forgatókönyv pedig végleg nem volt, hogy a Wizz Air venné át a 
Malév Zrt. szerepét, ezt alátámasztó tényt, adatot, dokumentumot a Bizottság sem talált. A 
személyes meghallgatások tapasztalatai, az ott elhangzottak alapján a Malév megmentése 
éppen hogy teljes mértékben ellentétes is volt a Wizz Air érdekeivel: a légitársaság a Malév 
2012. évi csődjének volt a haszonélvezője azzal, hogy a jelenlegi kormánytól megkapta a 
repülési jogokat.  
 
A „ szocialisták és szabad demokraták” kormánya ennek az ellenkezőjét csinálta: senkinek 
nem adott oda repülési jogokat, és úgy járt el, hogy biztosította a Malév továbbélését 2010 
utánra. Tehát ebből más európai légitársaság, nemcsak a Wizz Air, de senki más nem húzott 
hasznot, és nem szerzett piacot, a visszaállamosítás kapcsán semmilyen európai vagy régiós 
légitársaság üzletet nem tudott csinálni, sőt éppen attól esett el.  
 
A visszaállamosítás nem vont maga után EU eljárást, az EU felé a konkurensek által tett 
bejelentések nyomán indult vizsgálatnak sem kellett volna elmarasztalással végződnie, ha a 
Fidesz kormány nem ontja a milliárdokat 2010-ben úgy a Malévbe, hogy közben semmit nem 
tesz az EU direktívákat kielégítő szerkezetátalakítási program véglegezése, az EU 
Bizottságnak való beterjesztése és a program végrehajtásának a megkezdése érdekében.   
 

8.  Miért nem értesítették hivatalosan a visszaállamosításról az Európai Uniót? 
 
E tekintetben mulasztásra nem került sor, az EU bizottság határozata sem ró fel ilyesmit. Az 
előző 2. számú kérdésre adott válaszban részletesen kifejtésre került, hogy: 
 

• a Malév állami tulajdonba vétele kapcsán történt feltőkésítéséről egyfelől sor került az 
informális egyeztetésekre az EU illetékeseivel, másrészt  
• a koncepció éppen arra épült, hogy a tiltott állami támogatás kockázatát elkerülendő, a 
visszaállamosítással elindított folyamatot a következő kormány úgy folytatja, hogy az 
minden tekintetben megfeleljen az EU direktíváknak, azaz teljesülnek azok a feltételek és 
megtörténnek azok az intézkedések, amelyek alapján  
• bizonyítani lehet, hogy a Malévet érintően tett állami intézkedések összhangban állnak 
a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott 
állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásban előírt feltételekkel.   
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Hozzá kel tenni, hogy gyakorlatilag a tranzakció végrehajtásának az időpontjában olyan 
értelemben beindult az EU Bizottsági „gépezet”, hogy a Bizottság kérdéseket tett fel, 
tájékoztatást kért, miután 2010. március 10-én elektronikus levélben panasz érkezett a Wizz 
Air magyarországi székhelyű diszkont (fapados) légitársaságtól a Bizottsághoz.  
 
A Malév legfontosabb magyarországi versenytársától érkezett panaszban azt állították, hogy a 
Malév több különböző intézkedés révén jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen 
állami támogatáshoz jutott. 2010. március 29-i levelében a Bizottság továbbította a magyar 
hatóságoknak a panasz bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát, és egyúttal további 
tájékoztatást kért.  
 
Magyarország 2010. április 30-án észrevételeket tett e panasz tárgyában, és válaszokat adott 
az abban felvetett kérdésekre. A 2010. május 5-i megbeszélésen a magyar hatóságok azt 
közölték, hogy szerkezetátalakítást kívánnak végrehajtani a légitársaságnál. Azt is közölték 
továbbá, hogy még nem tudják, milyen mélységű lesz ez a szerkezetátalakítás. Ekkor 
azonban még – ezt hangsúlyozni kell – nem került sor tiltott állami támogatás kapcsán 
eljárás, vizsgálat megindításra. 
 

9. Milyen vezetői döntések járultak hozzá ahhoz, hogy az orosz VEB Bank 
kisebbségi részesedése ellenére „általános” vétójogot szerzett a MALEV Zrt-ben? 
 

E kérdés kapcsán akár arra is vissza lehetne kérdezni, hogy: 
 

• 1992 decemberében a 35%-os, kisebbségi tulajdonnal rendelkező befektetők 
(SIMEST, Alitalia) miért kaptak minden fontos kérdésben vétójogot, ami nem csak a 
közgyűlésen illette meg őket, mivel az is bekerült a társasági szerződésbe, hogy az 
Igazgatóság határozatainak érvényességéhez minden esetben szükség van az olasz 
részvényesek által delegált három tag legalább egyikének a szavazatára, sőt 
• e vétójog a kereskedelmi banki tulajdonlás időszakára (1997-1999) is tovább 
öröklődött, a két bank – éppúgy, mint az olasz fél – vétójogot szerzett egy sor 
üzletvezetési kérdésben (így például a vezérigazgató kinevezésének kérdésében is). 

 
Mindez azonban azért felesleges, mert az OGY Bizottság által vizsgált fenti kérdésben 
megfogalmazott állítás minden alapot nélkülöz, általános vétójogot a Vnyesekonombank 
(VEB) ugyanis nem szerzett akkor, amikor sor került az értékesített részvénycsomag állami 
tulajdonba vételére az ismert adósság/tőke konverzióval kombinált készpénzes állami 
tőkeemelés útján.  
 
A VEB e szakaszban szerzett – a Malév vagyoni típusú, azt érintő ügyleteibe beleszólási jogot 
biztosító – un. vétójogainak a megítélésénél mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy az 
orosz állami bank addigra mindösszesen legalább 150 170 millió eurót költött a Malévre így, 
pl. 2007 áprilisában 120 millió euróval finanszírozta a cég megvételét, 2008 őszén millió EUR 
hitelt nyújtott, majd 2009 tavaszán az alaptőket további 10 millió euróval egészítette ki. 8 
millió eurót fordított az adóhátralékok rendezésére és rendezte a privatizáció kapcsán vállalt 
32 millió EUR garancia kapcsán vállalt kötelezettségét.  
 
Teljesen jogosnak ítélhető, hogy a VEB a követelései mögöttes vagyoni biztosítékai 
tekintetében kapott bizonyos – korlátozott – garanciákat arra, hogy a többségi tulajdonba 
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került Magyar Állam tulajdonosi képviselői részéről nem születhettek a VEB tudomása és 
támogatása nélkül olyan döntések, amelyek a Malév vagyonának az elvonását, illetve a cég 
ilyen értelmű teljes „kiüresítését” eredményezték volna.  
 
Igen fontos továbbá, hogy a fenti korlátozott vétójogok gyakorlása tekintetében a megkötött 
megállapodás egy abszolút korlátot is felállított – és ez a megállapodás kulcsfontosságú 
eleme –, nevezetesen azt, hogy a VEB beleszólási (kvázi vétó) joga azonnal megszűnik, ha az 
adott intézkedésre, tranzakcióra az EU Bizottsága által elfogadott 
szerkezetátalakítási/restrukturálási program érdekében és keretében kerül sor.  
 
A Bizottsági meghallgatáson elhangzottak is megerősítik a fentieket, azaz 
 

• ha a Fidesz-kormány meg akart volna szabadulni a vétójogoktól, akkor volt rá 
lehetősége: vagy a hitel elengedtetése útján, vagy a hitel visszafizetése árán, mivel nem az 
5 százalékos tulajdonrészhez kapcsolódtak a vétójogok, hanem  
• ahhoz a 100 millió eurós hitelhez, amelyhez minden finanszírozó, minden bank 
hasonló típusú vétójogokat kapcsolt volna vagy kapcsolna. Amikor valaki ilyen mértékű 
hitelt ad egy egyébként kétes gazdálkodású vagy kétes nyereségességű cégnek, akkor 
bizony eszközbiztosítékokat, vétójogokat, minden mást ki szokott kötni. Ezt tette 
egyébként teljesen normál piaci feltételek szerint az orosz fél is a közös megállapodás 
aláírásának feltételeként.  

 
Azt viszont ismét hangsúlyozni kell, hogy a Malév privatizációja kapcsán és keretében a 
VEB vétójogot nem szerzett, tekintettel arra is, hogy befektetőként nem volt fél a privatizációs 
szerződésben, a VEB -nek a vevővel volt üzleti (hitelező – adós) kapcsolata. 
 
A VEB garancia/Malév viszontgarancia kérdéskörét illető részletesebb információk ismerete 
feltétlenül fontos, miután ekörül igen sok félreértés is van. Először is tisztázandó, hogy a 
Malév privatizációs szerződése alapján a VEB összesen 32 millió euró összeg erejéig 
visszavonhatatlan bankgaranciát vállalt arra az esetre, ha: 
 

a) a Malév megszegi azon kötelezettségét, hogy 2007. december 31-ig rendezi az Európai 
Beruházási Bank (EIB) által nyújtott hitelt, illetve a KBC- K&H-Eximbank projekthitelét, 
illetve 
b) a Malév nem tesz eleget az MFB felé fennálló hitel törlesztése kapcsán vállalt fizetési 
kötelezettségének, azaz nem fizeti meg a hitelt átvállaló – 100 %-ban magyar állami 
tulajdonú – Malév Vagyonkezelő Kft.-nek a hitel kamatai fedezetét biztosító 
kötelezettségeit (gépbérlet, márkanév használat). 

 
A KBC- K&H-Eximbank projekthitelét a Malév visszafizette, az EIB hitel azonban nem 
került kiváltásra 2007. december 31-ig, továbbá nem tett eleget a Vagyonkezelő Kft. felé 
fennálló kötelezettségének sem. E tényekre tekintettel a VEB által nyújtott 32 millió euró 
összegű bankgaranciát az MNV Zrt. 2009. április 29-én lehívta. 
 
E bankgarancia kapcsán – a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló 2009. évi CXXIX. törvény 31. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – született meg a 
MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. (MALÉV Zrt.) hosszabb távú működőképességéhez 
szükséges egyes intézkedésekről szóló, 1227/2009. (XII. 29.) sz. Korm. határozat, mely 
alapján 2010. január 31-ig lehetőség nyílt volna a bankgaranciából eredő kötelezettség 
elengedésére annak fejében, hogy: 
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a) a Vnyesekonombank vállalja, hogy a Malév Zrt. tevékenységének finanszírozásához 
szükséges fedezetet – középlejáratú hitel formájában, legbeljebb EURIBOR + 500 
bázispont kamat mellett – a nemzeti légitársaság számára biztosítja, továbbá azon 
feltétellel, hogy 
b) 2010. január 31. napjáig aláírásra kerülnek azok a megállapodások, amelyek révén a 
Magyar Állam a Malév Zrt.-ben többségi befolyást biztosító részesedéshez jut. 

 
A VEB és a MALÉV között 2007. május 27-én létrejött egy viszontgarancia megállapodás 
(Malév Viszontgarancia), melynek értelmében: 
 

• a Malév visszavonhatatlan és feltétel nélküli garanciát vállalt fő tulajdonosa, az 
AirBridge VEB-bel szembeni kötelezettségeire, mely mögött valójában a VEB által a fő 
tulajdonos útján, közvetett módon a Malév részére nyújtott hitelek álltak, azaz 
• az AirBridge nemfizetése esetén azonnal beállt volna a Malév fizetési kötelezettsége a 
VEB-bel szemben. 

 
A Malév Viszontgarancia meglétéről a magyar állami tulajdonszerzést megelőző szerződéses 
tárgyalások során – egy 2010. február 22-i telefonkonferencián – történt említés először: 
 

• Leonov Péter úr mint az Airbridge Zrt. igazgatósági tagja (úgy is mint VEB egyik 
főtárgyalója), valamint a VEB és az Airbridge Zrt. jogi képviseletében eljáró Kaszás 
Dániel úr (a Kinstellar/Linklaters ügyvédi iroda képviselője), hogy  
• létezik a MALÉV Viszontgaranciát tartalmazó megállapodás a Malév Zrt. és a VEB 
között, amelynek alapján – többek között – a VEB által az MNV Zrt.-nek nyújtott 32 
millió euró összegű bankgarancia lehívása esetén is fizetési kötelezettsége keletkezne a 
Malévnak a VEB felé, a lehívott bankgarancia összegének erejéig. 

 
Már a telefonkonferencia során is jelezte a felkért jogi tanácsadó (DLA Piper képviselője), 
hogy ez a Malév Viszontgarancia megállapodás első hallásra jogellenesnek tűnik a társasági 
törvény tőkevédelmi szabályainak megsértése miatt (tiltott pénzügyi segítségnyújtás 
részvények megvásárlásához, bújtatott osztalékfizetés tilalma), azonban részletes jogi 
álláspontot csak a Malév Viszontgarancia megállapodás szövegének ismeretében lehet 
kialakítani.  

 
A Malév Viszontgarancia megállapodást 2010. február 23-án küldte meg a VEB jogi 
képviselője a magyar fél részére, ekkor kiderült, hogy a Garancia alapjául szolgáló 
szerződésre nem a magyar, hanem az angol jog irányadó és az igényeket is angol 
választottbíróság előtt lehet csak érvényesíteni Londonban.  
Értelemszerűen ekkor kerülhetett csak sor azon elsődleges jogi álláspont kialakítására, mely 
szerint ez a Malév Viszontgarancia, illetve annak teljesítése ellentétes a magyar joggal, ezért 
mindenképpen megoldást kell találni arra, hogy a Garancia alapján történő teljesítés 
támadható legyen magyar oldalról, különösen mivel a Pénzügyminisztérium elfogadta a jogi 
tanácsadó álláspontját arról, hogy a Garancia megállapodás jogsértő. 
 
Az orosz féllel folytatott tárgyalások során a végső megállapodás megkötése gyakorlatilag 
azon múlt, hogy a VEB ezen garanciája tekintetében sikerül-e egy kölcsönösen elfogadható 
megállapodásra jutni: 
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a) A magyar fél 2010. február 26-ig azt javasolta az orosz félnek, hogy a Malév 
Viszontgarancia kerüljön választottbíróság által megvizsgálásra és kifizetés csak annyiban 
történjen, amennyiben a választottbíróság azt jogszerűnk találja. 
b) A VEB azonban kitartott amellett, hogy a Malév Viszontgarancia jogszerű, ezért  

• a 2010. február 26-i Malév közgyűlés (amelynek sikertelensége esetén 2010. 
március 1-től finanszírozási okokból nagy valószínűséggel intézkedéseket kellett volna 
tenni a nemzeti légitársaság tevékenységének megszüntetésére) szünetében azt az 
álláspontot közölte, hogy  
• az általa nyújtott bankgarancia MNV Zrt. által történő elengedésének addigi 
követelése helyett készen áll annak azonnali kifizetésére (mivel az is világossá vált 
számára, hogy a bankgarancia esetleges elengedésére vonatkozó törvényi 
felhatalmazás 2010. január 31-én lejárt, és újbóli törvényi felhatalmazásra nincs esély), 
de ragaszkodik a Malév Viszontgarancia előzetes rendezéséhez. Kompromisszumként 
azt ajánlotta fel, hogy egyidejűleg 32 millió EUR összegű hitelt ad a Malévnak, 
amelyet a Malév a Malév Viszontgarancia teljesítésére köteles fordítani, de annak 
tőkéjét törleszteni csak 5 év múlva kell.  

 
Magyar oldalról a VEB bankgarancia kapcsán legalább az alábbi szempontokat kellett 
mérlegelni: 
 

a) az egyik az volt, hogy a bankgarancia törvényi felhatalmazás hiányában nem 
engedhető el, másrészt 
b) azt, hogy milyen engedmények érhetők el a VEB-nél, ha elfogadjuk a javasolt 
kompromisszumot, figyelemmel arra a jogi véleményre is, mely alapján a Malév 
Viszontgarancia megállapodás semmisnek minősülhet, majd  
c) ennek eredményeként azt is, hogy a Malévnak ne kelljen az újabb hitelt visszafizetnie 
a VEB-nek; azaz az alku tárgya ettől kezdve az volt, hogy a végeleges megállapodásban a 
követelhető további összegek Malévra való áthárításáról a VEB lemondjon, továbbá 
d) jelentős engedményeket lehessen elérni a VEB által a Malév részére folyósított hitelek 
kamatfeltételeinél, ami igen fontos a Malév szerkezetátalakítási programja EU általi 
elfogadásánál is (a fennálló hitel megállapodásokban szereplő kamatok jelentősen 
csökkentek, illetve a tőketörlesztésre 5 év türelmi idő került kikötésre). 

 
A végeredmény már ismert, miután – a Pénzügyminisztérium honlapján magyar nyelven is 
nyilvánosságra hozott – ötoldalú megállapodás 6.6 pontjában rögzítésre került, hogy a 
MALÉV Viszontgarancia – kivéve a VEB bankgaranciát fedező 32 millió eurót – megszűnik, 
a MALÉV pedig fenntartja a jogot, hogy visszakövetelje a MALÉV Viszontgarancia alapján 
teljesített kifizetéseket.  
 
A fentiek révén sikerült elérni, hogy a VEB kifizesse a 32 millió eurós bankgarancia 
követelést, miközben magyar oldalról szerződéses biztosítékhoz jutottunk abból a 
szempontból, hogy az orosz fél nem minősítheti az ötoldalú megállapodás megsértésének, ha 
bírói úton megtámadjuk a Malév Viszontgarancia megállapodást illetve az az alapján történt 
kifizetést. 
 
A fentiek kezelésére a Malév Igazgatóságának döntése értelmében a Malév egy pályázatot írt 
ki 2010. májusának első napjaiban jogi tanácsadó bevonására a kérdés magyar és angol jog 
szerinti elemzése érdekében. Ezzel tehát megtörténtek az első lépések a Garancia 
megtámadása érdekében is. 
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*** 
 

IV.Egyéb vizsgálandó kérdéskörök 
 

1. Felmerül az összeférhetetlenség kérdése, tekintettel arra, hogy Oszkó Péter 
pénzügyminiszterként olyan információk birtokába jutott, amelyek a későbbiek 
során a Wizz Air igazgatósági tagjaként remekül tudott hasznosítani. Mekkora 
tulajdonrésze van Oszkó Péternek a Wizz Airben és mikortól? 
 

Oszkó Pétre volt pénzügyminiszter a bizottsági meghallgatáson tisztázta az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos, illetve azon állítás megalapozatlanságát, hogy Wizz Air-

ben jóval a minisztersége után betöltött igazgatósági tagsága a Malévről szerzett 

információihoz lenne köthető, továbbá a Bizottság előtt is megerősítette, hogy a Wizz Airben 

tulajdonrésze nincs és nem is volt. 

 

2. Kérdésként vetődik fel, hogy a konkurens Wizz Air igazgatósági tagsága nem 
a korábbi „szolgálatok” jutalmaként lett-e Oszkó Péter része? 
 

Oszkó Péter a bizottsági meghallgatáson tisztázta magát a kérdésben megfogalmazott 
alaptalan vádaskodás, rágalom alól, azaz teljesen alaptalan az a feltételezés, hogy a Bajnai-
kormány és az Ő pénzügyminisztersége tevékenységéből bármiféle hasznot húzott volna a 
Wizz Air, mivel épp az ellenkezője történt. 
 
Hasznot a Malév 2012-es összeomlásából húzhatott a Wizz Air, meg abból, hogy egyébként a 
jelenlegi kormánytól megkapta később a repülési jogokat.  
 
Az előző kormány ennek az ellenkezőjét csinálta: senkinek nem adott oda repülési jogokat, és 
úgy járt el, hogy biztosította a Malév továbbélését 2010 utánra. Tehát ebből más európai 
légitársaság, nemcsak a Wizz Air, de senki más nem húzott hasznot, és nem szerzett piacot. A 
piacszerzés később történt, ráadásul a mostani kormány még repülési jogokat is adott ezt 
követően annak a légitársaságnak, amellyel kapcsolatban Oszkó Péter volt pénzügyminisztert 
vádolja, hogy üzletet csinált nekik.  
 
A 2010-es visszaállamosítás nem a Wizz Air kedvére, hanem annak ellenére, kifejezetten akár 
a Wizz Air, akár bármely más piaci szereplő nemtetszése mellett történt. Tehát ezzel az akkori 
kormány nemhogy szívességet nem tett, hanem borsot tört a többi piaci szereplő orra alá. A 
többi piaci szereplőnek az tett szívességet, aki aztán hagyta a Malévet összedőlni. 
 
 

3. A légi közlekedésről szóló törvény 2005-től végrehajtott módosításainak vizsgálata, 
különös tekintettel a módosítás indokaira, céljaira és azok megvalósulására. 

 

A légiközlekedésről szóló törvény, illetve a koncessziós törvény összehangolt módosítása 

kétségkívül hozzájárult a BA privatizáció eredményes lefolytatásához és a központi 

költségvetésbe befolyó több száz milliárd Ft-ot eredményező, hosszú távú vagyonkezelési 

szerződés megkötéséhez. A módosítások nyomán a repülőtér kikerült a koncessziós törvény 
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hatálya alól, azaz az állami vagyon e részére is alkalmazni lehetett a – tulajdonjog átruházása 

és alsó/felső időkorlátok nélküli – vagyonkezelési konstrukciót, ami egyébként az állami 

vagyon hasznosításának az egyik legelterjedtebb formája volt.  

 

4. Milyen intézkedéseket tettek a tulajdonosi jogokat – közvetlenül vagy 
közvetett módon – gyakorló kormánytagok a MALÉV működőképességének 
biztosítása érdekében a vizsgált időszakban? Az Európai Unió bizottságával 
folytatott-e levelezést, tárgyalást? Milyen formában, mi került a kormány és a 
Bizottság között egyeztetésre bármely MALÉV-vel kapcsolatos ügyben? A 
Bizottságnak maradt-e levele megválaszolatlanul a MALÉV-vel összefüggésbe 
hozható ügyben bármely magyar minisztériumban? 

 

Mint több más vizsgálandó kérdés esetében, a válaszokhoz indokolt itt is a kérdéseket – 

legalább két részre – külön választani, mivel az első kérdés a vizsgált időszakban tett 

kormányzati intézkedésekre vonatkozik, így önálló választ igényel. A második, harmadik és 

negyedik kérdés viszont az EU Bizottsággal történt tárgyalásokra vonatkozik, ráadásul – ha 

kissé másként fogalmazva is – tartalmában átfedi/lefedi a soron következő 5- és 6. kérdésben 

foglaltakat.  

 

A fenti kérdés első része „Milyen intézkedéseket tettek a tulajdonosi jogokat – közvetlenül 
vagy közvetett módon – gyakorló kormánytagok a Malév működőképességének biztosítása 
érdekében a vizsgált időszakban?” már jórészt megválaszolásra került a korábbi kérdéseknél. 
 
Indokolt azonban a választ itt (is) megadni, mivel a kérdés megfogalmazása alapvető 
félreértéseket tükröz, a válasz előtt ezeket mindenképpen tisztázni kell, különös tekintettel 
arra, hogy az OGY Bizottság feladata alapvetően a politikai felelősség vizsgálatára és 
megállapítására terjedt ki, ahogyan ezt röviden és frappánsan a Bizottság Elnöke is 
megfogalmazta:  
 

„És én azt gondolom, képviselőtársaim, hogy ha a politikai felelősséget bármilyen 
szinten meg tudja állapítani az idő lezárta után a bizottság, akkor, azt hiszem, a jól 
végzett munka örömével mehetünk haza. Ha nem tudjuk megállapítani, akkor nyilván 
nem végeztük el jól a munkánkat.” 

 

Azt tehát már elöljáróban le kell szögezni, hogy állami vagyon felett kormánytag közvetlenül 

nem gyakorolt tulajdonosi jogokat, a jogszabályi előírások több-kevesebb lehetőséget 

biztosítottak a tulajdonosi joggyakorlásra felhatalmazott szervezet, illetve testület 

döntéseibe való beleszólásra, a döntések esetleges befolyásolására: 

 

• Az állami vagyonról szó 2007. évi CVI. törvény (Vtv. – vagyontörvény) hatályba 
lépéséig az állam társasági részesedésekben testet öltött vagyona feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlására – a Priv. törvény alapján, az ott nevesített kivételekkel – az ÁPV Rt. 
kapott törvényi felhatalmazást, döntésre jogosult testülete az Igazgatóság volt. A Priv. 
törvény e vonatkozású részeiről – a rendelkezéseknek a Kormány beleszólási/döntési 
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lehetőségeiről és azok korlátairól – a I/1. és a I/6. számú kérdések megválaszolásakor 
részletesen esett szó 

• A vagyontörvény hatályba lépését követően a minden elemében egységes törvényi 
szabályozás alá vont állami vagyon felett a tulajdonosi döntési jogokat a Nemzeti 
Vagyongazdálkodási Tanács (NVT – Tanács) gyakorolta. A Kormánynak az NVT döntéseibe 
beleszólási joga nem volt, a Tanácsot döntés meghozatalára nem kötelezhette, a 
határozatai a Tanácsra nézve – a törvényben biztosított (a törvény alapján gyakorlatilag 
szinte korlátlan) jogkörében hozott/hozható döntései tekintetében – kötelező érvénnyel 
nem bírtak.  
 

A Tanács a döntéseit a piaci/üzleti szemléletű tulajdonos pozíciójából hozta, így ha a 

Kormány ezeken túlmutató – nemzetgazdasági érdekeket is vizsgáló/mérlegelő – 

határozatainak érvényt kívántak szerezni, akkor arra az állami vagyonért felelős miniszter 

(RJGY) írásbeli, a Tanács által kötelezően végrehajtandó utasításával kerülhetett sor.  

 

Az RJGY ezt a jogát kizárólag írásban és a döntésért való egyszemélyi felelősség átvállalása 

mellett gyakorolhatta. A további részletesebb fejtegetéseket mellőzve, természetesen a 

miniszter e felelőssége alapvetően a jogszerűségre, törvényességre stb. vonatkozott, nem 

jelentette a Kormány politikai felelősségének a teljes körű átvállalását.  

 

A vizsgált időszakban az állami tulajdonosi joggyakorló (ÁPV Rt. , az IG és a Kormány, majd a 

Tanács és az MNV Zrt., a Kormány és az RJGY) által a Malév működőképességének a 

fenntartása érdekében tett intézkedéseket indokolt „szakaszolni”: 

 

• Az első szakasz az, amikor a Malév - az Alitáliával kötött privatizációs szerződés, majd 
az azt követő visszaállamosítási folyamat eredményeképpen – ismételten közel 100 %-os 
állami tulajdonban volt, a kezdetét tekintve ezen időszakot is leszűkítve „szocialisták és 
szabad demokraták” kormányának a hivatalba lépésére a 2002. évben.  

• A következő szakasz az, amikor – az egymást váltó kormányok és a tulajdonosi 
joggyakorló ÁPV Rt. sokadszori, rendre kudarcba fulladt kísérletei után – a 2006. évben 
indult, a 2007. év elején zárult és a 2008. második félévéig még sikeresnek tűnt 
privatizáció nyomán a Malév 100%-ban magánbefektetők tulajdonában volt. Az már 
nézőpont kérdése, hogy e szakasz részeként kezelendő-e a Malév ismételt állami 
tulajdonba kerülése. 

• A harmadik szakasz pedig az un. visszaállamosítás utáni időszak, azonban ennek a 
vizsgálatát – értve alatta a Malév működőképességének megőrzése, a nemzeti 
légitársaság megmentése érdekében tett intézkedéseket – az OGY határozat kizárja a 
vizsgálat tárgyából, így teljes értékű válasz a Malév csődjének ezen állami oldalt érintő 
okaira nézve értelemszerűen nem adható. 

 

Miután a privatizációra kialakított konstrukciónál nem lehet eltekinteni a 2001-2003. évi 
kormányzati intézkedésektől, továbbá a 2004. évi teljes jogú EU taggá válásunk részben 
ezeket is érintő következményeitől, néhány szót mégis kell ejteni a folyamatról: 
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a) A 2001-2003. években a Malév pénzügyi-gazdálkodási problémái miatt napirendre 
került a végelszámolás, azaz a társaság megszüntetésének a lehetősége, azonban ilyen 
döntés az egymást váltó kormányok részéről nem született. 

 
A Malév kezdettől fogva alapvető problémákkal küzdött, az alultőkésített cégnek 
gyakorlatilag nem voltak tartalékai a váratlan veszteségek ellentételezésére, a járatstruktúrája 
és a gépparkja egyaránt a veszteséges gazdálkodás fő okait jelentették. Saját tőke hiányában a 
géppark nagy része évtizedekre visszamenőleg bérelt, lízingelt gép volt, ennek a költségeit a 
Malév nem/sem tudta kigazdálkodni, így a finanszírozását rendre hitelfelvételekkel oldotta 
meg, melyek mögött – miután a kereskedelmi bankok felé a „hitelképességét” más módon 
nem lehetett megalapozni – rendre az állam készfizető kezessége, garanciája állt. 
 
A folyamatos veszteséges gazdálkodás súlyos következményeként a Malév rendre elvesztette 
a saját tőkéjét, a negatív saját tőkét viszont – a vonatkozó törvényi előírások alapján – a 
tulajdonos magyar államnak kellett, tőkeemeléssel/pótlással rendeznie.  
 
Ezt a gyakorlatot – ideértve az állami garanciavállalást és a tulajdonosi kölcsönök nyújtását is 
– 2004-től, amikor teljes jogú EU taggá váltunk, meg kellett szüntetni. Az uniós csatlakozást 
követően a Malév részére addig nyújtott állami támogatásokat – a hitelekhez nyújtott állami 
garanciákat is – be kellett jelenteni, azokat az EU Bizottsága regisztrálta és számon tartotta. 
 
A tőkeemeléseket az EU tudomásul vette, mint már lezajlott folyamatokat, de a 30 milliárdot 
meghaladó hitelek (Magyar Fejlesztési Bank hitele, gépbeszerzéseket finanszírozó 
projekthitelek) kapcsán biztosított állami készfizető kezességvállalást 2007. december 31-ig ki 
kellett váltani, az állami kezességet a Malév hitelei vonatkozásában meg kellett szüntetni.  
 
Visszatérve a Malév megmentése érdekében tett kormányzati intézkedésekre, a cég 
működőképességének a fenntartása érdekében:  
 

• 2001-ben (Fidesz) 9,2 milliárd Ft-nyi tőkeemelést hajtott végre, majd 2001-ben és 
2002-ben összesen 4 milliárd Ft rövid lejáratú hitelhez biztosítottak mögöttes állami 
készfizető garanciát, illetve - ezen túlmenően - iparűzési adó elengedéssel és 
vámkedvezmények megadásával segítették a Társaságot, majd 
• 2003 végén a szocialista-liberális kormány is a Malév megmentése mellett döntött, 
amennyiben – a bankoknál alkalmazott módszer szerint - előbb 1/100 részére, vagyis 11,7 
milliárd Ft-ról 118 millió Ft-ra szállítottak le a társaság részvényeinek névértékét, majd az 
ÁPV Rt. 3,5 milliárd Ft-nyi friss tőket helyezett a cégbe, és további 3,5 milliárd Ft-ot a 
tartalékvagyonba. 

  
b) 2004-től Magyarország teljes jogú EU tagságát követően, a Malév megmentése 
érdekében „mozgósítható” állami eszközök tára gyakorlatilag megszűnt/kimerült, igaz 
persze, hogy tiltott állami támogatásban már ezt megelőzően sem lehetett a Malévet 
részesíteni.  
 

• A 2003. évi rekordveszteség (-13, 5 milliárd Ft adózás utáni eredmény) után, 
2004-től a közpénzek védelme érdekében a tulajdonosi joggyakorló alapvetően arra 
koncentrált, hogy a Társaság helyzetének a javítása, a Maléven belüli 
szerkezetátalakítási/reorganizációs program kidolgozásával és végrehajtásával 
történjen. Így állami tőkejuttatásra nem került sor. A Malévet érintően a tulajdonosi 
joggyakorló ÁPV Rt. kétirányú intézkedéseket tett: egyfelől a menedzsmentet arra 



 

149

ösztönözte - és e tekintetben rendszeresen be is számoltatta –, hogy a Társaság 
pénzügyi-gazdálkodási helyzetét belső erőforrások „mozgósításával”, eredményjavító 
intézkedések kidolgozásával stb. stabilizálja, másrészt folyamatosan tette meg – a már 
ismertetett – erőfeszítéseket a Malév Kormányhatározatok szerinti privatizálása 
érdekében.  
• 2004-ben a Malév üzemi-, illetve adózás utáni eredménye még mindig komoly 
veszteség volt (-6,2 milliárd, illetve -4,9 milliárd Ft), de már jentős javuló tendenciát 
mutatott. 2005-ben azonban az üzemi szintű eredmény ismét elkezdett jelentősen 
romlani (-9 milliárd Ft), az adózás előtti eredmény azonban még látványosan javult 
(már „csak -1,3 milliárd Ft veszteség).  
• 2006-ra a Malév ismét kritikus helyzetbe kerül, miközben a privatizációs 
eljárás a tárgyalásos szakaszhoz közeledett, majd lezárult, 2006. december 31-i 
mérlegadatai szerint a Malév üzemi szinten -10,8 milliárd Ft veszteséget produkált, az 
adózott eredménye pedig -10,5 milliárd Ft veszteség lett.  
• 2007-ben a Malév az éves gazdálkodását -14,7 milliárd Ft üzemi veszteséggel, 
de már +0,7 milliárd Ft adózás előtti nyereséggel zárta. Az új tulajdonos a privatizáció 
kapcsán vállalt kötelezettségeinek ekkor még – egészen 2008. második félévéig – 
eleget tett, a Malév üzemi veszteségeit megfinanszírozta, a Társaság a fizetőképességét 
megőrizte, a tulajdonos a vállalt tőkejuttatási vállalásait teljesítette, így az MFB hitelek 
kezelésére kialakított konstrukció is rendben „működött”.  
• 2008 őszén kezdődött el az a 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, kezdtek halmozódni a lejárt szállítói 
tartozásai stb. 

c) 2008 nyarán/őszén: 
• a magyar fél kezdeményezése nyomán, megindultak az előzetes tárgyalások 
arról, hogy a súlyos likviditási zavarokkal küzdő, felszámolási veszéllyel fenyegetett 
nemzeti légitársaság megmentése érdekében számíthatunk-e és ha igen, milyen módon 
és mértékben – orosz részvételre; 
• az állami vagyon felügyeletéért felelős pénzügyminiszter – a hazai légitársaság 
talpon maradásához fűződő nemzetgazdasági érdekre, illetve a Társaság felszámolása, 
vagy a privatizációs szerződéstől való elállás esetén egyaránt jelentős állami 
kockázatokra tekintettel – a Kormány előzetes politikai támogatását kérte a 
tárgyalásokhoz, de tőkejuttatás formájában történő magyar állami segítség nyújtása 
nem jött szóba; 
• bár a kormány a kereskedelmi banki hitelekhez az Eximbank 95%-os 
garanciavállalását jóváhagyta – különös tekintettel arra is, hogy a kereskedelmi banki 
hitel előfeltétele volt a Malév adótartozásainak a tulajdonosi tőkejuttatásból történő 
rendezésén túl, pl. az is, hogy a Malévnak nyújtott tulajdonosi/VEB kölcsönök 
kamatfeltételeit érdemben (a hazai kondíciókhoz igazodóan) csökkentsék – az ügyletre 
nem került sor; 
• magyar oldalról egyfajta közvetett állami segítségnyújtásként került sor végül a 
repülőgépek és utasok kiszolgálását végző Malév Ground Handling Zrt. (Malév GH 
Zrt.) kb. 6-8 milliárd Ft értékűre becsült részvényei megvásárlása céljából az 
előszerződés megkötésére, melynek alapján a vevő MNV Zrt. – több részletben – 
összesen 4.285 millió Ft vételárelőleget fizetett a Malévnak. A végleges adásvételi 
szerződést nem kötötték meg, az MNV Zrt. elállt a szerződéstől és az előleget 
visszakövetelte, a visszafizetésre azonban végül nem került sor. A Malév többségi 
állami tulajdonba kerülése kapcsán végrehajtott adósság/tőke konverzió keretében, a 
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végrehajtott tőkeemelés részeként, a követelés 2010. évben apportálásra került a 
Malévba. 

 
A fentieket követően történtek már a Malév ismételt állami tulajdonba kerülésének a 
folyamatába illeszthetők. 
 

 

5. Mikor, milyen mértékben, mely tulajdonos által történt tőkeemelés a 
MALÉV-nél?  Tőkeemelési döntéseket megelőzően kérték-e a Bizottság véleményét? 
Mi volt a bizottság válasza? 

 
A kérdés mindenképpen értelmezésre szorul, tekintettel arra, hogy a tulajdonosi 
tőkeemeléseket összekapcsolja az EU Bizottság felé fennálló bejelentési kötelezettségek 
teljesítésének a vizsgálatával.  
 
A Malév magántulajdonba kerülését követően – egészen a részvények ismételt többségi 
állami tulajdonba kerüléséig – állami tőkeemelés nem volt. A privát befektető – piaci szereplő 
– tőkeemeléseit/tőkejuttatásait pedig, nemhogy nem kellett az EU felé bejelenteni, de 
éppenséggel azok feleltek meg az EU elvárásoknak.  
 
Az EU elvárások, illetve az állami beavatkozások „minősítése” tekintetében – nagyon 
leegyszerűsítve – az volt a „zsinórmérték” a tervezett/végrehajtott állami intézkedés 
vizsgálatánál, hogy az minden tekintetben megfelel-e egy hasonló helyzetben lévő piaci 
szereplő vélhető magatartásának, ez alól azonban van kivétel is, az ha az állami intézkedés 
megmentési/szerkezetátalakítási célt szolgál és valósít meg. 
 
Az OGY Bizottság vizsgálata alapján megállapítható, hogy az EU Bizottság elmarasztaló 
határozatáért a megelőző kormányok nem tehetők felelőssé. 
 
A Malévvel kapcsolatos valamennyi állami intézkedésről – azok között még a Malév 
privatizálására kidolgozott konstrukcióról is – az EU Bizottság képviselőivel, szakértőivel 
folyamatos egyeztetésekre került sor, a magyar kormányzati oldal számtalan alkalommal 
miniszteri szinten képviseltette magát a szakértői egyeztetéseken.  
 

Hozzá kell tenni azt is, hogy a Malévvel kapcsolatban – minden releváns 
kérdésben, intézkedést illetően – kormányhatározatok alapján került sor. E 
kormánydöntésekhez készült előterjesztésekben nem csak a Malév helyzetéről 
kapott a Kormány számszakilag alátámasztott, részletes tájékozhatást.  
 
Valamennyi előterjesztésben – az előírt formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelően – nem csak pl. az esetleges költségvetési hatásokról, de az Európai 
Uniós kapcsolódásokról, kockázati elemekről és megoldási javaslatokról stb. is 
részletes tájékoztatást kellet adni a Kormány részére. Ez minden döntés 
esetében meg is történt, a lefolytatott egyeztetések eredményeiről való 
kiegészítő tájékoztatásokat is ideértve. 
 

Le kell szögezni azonban azt is, hogy a Malév részvények abszolút többségi tulajdonának a 
birtokában a Kormány és a végrehajtásért felelős tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. számára 
minden eszköz biztosított volt ahhoz, hogy a megfelelő iparági szakemberek bevonásával 
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elkészített – az előző kormányzati ciklusban tisztázott EU szempontokat is kielégítő – 
restrukturálási/szerkezetátalakítási terv következetesen, szigorúan ellenőrzött, számon kérhető 
módon végrehajtásra kerüljön.  
 
A tulajdonosi pozícióból tárgyalva arra is meg volt a lehetőség, hogy a kormányzati oldal 
képviselői meggyőzzék az EU Bizottságot arról, hogy az állami források biztosítása nem egy 
csődbejutott cég (tiltott) állami támogatását szolgálják, hanem a cég – EU által is elfogadott – 
stabilizálását szolgáló megmentési/szerkezetátalakítási terv részét képezi/képezte. 
 

A III/2. számú kérdésre adott válasz részletesen kitér arra a közösségi 
iránymutatásra, amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett 
tiltott állami támogatásnak nem minősülő állami szerkezetátalakítási támogatás 
nyújtható a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és 
szerkezetátalakításához.  

 
Hogy minderre nem került sor, azt az EU Bizottság határozata is bizonyítja. Az, hogy mi 
vezetett az elmarasztaló EU határozathoz, arra nem derült fény, a mögöttes okok tényszerű 
feltárása sajnálatos módon elmaradt, azokat a Bizottság vizsgálata nem tárta, nem tárhatta fel: 
 

• nem csak az OGY Bizottság által vizsgálható időszak olyan leszűkítése miatt, aminek 
következtében éppen azt az időszakot nem lehetett vizsgálni, amelyben sor került a Malév 
minden korábbit meghaladó állami megsegítésére, majd felszámolással végződött 
összeomlására, hanem  
• azért is mert az OGY Bizottság végül erre nézve azt a minimális „erőfeszítést” sem 
tette meg, hogy legalább egy-két olyan kompetens személyt meghallgasson a jelenlegi 
kormányzat részéről, aki az EU Bizottság határozatában foglaltakhoz képest 
részletesebben is be tudott volna számolni arról, hogy valójában milyen tárgyalások, 
egyeztetések stb. alapján jutott el oda az EU Bizottság, hogy az ismert határozatát 
meghozta. 

 
Értelemszerűen az OGY Bizottság így arra sem kereste és találta meg a választ, hogy. 
 

• a Fidesz kormány képviselői – legalábbis az EU Határozat erre utaló szövege alapján, 
mert a tények nem ismertek – miért változtatták meg a tárgyalási „taktikát” és 
ragaszkodtak ahhoz, hogy azt próbálják meg – minden ténnyel szemben, védhetetlenül – 
bizonygatni, hogy a Malév megmentése érdekében végrehajtott állami intézkedések 
megfelelnek a piacgazdasági befektetői elv szerinti próba kritériumainak, miközben 
• pontosan ismerték az összes előzményt, nevezetesen, hogy az előző tárgyalások 
alapján az EU Bizottság felé azt kell hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a szóban forgó 
állami intézkedések az EU által elfogadott kivétel feltételeit kielégítik, azaz a megmentési 
és szerkezetátalakítási terv megvalósításának a részét képezik, különös tekintettel arra is, 
hogy  
• az EU eljárás érdemi része éppen annak a vizsgálata volt, hogy a megtett állami 
intézkedések megfelelnek-e a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és 
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásban 
foglalt kivételeknek. 

 
Végeredményben tehát nem tudni, hogy a „védhetetlen védésére” került-e sor, vagy mégis 
beterjesztették – pl. az EU eljárás megindításakor – az EU Bizottságnak azt a részleteiben is 
már kimunkált restrukturálási/szerkezetátalakítási tervet, amelyet 2010 áprilisában-májusában 
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a hivatalba lépő kormány kompetens képviselői, illetve szakértői is első változatában már 
megismertek és támogathatónak tartottak.  
 
Az EU Bizottság jegyzőkönyve, illetve határozata értelemszerűen nem tartalmazza – nem 
tartalmazhatja – az eljárás előtti meghallgatások keretében lefolytatott informális 
egyeztetéseket, amelyekre a visszaállamosítás kapcsán több alkalommal, folyamatosan sor 
került. Arra nézve, hogy a 2010-ben hivatalba lépett kormány szakemberei, képviselői 
folytattak-e hasonló egyeztetéseket, a meghallgatásra javasolt azon személyek adhattak volna 
választ, akiknek a meghallgatására – az OGY bizottság döntése ellenére – nem került sor. 
 
Az EU Bizottság határozatából az nem állapítható meg egyértelműen, hogy az állami 
tőkejuttatások, egyéb állami eszközök (pl. hitelhez adott állami garancia) 
megmentési/szerkezetátalakítási támogatásként történő kezeléséhez/minősítéséhez a 
szükséges megalapozott és végrehajtható stratégiai, illetve részletes intézkedési tervek az EU 
Bizottság részére benyújtásra kerültek-e.  
 
A fő kérdés azonban az, hogy ha a Malévet menthetetlennek tartották és azért nem is 
készültek el ezek a tervek, akkor miért költöttek még rá 38 milliárd Ft-ot a magyar adófizetők 
pénzéből?  
 
Arra utaló jel ugyanis nincs, hogy a szóban forgó 38 milliárd Ft állami forrásjuttatás 
indokoltságát, megalapozottságát bármiféle kidolgozott intézkedési tervvel is alátámasztották 
volna. Így csak azt lehet az EU Bizottság határozatából leszűrni, hogy semmiféle olyan 
intézkedésre nem került sor, amivel a magyar állam képviselői igazolni tudták volna, hogy a 
hivatkozott EU iránymutatás szerinti kivételes elbírálásnak helye lenne.  
 
Összességében a Malévnél – a magyar költségvetés terhére – 79,6 milliárd Ft 
tőkeemelésre/tőkejuttatásra került sor 2001-2010. évek közötti időszakban. Ebből:  
 

• összesen 47,2 milliárd Ft-ot az első, illetve jelenlegi Orbán Kormány hajtott végre 
(2001-ben 9,2 milliárd Ft, 2010-ben 38 milliárd Ft); 
• további 7 milliárd Ft tőkeemelést hajtott végre 2003-ban az akkori kormány, ezt 
követően magyar költségvetési források terhére tőkeemelésre nem került sor; 
• a „visszaállamosítás” kapcsán összesen 25,364 milliárd Ft tőkeemelésre került sor, 
ebből 20,699 milliárd Ft készpénz, 4, 665 milliárd Ft követelés apport (azaz a kétes 
megtérülésű követelés kapcsán végrehajtott adósság/ tőke konverzió). A készpénzes 
tőkeemelésből 16,792 milliárd Ft-ot a Malévtől az APEH azonnal inkasszált a Malév 
cégcsoport lejárt adótartozásainak a rendezése címén, azaz összesen 3,907 milliárd Ft 
készpénzes tőkeemelésre került sor a Társaság likviditásának helyreállítása és a 
tevékenysége rövidtávú megfinanszírozása érdekében.  

 
Természetesen az sem zárható ki, hogy a jelenlegi kormány is mindent megtett annak 
érdekében, hogy az EU Bizottságot meggyőzze arról, hogy a magyar kormány által 
kidolgozott koncepció ugyanarra az elvi alapra épül, mint azok, amelyeket a Bizottság a 
hasonlóan csődhelyzettel veszélyeztetett nemzetközi légitársaságok (Swiss Air, Alitalia, 
Sabena) megmentése kapcsán korábban elfogadott, vagyis a magyar kormány intézkedései 
nem/sem ütköznek az EU tiltott állami támogatással kapcsolatos direktíváiba. 
 
Miután mindez az EU Bizottság határozatából egyértelműen nem derül ki, jogos kérdésként 
merül fel, hogy: 
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• mi okozta/okozhatta azt, hogy az EU Bizottság ezeket a nemzetközi példákat a 
Malévet érintő állami intézkedések megítélésénél figyelmen kívül hagyta, ezt a 
mindenképpen figyelembe veendő nemzetközi kitekintést mellőzte akkor, amikor  
• az állami intézkedések keretében a Malévnak nyújtott állami forrásokat – azok között 
az informális egyeztetések során még szerkezetátalakítási/megmentési támogatásként 
elfogadhatónak tartott állami tőkeemelést is visszamenőlegesen – tiltott állami 
támogatásként értékelve, az elmarasztaló határozatát meghozta. 

 
A hozzá nem értés, érdektelenség elviekben akár fel is merülhetne, de nyilván nem ez lehetett 
az ok, mivel a rendre kiszivárgott hírekből is kitűnik, hogy a Fidesz kormány az elődje 
restrukturálási/szerkezetátalakítási koncepcióján dolgozott. Ez alatt értve azt is, hogy az előző 
kormány szakértőit vonta be továbbra is a munkákba, illetve a valóban érdemi megoldást 
szintén az időlegesen állami tulajdonba került Malév privatizálásában látta (lásd pl. a Hainan 
légitársasággal folytatott kormányzati tárgyalásokról megjelent sajtóhíreket). Ha tehát az 
egész koncepciót alapjaiban elhibázottnak tartotta volna, akkor nyilván újat dolgoz ki és hajt 
végre. 
 

6. Tárgyalt-e a magyar kormány az Európai Bizottsággal a MALÉV-vel 
kapcsolatos egyes tulajdonosi intézkedések tiltott állami támogatásként történő 
értékelésének kockázatáról? 

 
Erre a kérdésre a választ az előző kérdés már részletesen tartalmazza. Az egymást váltó 
„szocialista és szabaddemokrata” kormányok képviselői a Malév ügyében természetesen 
folyamatosan kapcsolatban álltak az EU Bizottság szakértőivel, munkatársaival, kompetens 
képviselőivel.  
 
A hivatalos bejelentéseken, levélváltásokon túl, számtalan személyes (informális) egyeztetésre 
is sort került, a PM TVI munkatársai szintjén, valamint a PM felső vezetői részéről is, egészen 
a miniszteri szintig. Valamennyi – a Malévet érintő – állami intézkedés kapcsán kiemelt 
figyelmet kaptak az EU összefüggések, az esetleges kockázatok feltárásra kerültek, azokat a 
döntéshozók mérlegelték és figyelembe vették, melynek köszönhetően az EU Bizottság 
eljárásának a megindítására sem a Malév privatizációja, sem az un. visszaállamosítása 
kapcsán nem került sor. 
 
Az EU Bizottság ugyanis 2010. december 21-én indította meg – az EUMSZ 108. cikkének (2) 
bekezdése alapján, a személyét felfedni nem kívánó versenytárs panasza miatt – a hivatalos 
vizsgálati eljárását a Malév számára nyújtott különböző állítólagos állami támogatások 
kapcsán. 
 
Az OGY Bizottság vizsgálata arra sajnálatos módon nem keresett és nem is adott választ, 
hogy: 
 

• az EU-val folytatott korábbi egyeztetések eredményeként előállt bíztató kezdetek után 
miért akadtak el, miért nem vezettek sikerhez a további tárgyalások, egyeztetések és került 
sor az EU Bizottság elmarasztaló határozatára, illetve  
• a Fidesz-kormány alatt miért történt folyamatosan olyan veszteségfinanszírozás, ami 
egyébként nyilvánvalóan az uniós jogba ütközött, és uniós joggal ellentétessé tett korábbi 
lépéseket is, mint például a visszaállamosítást, miután  
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• arra hivatkozva mondta ki az Európai Bizottság, hogy a visszaállamosítás nem 
restrukturálást szolgált, mert azt követően ilyen intézkedésekre egyáltalán nem került sor, 
a Fidesz kormány nem tett mást, csak folyamatosan finanszírozta a veszteségeket. 

 
A Bizottság vizsgálatának arra kellett volna a választ megadni, hogy mindezek miért 
történtek, azaz valójában ezeket a kérdéseket kellett volna – egy objektív tényfeltáró vizsgálat 
keretében – megvizsgálni ahhoz, hogy a valós válasz megadható legyen arra, milyen okok 
vezettek végül a nemzeti légitársaság összeomlásához.  
 
 

A megállapítások összegzése, javaslatok 
 
A Bizottság vizsgálatának korrekt, tényszerű lefolytatásához hasznosítható dokumentumok, 
így különösen: 
 

• a tulajdonosi joggyakorló állami vagyonkezelő szervezet döntéshozó testületei részére 
készült előterjesztések, az állami vagyon felügyeletét ellátó miniszter minisztériumában 
keletkezett dokumentumok, a kormánydöntéseket megalapozó előterjesztések,  
• a bizottsági vizsgálat tárgyát képező ügyletek kapcsán kötött szerződések, 
megállapodások és azok előkészítése kapcsán keletkezett dokumentumok, továbbá  
• az állami vagyonkezelő szervezet ellenőrző testületeinek (ÁPV Rt. 
felügyelőbizottsága, MNV Zrt. Ellenőrző Bizottsága) a vizsgálatairól készült jelentések, 
valamint  
• az állami vagyonkezelő szervezetek éves gazdálkodásáról az Országgyűlés részére az 
érintett kormányok által benyújtott és a legfőbb döntéshozó testület által elfogadott 
beszámolók és az Állami Számvevőszéknek ez utóbbiakkal együtt benyújtott éves 
vizsgálati jelentései  

 
beszerzésére a Bizottságnak lehetősége volt, azokat a bizottsági tagok is áttekinthették. Az 
írott anyagok áttekintésén túl a Bizottság tényfeltáró munkájának az elősegítését szolgálták a 
személyes meghallgatások is.   
  
Annak ellenére azonban, hogy a Malév felszámolás alá kerülésének a mögöttes okai 
feltárásához elviekben minden lehetőség, eszköz a Bizottság rendelkezésére állt, mégsem 
kerülhetett sor a teljeskörű tényfeltárásra. 
 
A Bizottság felállításáról rendelkező országgyűlési határozat a vizsgálat alá vonható időszakot 
ugyanis mereven behatárolta, úgy korlátozta, határozta meg, hogy a Malév felszámolását 
közvetlenül megelőző több mint másfél éves időszakban történteket, az ezen időszakban 
megtett kormányzati intézkedéseket, a Malév csődbejutásának a közvetlen előzményeit, az EU 
Bizottság elmarasztaló határozata megszületésének hátterét stb. a Bizottság nem vizsgálhatta.  
 
Ennek következtében minden olyan megállapítás hitelessége és tényszerűsége 
megkérdőjelezhetővé vált, amely a Malév felszámolás alá kerülését a 2004-2010 években 
hivatalban volt kormányok döntései, intézkedései egyenes következményeként próbálja meg 
beállítani, és ezen kormányokra próbálja meg áthárítani a Malév felszámolása miatti teljes 
felelősséget. 
 
Fentiekre tekintettel – figyelemmel arra is, hogy a Malév nem 2007-ben a privatizálása 
lezárásakor és nem 2010. első felében, a többségi állami tulajdonba való visszakerülésekor 
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jutott csődbe – a Malév felszámolásának a valós okait feltáró vizsgálatot indokolt tovább 
folytatni, ezért az javasolható, hogy: 
 

a) A Malév felszámolása okainak a feltárása érdekében a vizsgálat folytatódjon tovább a 
2010. évet érintően, a jelenlegi kormány hivatalba lépésétől kezdődően egészen addig az 
időpontig, amíg a Malév felszámolás alá került, azaz  

• a vizsgálat kiterjedhessen az ezen időszakban a Malév sorsára ható, azt 
meghatározó, befolyásoló – az állami vagyonkezelőnél, a Malévnél és a kormányzat 
szintjén hozott – valamennyi döntésre és megtett intézkedésre, valamint 
• mindazon körülmény teljeskörű feltárására, amely végül az EU Bizottság 
elmarasztaló határozatának a meghozatalához vezetett. 

b) A Kormány – a Budapest Airport tulajdonosa által vállalt fejlesztések kapcsán 
megnyilvánuló kétségek, bizonytalanság megszüntetése érdekében – hozza nyilvánosságra 
azt a dokumentumot, amelyben a vevő szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését 
elismerve, a repülőtéri fejlesztések kérdését 2012-ben a Hochtiffel, mint tulajdonossal, 
megállapodás szinten is lezárta.  
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3. számú melléklet (Észrevételek a jelentéshez – Dr. Veres János (MSZP) 

 
Észrevételek a jelentéshez 

 
Néhány általánosabb érvényű észrevétel 

• A jelentés - egyébként helyeselhető módon - a Malév felszámolásba torkollott működési 
problémáinak a hátterét az OGY határozatban megjelölthöz képest jóval tágabb 
időhorizontra kiterjedően igyekszik bemutatni. Ez azonban csak a 2004. évet megelőző 
időszakra, vagyis a részleges múltelemzésre korlátozódik, ami - a felszámolást megelőző 
másfél éves időtartam kihagyása miatt - a felszámolás okainak a feltárásához is csak 
részleges adalékkal szolgálhat. 

• Ennek kapcsán meg kell jegyezni, hogy a múltelemzésből közel másfél évtizedet (1992- 
2004) egyszerűen kihagynak, holott ebben az időszakban már egyszer sor került a Malév 
részleges privatizációjára, majd - a privatizáció sikertelensége miatt - állami tulajdonba 
történt igen jelentős állami veszteségekkel történt visszavásárlására (erről a konkrét 
észrevételeknél még lesz szó). A magyar állam ekkor a befektetőknek fizetett, azaz - 
ellentétben a 2010. évi intézkedésekkel - nem a Malév tőkehelyzetének a rendezésére 
fordította a költségvetési forrásokat. 

• A Jelentés több helyen hivatkozik az Állami Számvevőszék megállapításaira, mellőzi 
azonban a pontos hivatkozásokat, ezzel az egymást követő kormányok intézkedéseit - az 
azokkal kapcsolatos ASZ megállapításokat - „összemossa", alapot adva arra, hogy az 
összes kritikai megállapítást a 2004-2010 években hivatalban volt kormányok terhére 
lehessen felróni. 

• A Bizottság számtalan személyes meghallgatásra kerített sort, az ezek 
eredményeit/tapasztalatait azonban a Jelentés meglehetősen egyoldalúan kezeli, azokat 
igyekezvén „exponálni", amelyekből valamiféle negatívum is kicsenghet. 

1. A Jelentésnek a VI. A Bizottság működése, összetétele, ülései címet viselő részéhez 

Nem teljes körű a meghallgatottak tekintetében hozott bizottsági döntésről a tájékoztatás, 
mivel nem tartalmazza, hogy 
• Az OGY Bizottság a jelenlegi kormányhoz kötődő, releváns információk birtokában levő 

további személyek meghallgatásáról is döntött, így 
• semmiféle magyarázatot nem is ad arra, hogy ez miért nem történt meg annak ellenére, 

hogy a Bizottság mandátumát az OGY meghosszabbította. 

A meghallgatandó személyeket érintően hozott bizottsági döntés végrehajtása nagyban 
hozzájárulhatott volna ahhoz, hogy a Malév felszámolásának az okai legalább 
hozzávetőlegesen feltárásra kerüljenek. 

A 2010 első hónapjaiban még hivatalban levő kormánynak a Malév megmentése érdekében 
hozott - az EU Bizottsággal informálisan előzetesen egyeztetett - döntései és a végrehajtott 
intézkedések: 
• a Malév helyzetének a hosszabb távú stabilizálása tekintetében egy 

megmentési/szerkezetátalakítási program első szakaszát jelentették. A megtett 
intézkedésekkel a Malév pénzügyi-gazdálkodási helyzete egy átmeneti rövidebb időre 
stabilizálódott, finanszírozása az év első felében megoldott volt; 

• a választások után hivatalba lépett Kormánynak történt feladatátadáshoz készült 
jegyzékben a Malév megmentésére kidolgozott - nem csak az EU Bizottsággal, de a 
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Fidesz szakértőivel és vezetőivel is magas szinten egyeztetett - stratégiai terv és 
megvalósítási koncepció kapcsán folyamatosan végrehajtandó, illetve igen gyors 
intézkedéseket igénylő feladatokat a hivatkozott feladatátadási dokumentum is 
tartalmazta. 

A Malév felszámolás alá kerülésével kapcsolatos okfeltárónak szánt/nevezett OGY bizottsági 
vizsgálatból a felszámolást közvetlenül megelőző több mint másfél éves időszak teljes 
kizárását a bizottsági tagok közül többen is vitatták. 

A meghallgatni kívánt személyek körére vonatkozó döntés éppen azt célozta volna, hogy a 
Malév felszámolásához vezető folyamatról legalább valamilyen szinten átfogóbb képet 
lehessen alkotni, ideértve kiemelten azt is, hogy legalább egy minimális információ 
rendelkezésre álljon, például az EU Bizottság elmarasztaló határozatának a hátteréről. 

Miután a kezdetben még (közel másfél évig) sikeresnek tűnt privatizáció kudarcát követően 
tett állami intézkedések megítéléséhez mindenképpen hozzátartozó fontos kérdések tisztázása 
elmaradt, így az OGY Bizottság vizsgálata nem adott/nem adhatott választ arra, hogy a 2010- 
ben hivatalba lépett Fidesz kormány: 

• a Malévnél végrehajtott tőkeemeléssel ismét többségi állami tulajdonba került nemzeti 
légitársaság helyzetének a hosszabb távú stabilizálását szolgáló intézkedéssorozatot 
folytatta-e, az elődje restrukturálási/szerkezetátalakítási koncepcióján dolgozott-e, a 
további munkákba az elődje által is foglalkoztatott szakértőket vonta-e be, vagy 

• ha a megelőző kormány koncepcióját alapjaiban elhibázottnak tartotta és teljesen új 
koncepciót tartott szükségesnek, akkor az milyen elvi alapokra épült, részét képezte-e 
például - egy tőkeerős befektető bevonása érdekében - a Malév ismételt privatizációja 
(tekintettel a Hainan légitársasággal folytatott tárgyalásokról megjelent újsághírekre is). 

A fenti kérdések megválaszolása az EU Bizottság elmarasztaló határozata mögöttes okainak 
a feltárása érdekében is szükséges lett volna: 

• miután az előző kormány a Malév megmentése érdekében végrehajtott intézkedéseknél a 
hasonlóan csődhelyzettel veszélyeztetett nemzetközi légitársaságok (Swiss Air, Alitalia, 
Sabena) megmentésére az EU által is elfogadott megoldásokat követte, jogos kérdésként 
merül fel, hogy 

• mi okozta azt, hogy az EU Bizottság ezeket a nemzetközi példákat a Malévet érintő 
állami intézkedések megítélésénél figyelmen kívül hagyta - azaz ezt a mindenképpen 
figyelembe veendő nemzetközi kitekintést mellőzte - akkor, amikor 

• az állami intézkedések keretében a Malévnak nyújtott állami forrásokat - azok között az 
informális egyeztetések során még szerkezetátalakítási/megmentési támogatásként 
elfogadhatónak tartott állami tőkeemelést is visszamenőlegesen - tiltott állami 
támogatásként értékelve, az elmarasztaló határozatát meghozta. 

Az OGY bizottság vizsgálata - sajnálatos módon - éppen a legfontosabb alapkérdésre nem 
terjedt ki, nevezetesen arra, hogy milyen konkrét előzmények után, milyen kockázati és 
egyéb tényezőket mérlegelve hagyta végül a Kormány a sorsára a Malévet és hagyta, hogy 
2012-ben a nemzeti légitársaság felszámolás alá kerüljön. 

Amíg ezekre a kérdésekre nincs válasz, addig a Malév felszámolásának a valós „története", 
valós mögöttes okai, a tényleges politikai felelősség mibenléte nem ismerhetők meg. 

így az OGY Bizottság tevékenysége is csak a tények elleplezését, a politikai felelősség 
áthárítását szolgáló „politikai PR tevékenység" részeként értékelhető. 

Ugyancsak sajnálatos módon, de meg kell állapítani, hogy az elkészült Jelentés tervezet ezt 
az állítást nemhogy nem cáfolja, hanem éppen hogy alátámasztja. 
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2. Észrevételek a VII.l. A MALÉV mint nemzeti érték  címet viselő részhez 

A bevezető szöveg megemlíti, hogy a Maszovletből miként lett a Malév, de azonnal rátér a 
2007. évben zárult privatizációra, azaz közel másfél évtizedet egyszerűen kihagy a Malév 
életéből. 

A Malév ugyanis az 1992. június 30-i fordulónappal történt társasággá átalakulásakor még 
100%-ban állami tulajdonban volt, a 99,5%-os állami tulajdon egy hosszabb folyamat - a 
Malév részleges privatizációja, majd visszaállamosítása nyomán - alakult ki. 

A kihagyott másfél évtized legfontosabb, kiemelendő történései: 

• A Malév 1992. június 30-ával alakult át 100 %-os állami tulajdonú gazdasági társasággá 
és már 1992. december 15-ével sor került a részleges privatizációjára, amikor a 
részvényei 30%-át közvetlenül az Alitaliának, további 5%-át az Alitaliát birtokló 
SIMEST cégnek értékesítették. A kisebbségi tulajdonos a Malévet érintő minden releváns 
ügyben/kérdésben vétójogot kapott. 

• Újabb 5%-os részvénypakettet, 375 millió Ft névértékű törzsrészvényt, 1993 
novemberében (az augusztusi igen kemény dolgozói sztrájkok nyomán) a Malév 
dolgozói, valamint a Malév és a Lockheed vegyes vállalatának - az Aeroplexnek - a 
dolgozói szereztek meg, egy rendkívül kedvező dolgozói részvényvásárlási 
konstrukcióban. A Malév visszaállamosítása kapcsán, egy peres eljárás lezárása után, e 
részvények többségét a magánszemélyektől visszavásárolták 

• A részleges privatizáció sikertelensége viszonylag gyorsan nyilvánvalóvá vált, az Alitália 
súlyos pénzügyi-gazdálkodási gondokkal küzdött, a Malévval kapcsolatos üzleti 
elképzeléseit nem valósította meg, további tőkét a Malévbe nem tudott és nem is akart 
befektetni. 

• 1997 júniusában kormánydöntés született arra, hogy a privatizált részvényeket vissza kell 
vásárolni. Ezt két dolog nehezítette: 

o a magyar államnak az olasz féllel való tárgyalási pozíciója igen hátrányos volt, az eredeti 
- azaz 1992-ben kötött - szerződés nem csak visszavásárlási kötelezettséget rótt a 
magyar államra, de a magyar félnek ahhoz sem volt joga, hogy egy minimális 
mértéken túl, pénzügyi befektetőket engedjen be a társaságba az olasz társtulajdonos 
akarata ellenére, 

o a visszavásárláshoz szükséges forrásokkal a költségvetés nem rendelkezett, így olyan 
megoldást kellett keresni, ami az olasz fél kivásárlását központi költségvetési források 
nélkül tette lehetővé. így került a Malév részvények 35%-a - 1997. december 15-én, a 
mindvégig titokban folyó előkészületek után - az MKB és az OTP által közösen 
alapított Air-Invest Kft. tulajdonába. 

• A magyar állam tulajdonába a 35%-os részvénycsomag 1999. augusztus 19-én került 
vissza, amikor: 
o az ÁPV Rt. - egy halasztott fizetési konstrukció keretében - az összes részvényt 

visszavásárolta az Air-Invest Kft-től. Összességében - a bankokkal kötött szerződés 
értelmében - a 2,692 milliárd Ft névértékű részvénycsomagért az ÁPV Rt. két év alatt 
negyedévenkénti részletekben összesen 75,4 millió USD-t fizetett (az ÁSZ 
megállapítása szerint kamattal együtt 11.739 millió Ft-ot, a kifizetett kamat 1.444 
millió Ft volt.); 

o évekkel később az ÁPV Rt. felügyelőbizottsága (és az ÁSZ is) megállapította, hogy a 
bankokkal lebonyolított tranzakcióra kialakított szerződéses konstrukció miatt, az Air 
Invest kényszerügyletből a magyar állami oldalnak (adófizetőknek) 10,2 millió USD 
kára származott. 
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A visszavásárolt dolgozói részvényeket is figyelembe véve vált a Malév részvényeinek a 
99,95%-aos tulajdonosává ismét a Magyar Állam. 

A fejezetrészben írtakkal olyan értelemben egyet lehet érteni, hogy az OGY Bizottság által 
vizsgált időszak kormányai is ezen nemzeti értékeket tartották szem előtt, amikor rendre a 
Malév megmentését szolgáló döntéseit meghozták, miközben 

• a mozgásterük a minimálisra csökkent, miután 2004-től - a teljes jogú EU taggá 
válásunktól kezdődően - a Malév megmentése érdekében mozgósítható állami eszközök 
tárháza gyakorlatilag kimerült. így a kormánydöntések meghozatalakor komoly kockázati 
tényezőként kellett mérlegelni, hogy bármilyen megoldást választ a kormány a Malév 
esetleges állami támogatására - likviditás finanszírozása kölcsön vagy állami garancia, 
illetve közterhek elengedése vagy azok fizetésének megkönnyítése, stb. formájában -, az 
mindenképpen részét képezi annak a „portfoliónak", amelyre az előzetes bejelentési 
kötelezettségünk kiterjed, és amely kapcsán az EU Bizottság engedélyét meg kell kérni, 
azaz 

• a 2010-ig hivatalban volt kormányoknak rendre az volt a választási lehetősége, hogy: 

o vagy sorsára hagyják a Malévet, vagyis nem tesznek semmit a garantáltan 
bekövetkező felszámolásának a megakadályozása érdekében, vagy 

o a Malév csődtől való megmentésének érdekében olyan befektetőt keresnek, aki/amely 
megoldja a Malév rövidtávú finanszírozását, rendezi a Malév kritikussá vált 
tőkehelyzetét, hosszabb távon - új piaci lehetőségek révén, egy átmeneti 
veszteségfinanszírozás mellett - vállalja a Malév helyzetének a stabilizálását és legalább 
minimális szintű nyereségessé tételét, valamint mindezek megalapozásához kidolgoz és 
következetesen végrehajt egy - tovább már nem halasztható - 
restrukturálási/szerkezetátalakítási programot. 

A Malévet érintően hozott kormányzati döntések megalapozásához készült előterjesztésekből 
(is) tényként megállapítható, hogy a megelőző kormányok döntései - éppen a Malév 
nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel - minden esetben a Malév megmentése érdekében 
születtek. 

3. Észrevételek a VII.2. A MALÉV privatizációját megel őző évek címet viselő 
fejezetrészben írtakhoz 

A fejezetrész első bevezető mondatában szerepel ugyan, hogy az ÁSZ vizsgálat a 2000-2005. 
éveket ölelte fel és ez az idézett szövegrészekből is kiderül, azonban a hivatkozási alap 
megjelölése nem pontos, vagyis éppen a lényeg nem kap hangsúlyt, nevezetesen, hogy: 

• a tartósan veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának 
ellenőrzéséről szóló, 0611 számú ÁSZ jelentésről van szó, amely 

• a Malév helyzetére, veszteséges gazdálkodásának a mögöttes okaira vonatkozó 
megállapításait nem a 2002-ben hivatalba lépett kormány intézkedéseire szűkíti le, hanem 
évtizedes problémákról szól, azaz 

• a számvevőszéki jelentés elmarasztaló megállapításai nem a 2010. évi választásokig 
hivatalban volt, hanem a megelőző valamennyi kormány - többek között az első Orbán 
kormány - intézkedéseire is vonatkoznak, ez a Jelentésben egyszerűen „elsikkad". 

Példaként hozható fel a Jelentésből idézett alábbi szövegrész: 

„További jól érzékelhető kritikaként fogalmazódott meg, hogy az állami támogatások 

nem eredményezték az eredményes gazdálkodás megvalósítását csak a társaság 

fenntartását biztosították, továbbra is veszteséges működés mellett. Mivel a Kormány 
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a Malév Rt. tőkehelyzetének megoldását a részleges privatizációban látta, arról a 

koncepcionális kérdésről, hogy milyen méretű "nemzeti légitársaságot" kíván 

fenntartani, milyen összetételű flottával: nem döntött." 

A fentiekkel egyet is lehet érteni, a probléma csak az, hogy a leírtak éppen nem a vizsgált 
időszaki kormányzati döntések kritikáját jelentik. Ebben az időszakban ugyanis már nem volt 
napirenden a részleges privatizáció, a kiírt pályázatok a teljes állami részvénycsomag 
értékesítésére vonatkoztak. 

A fenti kritikában megjelölt időszak behatárolásához - tehát amikor a részleges 
privatizációtól várták a Malév tőkehelyzetének a megoldását - két konkrét példa adhat 
segítséget: 

• Az első részleges privatizációra 1992 decemberében került sor, amikor a Malév 35%-os 
részvénypakettjét az Alitália érdekcsoport részére értékesítették, majd azt a két 
kereskedelmi bank beiktatásával 1997-ben az Alitáliától, illetve 1999 augusztusában a két 
bank tulajdonában levő Air-Invest Kft-től visszavásárolták. 

• A részleges privatizáció nem került le ezt követően sem a napirendről, 2000 októberében 
ismételten döntés született arról, hogy - a Malév tőkehelyzetének a rendezése, 
finanszírozási problémáinak az enyhítése érdekében - egyfordulós zártkörű pályázaton 
kell értékesíteni a Malév Rt. 10 %-os kisebbségi részvénycsomagját, egy 2-4 milliárd Ft- 
os tőkeemelés elérése céljából. A többségi tulajdont nem kívánták átengedni (az ING 
Barings-sel kidolgoztatott koncepció 47%-os külföldi tulajdoni hányadot tett volna 
lehetővé). A mindvégig titokban tartott zártkörű pályázatra meghívott 23 cég közül - az 
Aviation Solution International konzorcium kivételével - egyetlen egy sem volt hajlandó 
ajánlatot tenni. A privatizációs pályázat eredménytelenül zárult, mert az Aviation 
Solution International konzorcium nem tett eleget teljes mértékben a pályázati kiírásnak. 

A Jelentésből az alábbiakban idézett részben írtak ugyancsak nem a 2004-2010 években 
hivatalban volt kormányra értendők: 

„Az Állami Számvevőszék 2002-ben a Malév Rt.-nek nyújtott támogatások hatásával 

kapcsolatosan rögzítette, hogy a Malév Rt. átalakítási koncepciója a menedzsment 

változása miatt 2002-ben nem folytatódott, ezért az előző évi megállapításának 

megfelelően a 2001-ben nyújtott 9,2 Mrd Ft-os támogatás sem hasznosult és a 

veszteséget növelte." 

A Jelentés a hivatkozási alapja pontos megjelölését - vagyis azt, hogy mely évre vonatkozó 
ÁSZ jelentésre hivatkozik - itt is mellőzi. 

Ezért „a rend kedvéért" pontosítunk: itt most az ÁSZ-nak Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához 
kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről"  címet viselő 0233 (J/758) 2002 szeptemberében 
nyilvánosságra hozott jelentéséről van szó. 
 

Ebből a jelentésből vett alábbi idézetek pontos információt adnak arról, hogy a 9,2 milliárd Ft 
tőkejuttatásra melyik kormány, milyen döntése alapján került sor, sőt arról is, hogy e 
tőkejuttatásról milyen megállapítást tett az ÁSZ: 
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„I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A Malév Rt. részére tőkeemelésként juttatott 9,2 milliárd Ft, és a 3 milliárd Ft tagi 
kölcsön csak a társaság likviditási helyzetének átmeneti javítását szolgálták. A 
MALÉV Rt. olyan mértékű tőkevesztési szakaszba jutott, aminek eredményeként rövid 
időn belül elveszítheti saját tőkéjét. A súlyos pénzügyi helyzet feloldására a MALÉV 
Rt. stratégiai programot készített, melyben feltárta a fennálló helyzetet, 
kialakulásának belső és külső okait. Bemutatta a felszámolással járó, illetve a 
középtávon elérhető nyereséges gazdálkodáshoz szükséges ráfordítások mértékét. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy amennyiben a nyereséges gazdálkodás 
eléréséhez szükséges tőkejuttatásra egy elfogadott, a végrehajtást több évre 
kiterjedően is garantáló, folyamatosan ellenőrizhető program keretében nem kerül 
sor, a MALÉV Rt. részére a 2001. évben biztosított 9,2 milliárd Ft tőkeemelés csak a 
további veszteséges működtetésének elnyújtását eredményező, felesleges ráfordítás 
volt. " 

A fent idézett részben foglaltakat a II. Részletes megállapítások fejezetben az ÁSZ jelentés 
részletesebben is kifejti, e fejezetrészből is lehet idézni néhány megállapítást: 

„A Malév Rt. a 2055/2001. (III. 27.) Korm. határozat és a 2268/2001. (IX. 26.) Korm. 
határozat alapján 9,2 milliárd Ft juttatást kapott tőkeemelés céljából. Ezen kívül az 
APV Rt. 3 milliárd Ft tagi kölcsönt is biztosított részére. A támogatás felhasználása az 
előírásoknak megfelelően valósult meg. A Társaság a kölcsönt az év folyamán 
visszafizette, nyilvánvalóan a kapott tőkeemelés terhére. 

„A Malév Rt. részére a 2001. évben biztosított 9,2 milliárd Ft tőkeemelés a Társaság 
további fenntartásának és a gazdaságos üzemeltetésének elérését szolgálhatja, 
amennyiben a nyereséges gazdálkodás eléréséhez továbbiakban szükséges tőkejuttatás 
egy elfogadott, folyamatosan ellenőrizhető és a végrehajtását több évre kiterjedően is 
garantáló kormányprogramban rögzítésre kerül. Ellenkező esetben megalapozott 
szakértői vélemények szerint a 2001. évben adott 9,2 milliárd Ft támogatás csak a 
Társaság további veszteséges működtetésének elnyújtását eredményező és felesleges 
ráfordítás volt. " 

Mindezt azért is indokolt a helyére tenni, mert a Jelentés következő megállapítását - úgy tűnik 

- ezen ÁSZ jelentésbeli, a Fidesz kormányt illető kritikájára alapozza: 

„ Tényként rögzíthető, hogy 2003-ban a flotta megújításának valamint a regionális 

hálózat kiépítésének megkezdése az erőforrások megléte nélkül történt." 
A Malév flottát érintően a fejlesztések/koncepcióváltások gyakorlatilag folyamatosan 
történtek, csak néhány kiragadott példát említve, messze nem a teljesség igényével: 

• 1988. november 18-ával kezdődött meg a szovjet gyártmányú Tupoljev repülőgépek 
cseréje, ekkor helyezték üzembe az első Boeing 737-es gépet. 

• 1993. május 10-én helyezték üzembe az első nagygépet, egy Boeing 767-est. 
• 1995 decemberében kezdték meg a Tu-134-esek kivonását, ekkor érkezett meg az első 

holland Fokker-70-es repülőgép, 
• 2001-ben az utolsó Tu-154-est is kivonják a forgalomból, stb. 

A gépbeszerzések lízingelésének - azaz a hosszú távon igen jelentős, a jegyárak emelésével 
az utasokra át nem hárítható többletköltséggel járó módjának - az előzményei tényszerűen 
még az 1993-tól kezdődő időszakra nyúlnak vissza, tehát arra, amikor a Malév az Altalia 
résztulajdonában volt, azaz a Malév flottafejlesztése kapcsán az erőforrások hiánya nem a 
2003. évtől jelentkező gond volt. 
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A Jelentés írói ezt követően ismét visszatérnek az ÁSZ-nak a már hivatkozott, 2006 
májusában közzétett „A tartósan veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági 
társaságok gazdálkodásának ellenőrzéséről"  címet viselő jelentésében (0611 számú jelentés) 
írtakhoz. Azonban most is gondosan elkerülik a „forrás" pontos megjelölését, mely alapján 
egyértelmű lenne az is, hogy például az alábbiakban idézettek az egymást váltó kormányokra 
- politikai hátterüktől függetlenül - érvényesek: 

„Az ASZ megállapítása egyértelműen fogalmaz, a rossz tervezést és végrehajtást 

példázza a Malév Rt. stratégiai tervezési és végrehajtási gyakorlata. A Malév Rt. 

több, esetenként egymásnak ellentmondó stratégiát készített. A gyakori vezetői 

váltások következtében a stratégiák megvalósítására, végrehajtására (véghezvitelére) 

nem kerülhetett sor. " 

Természetesen az OGY Bizottság jelentésének szánt munkaanyag fent idézett része 
jóval hitelesebb volna, ha az ASZ jelentéséből pontosan idéznek, az ugyanis így szól: 

„A rossz tervezést és végrehajtást példázza a Malév Rt. és az MTV Rt. stratégiai 
tervezési és végrehajtási gyakorlata. A Malév Rt., és az MTV Rt. is több, esetenként 
egymásnak ellentmondó stratégiát készített. A gyakori vezetői váltások következtében 
a stratégiák véghezvitelére egyrészt nem kerülhetett sor, másrészt a tulajdonos a 
végrehajtásukat az MTV Rt.-nél és a Malév Rt.-nél 2003- ig nem is kérte számon. " 

De lehet az ÁSZ jelentésből további megállapításokat is idézni, így például még kettőt: 

„A Malév Rt., a Nemzeti Lóverseny Kft. esetében a kormányzati szándékok ellenére 
ágazati illetve nemzetgazdasági szintű stratégiai koncepciók elfogadására a vizsgált 
időszakban nem került sor. Az ágazati légi közlekedési stratégia meghozatalának - bár 
2000-től kormány szinten megfogalmazódott — igénye lekerült a napirendről. " 

„A társaságok önálló vagy a stratégiához kapcsolt és a veszteség források 
megszüntetésére irányuló intézkedési tervei sem voltak sikeresebbek a stratégiájuknál. 
A Malév Rt. éves költségcsökkentő és takarékossági intézkedései rendre 
eredménytelenek voltak. A programok kiértékelése kimutatott ugyan relatív 
költségkímélő eredményeket, de a társaság veszteségeinek növekedését ezek nem 
állították meg. " 

A Malév Rt-re vonatkozó fenti megállapításhoz a lábjegyzetben fűzött megjegyzést is 
érdemes idézni: 

Az Állami Számvevőszék az ÁPV Rt. 2002. évi működésének ellenőrzése során a 
korábbi ellenőrzési tapasztalatai és az APV Rt. belső vizsgálatainak áttekintése 
alapján azt a következtetést vonta le, hogy számos átalakítási terv közül egyet sem 
hajtottak végre következetesen, így nem lehet pontosan megítélni, hogy melyik 
átalakítási terv lett volna megfelelő. " 

A jelentésben í a 2005. évet érintően írtak annyiban elfogadhatóak, hogy a Budapest Airport 
Zrt. (BA Zrt.) részleges privatizációja és a BA Zrt. valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
(KVI) között létrejött hosszú távú vagyonkezelési szerződés, illetve a BA Zrt. és a Malév 
közötti, kétoldalú közvetlen megállapodás sok szempontból kedvezett a Malévnek. 
A BA Zrt. - a kétoldalú megállapodásban - a reptérhasználathoz kapcsolódóan, pl. a 
Malévnek több kedvezményt is adott, leírták a Malévnek a BA Zrt-vel szembeni tetemes, 
milliárdos nagyságrendű tartozását és a BA Zrt-vel az üzemanyag kiszolgálási tevékenységet 
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érintően kötött üzlete is jelentős mértékben hozzájárult a Malév pénzügyi-gazdálkodási, 
illetve finanszírozási problémáinak az átmeneti enyhítéséhez. 

Ha a Bizottsági Jelentéstervezet írói fontosnak tartották megállapítani, hogy „2005-ben 
rendkívüli bevételt jelentett az üzemanyag üzletág értékesítése, melyet a Malév öt milliárd 
forint készpénzért és a Budapest Airport (továbbiakban: BA) felé mintegy 2,6 milliárd forint 
tartozás leírása fejében eladta a BA Rt-nek. A Malév üzemanyag szolgálata a legnagyobb 
üzemanyag kiszolgáló volt Ferihegyen, évente több milliárdos haszonnal", akkor szerencsés 
lenne pontosan ismertetni ezt az ügyletet, mely valójában a Malév „EU-konform" 
megsegítését szolgálta a BA Zrt. által.. 

A szóban forgó tranzakció keretében a RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft. (RÜK 
Kft.) üzletrészét értékesítette a Malév. A 3 millió Ft törzstőkével alapított, majd tőkeemelés 
után 257,79 millió Ft törzstőkéjű társaság korábban a MALÉV Rt. (96,75 %) és a MALÉV 
egyszemélyes tulajdonában levő Air Budapest Club Légiközlekedési Szolgáltató Kft. (ABC 
Kft. 3,25 %) közös tulajdonában volt: 

• A Malév kerozin beszerzéssel, kiszolgálással és értékesítéssel kapcsolatos 
tevékenységének a RÜK Kft-be való kiszervezéséről a MALÉV 2005. július 15-i 
rendkívüli közgyűlésén hozták meg a döntést. 

• A Malév 2005. szeptember 30-i rendkívüli közgyűlése döntött arról, hogy a cég a teljes 
üzletrészre számított 7.023 millió Ft összegű vételár - üzletrészarányos részének 
megfelelő - vételáron az üzletrészét értékesíti a Budapest Airport Zrt. részére. így 2006. 
január 6. óta a Társaság tulajdonosa a Budapest Airport Zrt. lett, a RÜK Kft. valós értékét 
messze meghaladó vételár fejében. 

A fenti ügylet árkondícióit vélelmezhetően befolyásolta az is, hogy a MALÉV Zrt. - a RÜK 
Kft üzletrésznek a Budapest Airport Zrt. részére történt átruházása során - kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a RÜK Kft. számára a Kerozinvezeték (MALÉV Zrt. tulajdonában lévő 
szakasza) zavartalan és kizárólagos használatának jogát 75 évig garantálja, a folyamatos 
üzemanyag-szállítás érdekében. 

Az alábbi megállapítás a szakmai hozzá nem értés, a megalapozatlan vádaskodás 
mintapéldája - ráadásul nem is áll összhangban a Jelentésnek a Malév problémáit, azok 
mögöttes okait ismertető részeivel - ezért mindenképpen törlendő (még akkor is, ha az un. 
Fehér Könyvben ilyesmiket írnak a szerzői): 

„A Fehér Könyv megállapításával egyetértve kijelenthető, hogy a jövedelmező, 

stratégiai fontosságú tulajdon elemek és üzletágak értékesítése nem csupán hosszú 

távú bevételtől és forrástól fosztotta meg a légitársaságot, hanem a szocialisták által 

privatizációra szánt cég értékét is jelentősen csökkentette." 

Az ugyanis nem csak nézőpont kérdése, mivel objektív, korrekt válasz is adható arra, hogy 
a Malév értékét mi csökkentette a leginkább: 

• a tőkéje felélését eredményező, halmozódó veszteségei, a halmozódó, ma előtt görgetett 
rendezetlen tartozásai, stb., azaz - mindezek összhatásaként - a csődveszély általi állandó 
fenyegetettsége, vagy az, hogy 

• a mérlegében egyébként meg nem jelenő, forgalomképes vagyoni értékű jogként nem 
értékelhető londoni repülőtéri slotok (résidők) cseréje révén a finanszírozási gondjait 
átmenetileg enyhítő bevételhez jutott, egyúttal megszerezte az értékét mindenképpen 
növelő One World tagságához szükséges támogatást. 

A következőkben idézett két bekezdését a Jelentésnek mindenképpen indokolt törölni: 
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• egyrészt annak érdekében, hogy a Bizottság ne kockáztassa a reputációját a hozzáértő 

szakmai körökben, mivel az idézett szövegrészek szakmai szempontból is minden alapot 

nélkülöző, ráadásul meglehetősen összezagyvált olyan állításokat tartalmaznak, melyekre 

maga a Jelentés is rácáfol a korábbi részeiben, illetve 

• óhatatlanul felvetnek olyan megválaszolásra váró kérdéseket is, melyek tekintetében a 

jelenlegi kormánytól is joggal/okkal lehetne választ kérni/várni. 

„A meghallgatások során a Bizottság tisztségviselői és tagjai meggyőződtek 
arról, hogy az állam egykori vezetői, A Malév Zrt. vezetése sem a életben 
tartására, komoly stratégiát, koncepciót nem dolgoztak ki. A Budapest Airport 
Rt és a Malév Rt. összevonásának szándéka fel sem merült, holott a BA Rt 
nyeresége a MALÉV veszteségei a tiltott állami támogatások kockázata nélküli 
fedezetként szolgálhatott volna. Számos nyugat-európai gyakorlatnak 
megfelelő, korszerű, új nemzeti légitársaság megalapítására vonatkozó 
kormányzati előkészítés nem történt. A szocialista-szabaddemokrata 
kormányok egy „lecsupaszított, lényegében az üzemi veszteségek miatt 
(szinte) működésére képtelen működésképtelen állami társaság számára az 
egyetlen menekülési útjának a privatizációt szánták. A felvázolt helyzetben 
azonban valódi, szabályos magánosításra szinte lehetőség sem volt, így a 
kormány egy olyan megoldásba „hajszolta bele" az állami vagyonkezelő 
akkori vezetőit, mely eljárás jogszerűségének későbbi megítélése kételyeket 
vet fel." 

„Fentiek alapján a Bizottság meggyőződése, hogy a 2007-es privatizációt 
megelőző sikertelen értékesítési kísérletek oka a társaság fentiekben feltárt 
szakszerűtlen és koncepciótlan üzemeltetéséből is következően abban 
keresendő, hogy az eredményes privatizációs eljárás során szabálytalanul, 
később tiltott állami támogatásnak minősülő, az állam számára káros 
(későbbiekben részletezendő) konstrukció a többi pályázó számára nem 
merült fel lehetőségként, így azzal reálisan nem is számolhattak." 

Nem szívesen ingatjuk meg a „Bizottság meggyőződését", de az mégis csak tény, hogy a 
sikertelen privatizációs kísérletekre nem csak a 2004. évtől kezdődően lehetne példákat 
felhozni, hanem az első, de még a jelenlegi Orbán kormány részéről is, igaz ezek közül csak 
az utóbbi hozható összefüggésbe a Malév sorsának szomorú végkifejletével. 

Ettől elvonatkozatva, a fent idézett megállapítás nem csak minden alapot nélkülöz, de össze 
is keveri, illetve „összemossa" a dolgokat: a privatizációra 2006-2007 fordulóján került sor, a 
Malév részvényeknek a tőkeemelés révén ismételt többségi állami tulajdonba vétele pedig - a 
megmentési/szerkezetátalakítási támogatást megalapozó stratégia végrehajtásának első 
lépéseként - 2010 első hónapjaiban történt meg. 

Arról pedig, hogy mi és mikor, minek a következtében vált utóbb tiltott állami támogatássá, a 
Bizottság akkor szerezhetett volna valós tényeken alapuló információkat, ha sor került volna 
az EU Bizottság határozatával kapcsolatban 2010 második felében, illetve 2011-ben 
történtekről, a határozat ezen időszaki hátteréről kellően informált személyek 
meghallgatására is. 

A Malév 2006-2007 évek fordulóján lebonyolított privatizációjának a megítélésekor néhány 
tényt indokolt lenne figyelembe venni, így például azt, hogy privatizációs eljárás 
sikertelennek nyilvánítása esetén 2007. I. félévében 10 Mrd Ft körüli tulajdonosi tőkejuttatás 
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vált volna szükségessé, ennek hiányában felszámolási eljárást kellett volna indítani a 
MALÉV ellen, amelynek vesztesége 52-56 Mrd Ft-os mértéket ért volna el. Ennek 
figyelembe vételével történt a privatizációs eljárás lefolytatása. 

Az ASZ-nak Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2006. évi működésének és a 
központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről"  címet 
viselő 0725 (J/3594) számú, 2007. augusztusi jelentésében írtak nyilván elkerülték a 
bizottsági jelentés íróinak a figyelmét, ezért idézzünk az ÁSZ jelentéséből néhány figyelmet 
érdemlő megállapítást: 

„A 2006. június 30-i időpontra vonatkozóan a MALÉV Zrt., mint működő üzleti 
vállalkozás 100%-os tulajdonosi érdekeltségének jövedelem megközelítéssel 
megállapított valós piaci értékét a nemzetközi vagyonértékelő cég 0 Ft-ban állapította 
meg. A társaság 2006. évi eredménye a várakozásokkal ellentétben nem nyereség volt, 
hanem közel 10 Mrd Ft veszteség. Ezen kívül a 32,5 Mrd Ft hosszú lejáratú hitelekhez 
adott állami készfizető kezességvállalások 2007. december 31-ei kiváltási kényszere is 
rontotta az értékesítési pozíciókat. " 

„Az elmúlt években az értékesítésre három kísérlet történt, és újabb körülmények nem 
következtek be a privatizációs stratégiában. A MALÉV Zrt. értékesítésére kiírt 
pályázatra beérkezett ajánlatok közül egyetlen pályázó ajánlata sem rendelkezett 
olyan banki garanciákkal, amely megfelelt volna a pályázati kiírásban foglaltaknak. A 
hiánypótlásokat követően az AirBridge Zrt.-vei indultak meg a végső adásvételi 
tárgyalások, mivel az eljárásban részt vevő többi ajánlattevő a tárgyalásos 
szakaszban nem tudta az ajánlatát megfelelő banki biztosítékokkal alátámasztani. Az 
AirBridge Zrt. a versenyfeltételek között az eredetihez képest javította ajánlatát, 
amelynek eredményeként 2007-ben sikerült részükre értékesíteni a MALÉV Zrt.-t. " 

4. A VII.3. A Malév privatizációs eljárása címet viselő részhez 

A fejezetrészben keveredik a privatizációs stratégia és a privatizációs eljárás fogalomköre. 
Miután a jelentés tervezet írói mellőzik az állításuk jogszabályi alátámasztását, a levont 
következtetések jogi meglapozását, annyit lehet - hasonló módon - kijelenteni, hogy az ÁPV 
Rt. a kormánydöntést végrehajtotta és az értékesítéssel zárult privatizációs eljárást a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően bonyolította le. Somkuti István volt MNV Zrt. 
vezérigazgató-helyettes a személyes meghallgatásán ugyanezt mondta el, a rá való hivatkozás 
a tények szimpla elferdítése. 

A fejezetrészben pontokba szedett állítások részben értelmetlenek, másrészt jogszabályi 
előírásokkal nincsenek alátámasztva., csak azt tükrözik, hogy akik azokat leírták, nem 
fáradoztak azon, hogy megismerjék a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

A Jelentés e fejezetében a továbbiakban írtak - mellyel a Jelentés tervezet készítői görcsösen 
igyekeznek a személyi „összefonódásokat" bizonygatni - igen jó adalékul szolgálnak ahhoz, 
hogy meg lehessen ítélni, mire fordította a Bizottság a szűkre szabott ideje egy jelentős 
részét, miért nem került sor a Bizottság döntésének megfelelően, a jelenlegi kormányhoz 
kötődő személyek meghallgatására. 

A Bizottság álláspontjaként aposztrofált alábbi megállapítás minden alapot nélkülöz, az 
egyszerű, nem túlzottan kvalifikált politikai „sárdobálás" kategóriájába sorolható: 

„A Bizottság álláspontja szerint Költő Magdolna állítása, amennyiben a valóságot 

fedi, úgy az APV Rt. eljárása teljes ellentétben áll a privatizációs verseny valódi 
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céljával, ha információkat szerezhet meg egy pályázó az állam korábbi képviselőin 

keresztül. így a jogállamiság követelményeivel ellentétben áll, az állam, mint az 

eladói oldalon álló fél semlegességével összeegyeztethetetlen módon a szereplők 

helycseréje, a befolyástól mentes döntési eljárás ennek következtében nagyban 

sérült. „ 

A fenti állításokkal szemben, a meghallgatásokon a bizottsági tagok kérdéseire elhangzottak 
és a különböző személyek, szervezetek felé történt felkérések nyomán a Bizottság 
rendelkezésére bocsátott tetemes mennyiségű, különböző dokumentumok alapján: 

• egyértelműen megállapítható, hogy a jelzett/feltételezett bárminemű „összefonódásra" a 
pályázaton nyertes AirBridge tulajdonosaival, egyéni érdek érvényesülésére - akár a 
kormánytagok, akár az APV Rt. döntéshozói, illetve vezető beosztású döntés-előkészítő 
munkatársai részéről - adatot, információt a Bizottság nem talált, nem tárt fel, ilyen 
megállapítást tényekkel megalapozni nem tud; 

• a pályázati eljárás lebonyolításának feltételei/körülményei, az információszerzés, 
tájékozódási lehetőség stb. vizsgálata alapján leszögezhető, hogy az un. bennfentes 
információ kérdésének már a feltevése is minden alapot nélkülöz. A pályázatot kiíró APV 
Zrt. és a Malév valamennyi, a pályázaton való részvételi szándékát a tenderanyag 
kiváltásával alátámasztó potenciális érdeklődő számára azonos módon, feltételekkel 
biztosította a lehető legteljesebb mértékű, mélységű információkhoz való hozzáférést 
(még a munkavállalók előírt tájékozódási lehetőségének biztosításához is felállítottak 
adatszobát); 

• a befektetői oldal részére a lehető legteljesebb körű adatszolgáltatást biztosították, arra is 
volt lehetőség, hogy a befektető a saját könyvvizsgálója, tanácsadója bevonásával az 
információs memorandumban foglaltakhoz képest még több, részletesebb információt 
kérjen; 

• a pályázatra beérkezett ajánlatok értékelésénél, bírálatánál visszaélésre, manipulációkra 
stb. nem került sor, a beérkezett ajánlatok kondíciói a széles nyilvánosság előtt ismertek, 
összehasonlíthatók. A pályázati eljárást és annak eredményeként megkötött szerződést 
pedig a pályázat egyetlen résztvevője sem támadta meg. 

A jelentés tervezet e részében a továbbiakban leírtak egy része a folyamatot írja le, 
megtűzdelve olyan szakszerűtlen megállapításokkal, mint, pl. „Az MFB hitel fedezete 
korábban kizárólagosan az állami kezességvállalás volt." Aki ezt írta, eléggé hézagos 
ismeretekkel rendelkezhet arról, hogy mi a fedezet és mi a mögöttes biztosíték. 

A jelentés - finoman szólva - szubjektív voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
miközben hosszú részeket szentelnek a jogi tanácsadó által előadottaknak, a Malév 
privatizációjával kapcsolatban meghallgatott, az előkészítésben, lebonyolításban, 
döntéshozatalban közreműködő, a releváns és megfelelő információkkal bíró, felelős 
beosztású volt vezetők, volt miniszterek stb. meghallgatása során az érintettek által 
elmondottakat egyszerűen meg sem említik. 

A Malév Vagyonkezelő Kft. bevonásával a légitársaság MFB hiteleinek a kezelésére 
kialakított konstrukciót illetően a mindenképpen figyelembe kell venni az alábbiakat: 

a) A Malév részére - az első Orbán-kormány 2001. márciusi határozata alapján - a 
Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 76 millió euró értékű, államilag garantált rövid 
lejáratú kölcsönt nyújtott. Mivel esély sem volt a hitel visszafizetésére, a hitelt hosszú 
futamidejűvé alakították át 2003-ban. A 76 millió Ft összegű, euró alapú, 100 %-ban 
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államilag garantált, három havi LIBOR + 0.5 % kamatlábbal nyújtott - jelzett módon 
„megújított"- hitel lejáratát 2013. évire meghosszabbították úgy, hogy a futamidő alatt 
a Malévnek csak kamatfizetési kötelezettsége volt, a tőkerész a futamidő végén egy 
összegben vált esedékessé. 

b) A konkrét értékesítési tranzakció időpontján - és hatókörén - messze 
túlnyúló/túlmutató kérdés volt, hogy a magyar állami tulajdonból, így a közvetlen 
magyar állami befolyás és döntési lehetőségek hatóköre alól kikerülő Malév esetében 
milyen módon lehet fenntartani azt, hogy - ha közvetett módon is - fennmaradjon az 
állami ellenőrzés és befolyásolás lehetősége a komoly állami kitettséget jelentő MFB 
hitelből eredő kötelezettségek teljesítését illetően. Erre kínálkozott megoldásnak az, 
hogy (csak a legfontosabb összefüggéseket említve): 

• a hitelek címzettje az újonnan alapított, 100%-os magyar állami tulajdonú Malév 
Vagyonkezelő Kft.(MAVA) legyen, amelynél egyértelműen közvetlenül 
ellenőrizhető, nyomon követhető lett így - szállító és vevő, illetve adós és hitelezői 
pozícióból - a hitelek forrásának a Malév általi biztosítása, azaz a vevő e 
vállalásának, illetve a hitelek kapcsán fizetendő kamatoknak az MFB felé az előírt 
ütem és mérték szerinti teljesítése, vagyis 

• maradt némi eszköztára a magyar államnak, hogy ha a Malév pénzügyi- 
finanszírozási gondjai miatt az esedékes kötelezettség teljesítése átmenetileg 
veszélybe kerül, viszonylag „szalonképes" módon - a saját társaságának történő 
tőkejuttatással - a hiányzó forrásokat átmenetileg pótolja, megelőzve így az állami 
garanciának a központi költségvetés terhére az MFB általi lehívását, nem mondva 
le természetesen a Malévval szembeni követeléséről; 

• a MAVA hitelátvállalásnak a szerződésben kikötött garanciáit jelentette, hogy a 
MAVA tulajdonába kerültek azok a vagyoni eszközök/vagyoni értékű jogok, 
amelyek a befektető új tulajdonos üzleti elképzelései megvalósításához is 
nélkülözhetetlenek voltak és 

• a konstrukció alapján, ha korlátozott mértékben is, de mégis volt némi közvetlen 
rálátása a magántársaság Malév gazdálkodására, pénzügyi likviditási helyzetének 
az alakulására a magyar államot képviselő ÁPV Rt-nek; 

• az államilag garantált hiteleknek a 100%-ban magyar állami tulajdonban levő 
Malév Vagyonkezelő Kft. általi átvállalása az MFB azon (jogos) elvárását 
elégítette ki, hogy a hitelek visszafizetése kapcsán az eredeti pozíciója ne kerüljön 
veszélybe, azaz az állami garancia fennmaradjon és 

• utóbbi kapcsán megoldódjon az a probléma is, hogy az értékesítéssel 
magántulajdonba kerülő piaci szereplő Malév hiteleiért az állam már nem 
vállalhatott garanciát, egy magántársaságot terhelő hiteltért vállalt állami garancia 
egyértelműen tiltott állami támogatásnak minősült volna. 

c) Azt természetesen világosan látszott, nem is vitatta senki, hogy ha csak az EU 
összefüggéseket nézzük, már akkor is több szempontból is kockázatos ügyletről van 
szó, pl. ezért került be a szerződésbe az a kitétel, mely alapján a konstrukciónak az 
EU felé való bejelentését vállalta és teljesítette is a magyar állami oldal. E bejelentés 
akkor került visszavonásra, amikor a Malév ismételten állami tulajdonba került, mivel 
ezzel a privatizációs konstrukció EU[ általi emiatti felülvizsgálata okafogyottá vált. 

Annak a feltárására pedig, hogy az EU Bizottság határozatának a hátterében mi állt, az eljárás 
megindítására kinek a kezdeményezésre és mikor került sor, milyen előzetes egyeztetések, 
előzmények után és milyen szempontok alapján, milyen tényezők figyelembe vételével - 
vagy éppenséggel figyelmen kívül hagyása mellett - hozta meg az EU Bizottság a határozatát, 
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az OGY Bizottság még csak kísérletet sem tett. így a Jelentés tervezetnek az ezzel 
kapcsolatos valamennyi állításának, feltételezésének stb. a meglapozottsága erősen 
megkérdőjelezhető. 

5. A Jelentés tervezet VII.4. A Malév működése az Airbridge tulajdonában címet viselő 

részéhez 
A jelentés tervezet ezen része jól példázza, hogy a tényszerűség látszata mellett miként lehet 
bonyolult összefüggésekről megalapozatlan, egyoldalú megállapításokat tenni. 

A különösen kifogásolható megállapítások köréből példaként hozható fel a jelentés tervezet 
egyik igencsak félreérthető mondata: „Mind a vizsgálat, mind a büntető feljelentés felveti a 
hűtlen kezelés, illetve a kötelességszegés büntetőjogi felelősségét. " Az ugyanis nem derül ki, 
hogy a Jelentés tervezet készítői konkrétan kikre gondolnak és e megállapítást tényszerűen 
mire alapozzák. 

Az AirBridge által a Malév részére juttatott finanszírozó források tekintetében több dolgot 
indokolt tisztázni: 

• arra nézve, hogy a privatizációs szerződéshez adott bankgarancia kapcsán az AirBridge 
és a VEB között milyen, a banktitok körébe tartozó háttér megállapodások születtek, a 
magyar szerződő fél - értelemszerűen - sem a befektetőtől, sem a VEB-től információval 
nem rendelkezett, miután ez kizárólag a két fél megállapodásának a tárgya volt/lehetett; 

• a magyar fél számára relevanciával az bírt és bírhatott, hogy a VEB nem hiteligérvényt, 
hanem bankgaranciát adott, a továbbiakban pedig az, hogy a befektető AirBridge a Malév 
részére a szerződésben vállalt tőkejuttatást teljesítette-e vagy sem. Az eladó magyar fél 
részéről a szerződésben vállalt tőkejuttatások vevő által megajánlott mértékét, ütemezését 
lehetett rögzíteni és a szerint ellenőrizni a későbbiekben a megállapodások betartását; 

• abba, hogy a Malév új tulajdonosa - az AirBridge Kft. - milyen forrásokból teremti elő a 
Malév számára biztosított tőkejuttatásokat, a privatizációt követően a magyar félnek már 
nem volt, értelemszerűen nem lehetett beleszólása. A tőkeemelés révén a befektető 
mindenképpen a legnagyobbat kockáztatta, miután azt a Malév felszámolás alá kerülése 
esetén garantáltan elveszítette; 

• ha ennek a tőkének a forrása bankhitel volt, akkor el kell fogadni, hogy a hitelező bank - 
jelen esetben a VEB - a saját kockázatát prudens módon igyekezett maximálisan 
mérsékelni. Ez a kockázat egyrészt a bankgarancia esetleges lehívásából, másrészt a 
Malév tőkejuttatásához az AirBridge részére nyújtott hitelből, illetve a Malévnak 
közvetlenül nyújtott hitelből tevődött össze. 

• a visszafizetés biztosítékát elsősorban az AirBridge-nek kellett a VEB részére nyújtania.. 
Más oldalról közelítve semmi abszurd nincs abban, hogy ha valaki tőkét fektet be egy 
társaságba, akkor a tőkéje hozamának a megtérülését e befektetéstől várja el. Ha viszont 
saját tőkéje nincs és a tulajdonába került céget hitelből finanszírozza/tőkésíti fel, akkor a 
„hozam" alatt legalább a tőke+kamatai értendők, vagyis • a VEB hitel kapcsán a Malév 
viszontgaranciája - még ha erről tényszerűen csak a „visszaállamosítás" kapcsán szerzett 
mindenki tudomást - a bank részéről logikus lépés volt, a VEB-nek legalább az 
esetlegesen lehívásra kerülő 32 millió eurós bankgaranciáját ily módon kellett 
viszontbiztosítania. 

A személyes meghallgatások során az hangzott el, hogy a „viszontgarancia” egy több lépcsős 
- a VEB által meghatározott - garanciarendszer része volt: a VEB részére a garanciákat első 
helyen az AirBridge adta, mögötte volt a KrasAir orosz légitársaság készfizető kezessége, az 
AiRUnion légi szövetség készfizető kezessége, illetve Borisz Abramovics készfizető 
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kezessége az egyéb vagyona/magánvagyona terhére. Az orosz befektető vállalkozásainak a 
csődje után azonban nyilvánvalóan már csak a Malév viszontgarancia érhetett valamit. 

Az olyan jól hangzó megállapítás pedig, hogy ,,a Malév saját magát vásárolta meg" eléggé 
figyelemre méltó olyan hazai privatizációs szabályrendszerben, amikor a vevő pl. 
egzisztencia hitelből, illetve a megvásárolt cégtől kapott osztalékából, vagy pl. MBO vagy 
MRP konstrukcióban vásárolhatta meg az állami cég részvényeit/üzletrészeit. 

A semmit nem bizonyító, de hangulatkeltésre jól alkalmazható megállapításokkal bőven 
rendelkezik a Jelentés tervezetnek ez a része is, például: 

„A Bizottság fontosnak tartja kihangsúlyozni továbbá, hogy az AirBridge Zrt. 

és a VEB, a Malév Zrt. és a VEB közötti, valamint a Malév Zrt. és az AirBridge 

Zrt. közötti szerződések és módosításaik az MNV Zrt. tájékoztatása szerint 

kizárólag angol, illetve orosz nyelven készültek, azokból magyar nyelvű - még 

esetleg hiteles - példány nem keletkezett, a megkapott dokumentációban sem 

volt magyar nyelvű fordítás fellelhető. Költő Magdolna nyilatkozata is 

alátámasztja, hogy a privatizációt követően a Malévban a munkanyelv az 

orosz és az angol volt. " 

A fenti megállapításnak akkor lenne súlya, jelentősége, ha azt olyan ügyletek kapcsán teszi a 
Jelentés tervezet, amelyben a magyar állami oldal is pl. szerződő félként vesz részt, de mint a 
fentiekből kitűnik, nem erről van szó. így a fent idézettekhez annyi megjegyzés fűzhető, hogy 
ha pl. az MNV Zrt -nek bármely okból az említett dokumentumokra szüksége lett volna 
abban az időszakban, amikor a Malév magánkézben volt, akkor feltételezhetően nem lehetett 
volna semmi akadálya annak, hogy beszerezze az adott dokumentum hiteles magyar nyelvű 
fordítását is. 

Az APEH végrehajtás elmaradása nyilvánvalóan ugyancsak a Malév megmentését célzó 
erőfeszítések része volt. Ha ugyanis erre sor kerül, akkor egyértelmű, hogy az APEH-nak 
kényszerűen kezdeményeznie kellett volna a Malév felszámolását.



 
6. A jelentés tervezet VII.5. A Malév Ground Handling elmaradt adásvétele címet viselő 

részéhez 

A Jelentés tervezet íróinak addigra, mire idáig eljutottak, már egyértelműen el kellett volna 
dönteniük, hogy mit rójanak fel a „szocialisták és szabad demokraták kormányának 

• azt, hogy szándékosan elértéktelenítették az egyébként kiválóan prosperáló nemzeti 
légitársaságot, hogy végül csalárd módon, áron alul eladhassák, majd a vevővel 
konspirálva csődbe vitték a Malévet, azaz annak az OGY Bizottságtól elvárt 
követelménynek kívánnak megfelelni, hogy ezt kell bizonyítaniuk, vagy azt, hogy 

• 2008. második felétől - a privatizációt megelőző időszakban hivatalban volt valamennyi 
kormányhoz hasonlóan - ismét beindították az „állami gépezetet" a Malév megmentése 
érdekében olyan, a korábbiakhoz képest alapjaiban megváltozott körülmények között, 
amikor az erre mozgósítható állami eszköztár gyakorlatilag nem állt már rendelkezésre. 

7. A jelentés tervezet VIII. A Malév Zrt. visszaállamosítása címet viselő részéhez 

A Malév részvények többségi állami tulajdonba való (vissza)kerülése kapcsán nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy a vevő/befektető AirBridge Kft. a tranzakció kapcsán nem jutott 
bevételhez, miután valamennyi állami forrás a Malévbe került befektetésre, a Malév 
tőkehelyzetének a rendezése és a megrendült finanszírozó képességének a legalább átmeneti 
helyreállítása érdekében. 

Azaz a tranzakció érdemben más elvi alapokon került végrehajtásra, mint pl. 
akkor, amikor a magyar állam - komoly veszteségek árán, átmenetileg két 
kereskedelmi banknak a tulajdonosi pozícióba helyezése mellett - 
visszavásárolta az Alitalia érdekcsoporttól a Malév 35%-os szavazatra jogosító 
részvénypakettjét. 

A Malév többségi állami tulajdonba kerülésére kidolgozott koncepció kapcsán tisztázni és 
hangsúlyozni kell, hogy: 

• a Malév ismételt állami tulajdonba kerülése nem jelentette a Malév részvények 
visszavásárlását, a tulajdonos AirBridge egyetlen forint vételárat sem kapott a 
részvénytulajdona fejében. A Magyar Állam a Malévet nem visszavásárolta a 
tulajdonostól, hanem feltőkésítette a Társaságot és ennek fejében jutott hozzá a többségi 
részvénytulajdonhoz. 

• A feltőkésítés készpénzes részének egy kisebb hányada, annak nettó maradványa jelent 
meg a Malév súlyos pénzügyi zavarai elhárítását szolgáló készpénzjuttatás formájában. 
Ugyanis a Malév bankszámlájára átutalt pénzösszeg döntő részét (szó szerint perceken 
belül) az APEH inkasszálta a Malév lejárt adótartozásinak a rendezése érdekében. 

• A többségi tulajdonosi pozíció tőkeemeléssel való megszerzéséhez az állam az egyébként 
kifejezetten kétes befolyású, bizonytalan megtérülésű fennálló követeléseit használta fel 
(adósság/tőke konverzió). A feltőkésítés kapcsán szakértői értékbecslés készült az állami 
követelésekre és a Malév részvényekre egyaránt. 

A Jelentés tervezet megállapítása szerint: „ Ezzel a konstrukcióval a kormány visszaszerezte a 
részvények közel 95%-át, ugyanakkor a megállapodás olyan garanciális rendszert hozott 
létre, amely kivesz minden hatékony eszközt a többségi tulajdonos Magyar Állam kezéből, és 
aránytalan befolyást biztosít a kisebbségi tulajdonosnak. " 
A fenti megállapítás csak részben fedi a tényeket. A VEB e szakaszban szerzett - a Malév 
vagyoni típusú, azt érintő ügyleteibe beleszólási jogot biztosító - un. vétójogainak a 
megítélésénél mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy az orosz állami bank addigra 
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mindösszesen legalább 150 170 millió eurót költött a Maiévre így, pl. 2007 áprilisában 120 
millió euróval finanszírozta a cég megvételét, 2008 őszén millió EUR hitelt nyújtott, majd 
2009 tavaszán az alaptőket további 10 millió euróval egészítette ki. 8 millió eurót fordított az 
adóhátralékok rendezésére és rendezte a privatizáció kapcsán vállalt 32 millió EUR garancia 
kapcsán vállalt kötelezettségét. 

Teljesen jogosnak ítélhető, hogy a VEB a követelései mögöttes vagyoni biztosítékai 
tekintetében kapott bizonyos - korlátozott - garanciákat arra, hogy a többségi tulajdonba 
került Magyar Állam tulajdonosi képviselői részéről nem születhettek a VEB tudomása és 
támogatása nélkül olyan döntések, amelyek a Malév vagyonának az elvonását, illetve a cég 
ilyen értelmű teljes „kiüresítését" eredményezték volna. 

A Bizottsági meghallgatáson elhangzottak is megerősítik a fentieket, azaz 

• ha a Fidesz-kormány meg akart volna szabadulni a vétójogoktól, akkor volt rá lehetősége: 
vagy a hitel elengedtetése útján, vagy a hitel visszafizetése árán, mivel nem az 5 
százalékos tulajdonrészhez kapcsolódtak a vétójogok, hanem 

• ahhoz a 100 millió eurós hitelhez, amelyhez minden finanszírozó, minden bank hasonló 
típusú vétójogokat kapcsolt volna vagy kapcsolna. Amikor valaki ilyen mértékű hitelt ad 
egy egyébként kétes gazdálkodású vagy kétes nyereségességű cégnek, akkor bizony 
eszközbiztosítékokat, vétójogokat, minden mást ki szokott kötni. Ezt tette egyébként 
teljesen normál piaci feltételek szerint az orosz fél is a közös megállapodás aláírásának 
feltételeként. 

Igen fontos továbbá, hogy a fenti korlátozott vétójogok gyakorlása tekintetében a megkötött 
megállapodás egy abszolút korlátot is felállított - és ez a megállapodás kulcsfontosságú 
eleme -, nevezetesen azt, hogy a VEB beleszólási (kvázi vétó) joga azonnal megszűnik, ha 
az adott intézkedésre, tranzakcióra az EU illetékes Bizottsága által elfogadott 
szerkezetátalakítási/restrukturálási program érdekében és keretében kerül sor. 

A fejezetrészben írtak alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Jelentés tervezet készítői 
nem csak komoly szereptévesztésbe estek, amikor az EU Bizottság elszánt védelmezőjének, 
mondhatni fogadatlan prókátorának csaptak fel, de megalapozatlan kijelentéseket is tesznek 
az EU Bizottsággal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban. Ezt példázzák a jelentés 
tervezetből vett alábbi idézetek: 

„Fenti megállapítás kizárja, hogy a visszaállamosítás folyamata az Európai 

Unióval egyeztetve történt, mely tény a Bizottság álláspontja szerint tovább növelte 

annak esélyét, hogy az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítse az 

ügyletet." 

“A Bizottság visszautasítja azon érvelést, hogy a tiltott állami támogatások európai 

bizottsági megítélése a meglévő szerkezetátalakítási tervek végrehajtása 

elmaradásának tulajdonítható. Az Európai Bizottság határozata a jelentésben 

tárgyalt intézkedésekkel kapcsolatban kimondja, hogy Magyarország által a Malév 

javára végrehajtott intézkedéseket kizárólag közpolitikai célkitűzések ösztönözték, 

és azok nem a vállalat jövőbeni nyereségességével kapcsolatos megfontoláson 

alapultak." 
A példaszerűen kiragadott két fenti szöveghez - a teljesség igénye nélkül - az alábbi 
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megjegyzések fűzhetők: 

a) A visszaállamosítással kapcsolatos döntés egy több hónapos előkészítő munka nyomán 
született, azt az EU Bizottsággal folytatott előzetes, informális egyeztetések 
tapasztalataira is tekintettel, annak a tudatában, annak a feltételével kellett/lehetett 
elvégezni, hogy a visszaállamosítás egy részleteiben kimunkált, végrehajtható és 
végrehajtásra is kerülő szerkezetátalakítási/restrukturálási terv része kell, hogy legyen. 

b) Az un. megmentési és szerkezetátalakítási támogatást az EU is elfogadhatónak tartja, 
vagyis annak érdekében, hogy a visszaállamosítást - annak keretében a Malévnak állami 
források terhére történt feltőkésítését - az EU ne minősítse tiltott állami támogatásnak, a 
Malévet új fejlődési pályára állító koncepciót is ki kellett dolgozni. 

c) A visszaállamosításkor a döntéshozók az ilyen stratégiai terveknek a birtokában voltak, 
azokat olyan felkészült, a szükséges iparági ismeretek birtokában levő tanácsadók 
készítették, akik/amelyek - a hírek szerint - még a Fidesz-kormánynak is dolgoztak. 
Ezeket a terveket informális úton a Fidesz szakértői is megkapták, tekintettel arra, hogy 
az már a döntéshozatalkor egyértelmű volt, hogy a részletes koncepció kidolgozása és az 
EU felé való beterjesztése/megvédése már a következő kormányzati ciklusban jelentkező 
feladat lesz. 

d) Az EU Bizottság jegyzőkönyve értelemszerűen nem tartalmazza - nem tartalmazhatja - az 
eljárás előtti meghallgatások keretében lefolytatott informális egyeztetéseket, amelyekre 
több alkalommal, folyamatosan sor került, szakértői, munkatársi, illetve magasabb 
kormányzati szinten. Olyan feltételezéssel, hogy mindez megjelenhetne az EU Bizottság 
határozatában, csak az élhet, akinek minimális szakmai ismeretei sincsenek az EU 
bizottsági határozatok meghozatalának a körülményeiről; 

e) A Magyar Államnak - az intézkedések végrehajtását követően - hivatalosan már nem 
kellett bejelentenie a Malév többségi állami tulajdonba kerülésével összefüggő állami 
tőkeemelést, tekintettel arra, hogy mire arra sor kerülhetett volna, az EU a versenytársak 
bejelentése alapján már elindította az eljárást. 
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4. számú melléklet (Szövegszerű kiegészítő javaslatok – Bertha Szilvia (Jobbik) 

 
Szövegszerű kiegészítő javaslatok 

a Malév-Budapest Airport Vizsgálóbizottság 2012. december 18-i 
módosított jelentéséhez 

 
 
1./ Eredeti: 55. oldal: A győztes BAA Ltd. bekezdéshez: 
 
Szövegbeszúrás: 
 
A dr. Veres János pénzügyminiszter által 2005. október 26-án a Budapest Airport Rt. 
privatizációjáról szóló 2231/2005. (X.26.) Kormányhatározat végrehajtására kiadott az Állami 
Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Részvényesi Jogok Gyakorlójának 16/2005. 
(X.26.) sz. határozata 2. pontja rögzítette, hogy: 
 
„Jelen határozat 1. pontja szerint lefolytatandó privatizációs eljárás keretei között a BA Rt. 
részvényeiből 75%-1 szavazatot megtestesítő részvény („Részvények”) az ÁPV Rt. és a nyertes 
pályázó között megkötendő részvény adásvételi szerződés alapján kerüljön a vevő tulajdonába 
azzal, hogy a 75%-1 szavazatot megtestesítő részvények pályázati kiírás szerinti minimál ára 
60 milliárd Ft legyen.” 
 
A 6. pont rögzítette: 
 
„Az ajánlattevők a teljes tranzakciós ellenértékre, illetve annak elemeire vonatkozó 
ajánlatukat Magyar Forintban tehetik meg. Ezt az összeget a pályázat leadási határidejét 
megelőző öt banki nap MNB fixing árfolyamának átlaga szerint kell átszámolni az ajánlattevő 
által megjelölt devizára, s záráskor a nyertes pályázónak az e szerinti devizaösszeget kell 
átutalni.” 
 
A Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által 2005. december 15-én a Budapest Airport Rt. 
privatizációs pályázata eredményével összefüggő állásfoglalásról szóló 2283/2005. (XII. 15.) 
Korm. határozat 2. pontja rögzítette, hogy: 
 
„A pályázat 1. helyezettje által megajánlott 1254,74 millió angol font - az ajánlati feltételek 
szerint a november 7. és 11. közötti MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva 464,535 
milliárd Ft - összegű Azonnali Tranzakciós Ellenérték összetétele: 
 
- az ÁPV Rt. részére részvények vételára tekintetében 162,06 millió angol fontnak megfelelő 
forint kerül kifizetésre”, 
 
A pályázat kiírás szerint az ajánlattevőknek az Azonnali Tranzakciós Ellenértékre, illetve 
annak elemeire vonatkozó ajánlatukat forintban kellett megtenniük. Ez az összeg a 2005. 
november 7. és november 11. közötti 5 banki nap MNB fixing árfolyamának átlaga szerint 
kerül átszámolásra az ajánlattevő által megjelölt devizára és a nyertes ajánlattevőnek az így 
számított deviza összegeket kell Záráskor átutalnia (amennyiben nem magyar forintban 
szándékozik teljesíteni). 
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Az ajánlatok benyújtására 2005. november 14-én 10-12 óra között került sor. 3 db. ajánlat 
érkezett. Az értékelő Bizottság az ajánlatok pontszámainak összesítését 2005. december 7-i 
ülésén végezte el. Az ÁPV Rt. Igazgatósága a pályázat eredményéről 2005. december 8-i 
ülésén 594/2005. (XII.08.) IG sz. határozatával hozott döntést. 
 
A Budapest Airport Rt. privatizációs pályázata eredményével összefüggő állásfoglalásról 
szóló 2283/2005. (XII. 15.) Korm. határozat a következőket rögzítette: 
 

A pályázat 1. helyezettje a BAA International Holding Limited. 
 
A 2283/2005. (XII. 15.) Korm. határozatban foglaltak szerint az MNB hivatalosan 
közzétett, az ügylet szempontjából figyelembe veendő árfolyamokkal elvégzett 
számítások azt mutatják, hogy 59 998 501 440 Ft került megfizetésre, ami 1 498 560 Ft-
tal kevesebb a pályázatban előírt minimális összegnél, vagyis a BAA International 
Holding Limited pályázata, a kiírásban foglaltak szerint érvénytelen volt. A számítást 
alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Időpont Dev. árf. 
Ft/angol font 

Napok Átl.árf. 
Ft/angol font 

Részvényért 
angol font 

kifizetett 
Ft 

2005. nov. 7. 368,80     
2005. nov. 8. 368,81     
2005. nov. 9. 367,44     
2005.nov. 10. 371,92     
2005.nov. 11. 374,15     
Összesen: 1851,12 5 370,22 162.060.000 59.998.501.440 
Minimum 
fizetendő 

    60.000.000.000 

Differencia     - 1.498.560 
 
 
2./ Eredeti 56. oldal: Bajnaihoz: 
 
A Budapest Airport Zrt. 2007. évi beszámoló jelentés Kiegészítő melléklete szerint a Wallis 
Ingatlan Zrt. a Budapest Airport Zrt. ellen 2006. december 22-én pert indított a Fővárosi 
Bíróságon. A Wallis Ingatlan Zrt. állítása szerint kára keletkezett abból, hogy a BAA Plc-vel a 
Ferihegyen elterülő, nem repülőtéri célú ingatlanok közös fejlesztésére ráutaló magatartással 
létrejött polgári jogi társaság tevékenysége felróható módon lehetetlenült. Elsődlegesen kérte 
az ingatlanfejlesztésre álláspontja szerint létrejött polgári jogi társasági szerződés teljesítését. 
Másodlagosan pedig, amennyiben megállapítást nyer a polgári jogi szerződés lehetetlenülése, 
13,5 millió euró kártérítés megállapítását a kifizetésig járó kamatokkal és a perköltséggel 
együtt. A Budapest Airport Zrt. álláspontja az volt, hogy a Wallis Ingatlan Zrt. követelése nem 
megalapozott, ezért elutasítás tárgyában ellenkérelmet nyújtott be a Fővárosi Bíróság felé. 
 
A Wallis Zrt. annak tudatában nyújtott be keresetet a 25 % + 1 szavazatnyi állami 
tulajdonban lévő Budapest Airport Zrt. ellen, hogy annak korábbi vezető tisztségviselője 
Bajnai Gordon volt, és aki a kereset indításakor kormányzati tisztséget viselt. 
 
 
3./ Eredeti 57.oldal: A BUD Holding anyacégéhez… 
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A Budapest Airport Zrt. 2005. decemberi privatizációját követően 2006.júniusban a BUD 
Holding anyacégét a BAA-t… 
 
………-német Hoctief Airport GmbH cég által vezetett Konzorcium, az alábbiak szerint: 
 
A 2007 év tulajdonos váltása következőképpen történt: A BUD Holdingot felvásárolta az 
Airport Hungary Tanácsadó Kft. (AHUK), melynek tulajdonosa az Airport Holding 
Tanácsadó Kft. A Budapest Airport Zrt. tulajdonosi szerkezete: 
- 25+1 % magyar állam 
- 75-1 % HOCHTIEF Airport konzorcium 

-37,25 % Hochtief Airport GmbH (HTA) 
-17,375 % Caisse de dépot et placement de Québec 
-17,375 % GIC Special Malton Investment Ple Ltd. 
- 3,0 % KFW IPEX-Bank GmbH 

 
Az új tulajdonosi kör 2007-ben alaptőke és töke tartalék csökkentéséről döntött, melynek 
cégbírósági bejegyzése 2007. szeptember 16-án került sor. 
 
2008. július 1-től új tulajdonossal bővült a Budapest Airport Zrt. részvényeseinek köre. Az új 
tulajdonos Aero Investment S.á.r.l. (Luxemburgi offshore cég, melynek 100%-os tulajdonosa 
a Goldman Sachs). 
 
A Caisse de dépot et placement de Québec és a GIC Special Malton Investment Ple Ltd. 
17,375-17,375 %-os részvényeiből egyenlően 5-5%-t adott el az Aero Investment S.á.r.l. 
cégnek az AHUK Kft-ben lévő részvényeiből, így a Budapest Airport Zrt.-ben a luxemburgi 
offshore cég 7,5%-os tulajdont szerzett. 
 
Megállapítható tehát, hogy 2005 után 2 éven belül a Budapest Airport Zrt. tulajdonosi 
összetétele a magyar állam hatókörén kívül jelentősen megváltozott, ami az állam 
érdekeinek érvényesítését hátrányosan befolyásolta. 
 
Alátámasztja ezt a megállapítást az a tény, hogy a 2007. évi tulajdonosváltás során az eredeti 
privatizációs szerződés-komplexumot több pontban a magyar állam hátrányára módosították, 
illetve és új szerződéseket is kötöttek. 
 
2007. június 06-án az ÁPV Zrt. és az Airport Hungary Kft. (AHUK) módosítási szerződést írt 
alá a 2005. december 18. napján megkötött Részvényesi Megállapodásra vonatkozóan. A 
Módosítási szerződés 3-4 pontjaiban a kisebbségi tulajdonos (ÁPV Zrt. ) vállalta, hogy az 
ügyek döntő részében megerősítő szavazatával támogatni fogja a Közgyűlésen a Többségi 
Részvényest. Ez ellentétes nemcsak a magyar állam érdekeivel, de sérti a hatályos 
magyar jogszabályokat is. (pl.Gt.) 
 
Ilyen új szerződés a KVI, a Bayerische Landesbank, az Airport Hungary Kft., a Budapest 
Airport Zrt. és Mások között 2007. június 06-án létrejött KVI Közvetlen Szerződés. Ebben a 
szerződésben a magyar állam a KVI-n keresztül lényegében teljes pénzügyi kezességet 
vállalt a Vevőért az általa felvett hitelek visszafizetéséért. 
 
Ez a kvázi állami kezességvállalás a költségvetésben nem szerepelt, nem felelt meg 1992. évi 
XXXVIII. sz. törvényben előírtaknak, egyébként az Állami Számvevőszék ÁPV Zrt. 
működését vizsgáló jelentéseiben sem lelhető fel. 
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A Bizottság a privatizációs eljárás hibájának tartja ………. 
…. A tulajdonosok közötti jogviszonyváltozások a magyar állam által 
befolyásolhatatlanná váltak és jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. A 2007. évi 
tulajdonosváltáskor módosított és új szerződések a magyar állam hátrányára, érdekeit 
súlyosan megsértve születtek. 
 
 
4./ Eredeti: 57. oldal lap alja:  
 
….hiteltartozása 1 424 690 000 EUR volt, ez 2011-re 1 465 755 000 EUR-ra, azaz 41 millió 
EUR-ral nőtt, úgy hogy a kamatokra és kamatfedezeti biztosításokra kifizetett összeg 33%-kal 
emelkedett egy év alatt. A vállalatot maga alá temető pénzügyi ráfordítások miatt a BA Zrt. 
nem fizet a költségvetésbe és hosszú évekig nem is fog fizetni társasági adót. A vállalat 
folyamatosan elszegényíti a munkavállalóit. Jelenleg a privatizációkori létszám egyharmada 
dolgozik már csak a vállalatnál és a reálbérük évek óta az országos átlagnál is jobban csökken. 
A munkavállalók gyorsuló ütemben romló munkakörülményei, nagy fluktuáció és jövedelmi 
viszonyai növekvő üzemeltetés biztonsági kockázatot hordoznak, ami ebben a szakmában 
megengedhetetlen. Hasonló következményekkel járhat a karbantartási, felújítási munkák kellő 
színvonalú elvégzéséhez szükséges források elszívása a kölcsön törlesztetési kényszerek 
miatt. 
 
 
5./ Eredeti 64. oldalon: 
 
A Budapest Airport Zrt. érdekképviseletei több munkaügyi eljárást kezdeményeztek, amelyek 
a Budapest Airport Zrt. jogerős elmarasztalásával végződtek. A privatizációs szerződés 
szankciókra vonatkozó fejezete szerint a magyar államot kötbérek alkalmazásának joga illeti 
meg. 
 
Az MNV Zrt. a kötbérezést a 8.3. Foglalkoztatási kötelezettségvállalások megsértése 
miatt sem alkalmazta, ami igen jelentős (több millió eurós) veszteséget jelent a magyar 
államnak. 
 
 
6./ Eredeti 64. oldaltól: 
 
A vizsgálóbizottság rendelkezésre bocsátott dokumentumok közül egy, már nem minősített 
dokumentum megdöbbentő információt tartalmazott: 
 
A Nemzetbiztonsági Hivatal Főigazgatójának dr. Galambos Lajos vezérőrnagy úrnak dr. 
Veres János miniszter úrnak 2005. november 10-én kelt a Pénzügyminisztérium 
megkeresésére adott tájékoztatójában arról ír, hogy „A Nemzetbiztonsági Hivatal szakmai 
állásfoglalása szerint a speciális szakmai és nemzetbiztonsági szempontok és érdekek 
érvényesülése biztosítható az egységes biztonsági tevékenység kiszervezésével. A feladat 
végrehajtás hatékonysága színvonalát és a társasággal történő zavartalan együttműködés 
fenntartását (ezáltal a védelmi képesség fenntartását) a- az Rt-vel, a PM-el,, a GKM-el- 
lefolytatott szakmai egyeztetések alapján a Budapest Airport Rt. többségi tulajdonában és a 
jelenlegi Biztonsági Igazgatóság menedzsmentje által erre a célra alapított Airport Security 
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and Safety Management Tanácsadó és Szolgáltató gazdasági társaság tulajdonában lévő 
társaság biztosítani tudná.” 
 
A cégközlöny adatai szerint a szóban forgó társaság ügyvezetője a levél időpontjában Püski 
László volt. 
 
A Bizottság megállapítja, hogy a privatizáció során a nemzetbiztonsági követelmények és 
repülésbiztonsági érdekek maradéktalanul, valószínűsíthetően nem teljesültek, a magyar 
állam érdekei sérülhettek. 
 
A Bizottság megállapítja, hogy a tetemes rendelkezésre álló dokumentum, információ 
mellett kulcsfontosságú, a vizsgált időszakra vonatkozó anyagok nem álltak a 
vizsgálóbizottság rendelkezésére, azokat a bizottság nem kapta meg. Konkrétan 
hiányoznak a különböző illetékes szakhatóságok (pl. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Igazgatósága és jogelődje valamint Fővárosi és kerületi építésügyi 
szakhatóságok, stb.) által a vizsgált időszak alatt elvégzett vizsgálatairól szóló jelentések, 
jegyzőkönyvek, határozatok, az azokban feltárt hiányosságok, azok megszüntetésére 
előírt és megtett vagy meg nem tett intézkedések. Ezen döntőfontosságú dokumentumok 
hiánya miatt a jelentés csak korlátozottan fogalmazhat meg megalapozott javaslatokat 
polgári peres és büntetőjogi eljárások megindítására. 
 
A Budapest Airport Zrt. által különféle jogcímeken realizált bevételeket, amelyek 
felhasználásáról jogszabályok intézkednek. Így a 176/1997. Korm. rendelet 23. pontja 
intézkedik a zajvédelmi díj forrásának biztosításáról és felhasználásáról. A rendelet 
megköveteli, hogy a díjat a Budapest Airport olyan projektekre költse, amelyek mérsékelik a 
repülőgépek zajának hatását. Nem ismeretes hogy, a milyen források álltak rendelkezésre a 
privatizáció óta és milyen célokra fordították azt. Ugyancsak szükséges annak feltárása, hogy 
a privatizált repülőtér milyen környezetvédelmi célú projekteket valósított meg, hiszen a 
zajvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek igen nagy szerepet játszanak a repülőtér és a 
környezetében élő lakosság kapcsolatában, ezért a magyar állam kiemelt figyelmet kell hogy 
fordítson, hogy a privatizációs szerződés-komplexumban vállalt kötelezettségek hogyan 
teljesültek. 
 
Hasonlóképpen igen nagy fontossággal bír a repülőtér biztonságát fenntartó és azt fejlesztő 
beruházások forrásainak biztosítása és annak felhasználásának ellenőrzése. 
 

II. A Bizottság működése, összetétele, ülései 
 
Az Országgyűlés 24/2012. (III. 28.) OGY határozatával döntött a Bizottság tisztségviselőinek 
és tagjainak megválasztásáról. 
 
A Bizottság első ülését 2012. április 17-én tartotta. A határozat 4. pontja kimondta, hogy a 
Bizottság jelentéstételi kötelezettségének teljesítésére a megbízatás kezdetétől 180 nap áll 
rendelkezésre, mely határidőt a 62/2012. (IX. 24.) OGY határozat 2012. december 31-ei 
dátumra módosította. A Bizottság jelentését az előírt határidőt megelőzően benyújtotta az 
Országgyűlésnek. 
 
A Bizottság munkarendjében a kérdések meghatározásán kívül döntött a bekérendő 
dokumentumokról, így különösen dr. Budai Gyula elszámoltatási és a korrupció-ellenes 
kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztosnál fellelhető, illetve az MNV 
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Zrt-nél található iratoknak, valamint az Állami Számvevőszék jelentéseinek bekéréséről. A 
későbbiekben a Bizottság az Alkotmányvédelmi Hivataltól és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál is kérte a tárgyhoz tartozó irományok rendelkezésre bocsátását. A bizottság 
által bekért irományok közül számosat – többek között a hiánytalan privatizációs 
szerződéseket – a jelentés elkészültéig sem bocsájtottak a Bizottság rendelkezésére az 
illetékes szervek, ezáltal egyes témakörökben mind a megalapozott kérdés-feltevést, 
mind a meghallgatottaktól elhangzottak kiértékelését lehetetlenné tette. A Bizottság 
meghatározta továbbá a meghallgatandó személyeket úgy, hogy azok köre a bizottság 
tagjainak javaslata alapján tovább bővült. A meghívott személyek közül háromszori meghívás 
ellenére egyedül Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója nem tett eleget megjelenési 
kötelezettségének. Nem került sor továbbá a Jobbik javaslatára kért Márton Attila 
Légügyi Kormánybiztos meghallgatására sem. Ilyen módon, a Bizottság felállításakor 
meghatározott, 2002-2010. közötti időszakból a Fidesz-KDNP kormányzásra eső teljes 
időszak vizsgálatlanul maradt. A bizottság megállapításait a beérkezett dokumentumok és a 
meghallgatások alapján teszi. 
 
 

Javaslatok 
a Bizottság ajánlásaihoz 

 
- Felhívja a közlekedésért felelős minisztert, hogy tekintettel a nemzetgazdaság 
szempontjából jelentős érdekre, készítsen 2013. június 30-ig értékelést „a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér és” egy nemzeti légitársaság működőképességének 
vizsgálatára, különös tekintettel a tiltott állami támogatások körébe eső tőkejuttatások 
mérlegelésére. 
 
- Felhívja az Országgyűlést A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény 
módosításáról szóló törvény megalkotására a tekintetben, hogy az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény szerint működő bizottságok által a munka elvégzéséhez bekért 
dokumentumokat, iratanyagokat az illetékes hivatali szervek, intézmények 30 napon 
belül kötelezően bocsássák a bizottság rendelkezésére, ellenkező esetben az bizottság 
munkájának akadályozása miatt az illetékes szerv, intézmény vezetője büntetőjogi 
felelősséggel tartozzon. 
 
- Felhívja az Országgyűlést arra, hogy, a vizsgálóbizottság döntő fontosságú 
dokumentumokat az illetékes felügyeleti szakhatóságoktól, szervezetektől nem kapott 
meg, ezért ezek beszerzéséről gondoskodni kell annak érdekében, hogy a 
vizsgálóbizottság tagjai, mint országgyűlési képviselők a vizsgálóbizottság 
mandátumának lejáratát követően is élni tudjanak a jogszabályokban lefektetett 
jogaikkal és kötelezettségeikkel. 
 
- Felhívja az ágazatért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg és készítsen jelentést arról, 
hogy a vizsgálóbizottság által a Budapest Airport Zrt. privatizációval kapcsolatban 
feltárt hiányosságok, mulasztások, jogsértések milyen kárt okoztak a magyar 
népgazdaságnak és milyen intézkedések szükségesek azok csökkentése/megszüntetése 
érdekében. 
 
- Felhívja a közlekedésért felelős minisztert, hogy tekintettel a nemzetgazdaság és 
nemzetbiztonság szempontjából jelentős érdekre, készítsen 2013. június 31-ig értékelést 
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egy többségi, közösségi tulajdonban lévő nemzetközi, a nemzeti légitársaságnak is bázist 
adó repülőtér létrehozására. 
 
- Felhívja az ágazatért felelős minisztert, hogy vizsgálja felül a jelenleg érvényes és a 
jövőben a közlekedési ágazatban a privatizációs szerződések kikötései között kiemelt 
figyelmet fordítson: 

privatizált vagyon tartós működőképességének és garanciáira, 
a vásárlás finanszírozási hátterére és pénzügyi költségeire, 
a költségvetés adóalapjának védelmére, 
a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben, 
a dolgozó tulajdonlás elősegítésére 
az üzemeltetés foglalkoztatási hatásaira. 

 
- Felhívja a nemzetbiztonságért felelős szakminisztereket, hogy indítsanak belső 
vizsgálatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nemzetbiztonsági helyzetének átfogó 
feltárására. 
 
- Felhívja az ágazatért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg a felhasználási célhoz kötött 
bevételek tényleges felhasználását. 
 
- Felhívja az ágazatért felelős minisztert, hogy a légiközlekedési alágazatban 
bekövetkezett igen jelentős változásokra figyelemmel dolgozza ki a légiközlekedési 
koncepciót. 
 
 

Formai észrevételek a jelentéshez 
 
1./ A jelentés nem tartalmazza a vizsgálóbizottság által 2012. május 09-én jóváhagyott 
munkarend alapján bekért, a ténylegesen beérkezett valamint az ülések során pótlólagosan 
bekérni javasolt dokumentumok tételes kimutatását. 
 
2./ A jelentés nem tartalmazza a vizsgálóbizottság által 2012. május 09-én jóváhagyott 
munkarend keretében elfogadott meghallgatandó személyek teljes listáját. 
 
3./ A jelentés nem tartalmazza a vizsgálóbizottság által 2012. május 09-én jóváhagyott 
munkarend keretében elfogadott valamint az ülések során javasolt meghallgatandó, de végül is 
meg nem hallgatott személyek teljes listáját, és az egyes meghallgatások elmaradásának okát, 
indokát. 
 
4./ A jelentés nem tartalmazza, hogy a vizsgálóbizottság a 19/2012. (III. 14.) OGY határozat 
11. pontja alapján miért nem döntött a szakértők személyéről. A vizsgálóbizottság egymást 
követő 8 ülésének napirendjén mindig szerepelt a vizsgálóbizottság munkáját segítő 
szakértőkről való döntéshozatal, a jegyzőkönyvek tanúsága szerint viszont döntés nem 
született. A 2012. október 03-i ülés napirendjén ez a napirendi pont már nem szerepelt. Így 
nem tudni, milyen szakértők és milyen megbízás alapján segítették a vizsgálóbizottság 
munkáját, ki készítette a jelentést. 
 
5./ A 2012. május 09-én elfogadott munkarend tartalmazta az OGY által jóváhagyott, a 
vizsgálóbizottság munkája során megválaszolandó kérdéseket. A jelentés nem követi ezen 
kérdések sorrendjét és tartalmát, ezért nem ellenőrizhető, hogy valamennyi kérdésre a 
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vizsgálóbizottság a szakszerű, kimerítő és megalapozott választ megkapta-e és azokat a 
jelentés az országgyűlésnek beterjesztheti. 
 
6./ A jelentés nem tartalmazza a vizsgálóbizottság ülésein a képviselők által a 
meghallgatottaknak feltett legfontosabb tisztázó kérdéseket. 
 
7./ A jelentés csak igen korlátozott mértékben tartalmazza a vizsgálóbizottság rendelkezésére 
bocsátott dokumentumokban szereplő tényeknek és a meghallgatottak által elmondottakkal 
való összevetését, ütköztetését. 
 
8./ A jelentés több esetben másodlagos forrásra támaszkodik (pl. Fehér Könyv) egy- egy 
megállapítás megtételekor, jóllehet a vizsgálóbizottságnak rendelkezésre állnak az elsődleges 
forrásnak számító dokumentumok is, amelyekből szakértői támogatással objektív 
következtetések, megállapítások megtehetők. Még ellentmondásosabb teszi ezt az a tény, 
hogy a már említett Fehér Könyv 2011. novemberben készült, vagyis a vizsgálati időszak után 
és az is, hogy annak készítőjének, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak - mint illetékes 
szaktárcának- egyetlen munkatársát, vezetőjét a vizsgálóbizottság nem hallgatta meg. 
 
9./ A 13 ülésről 464 oldalnyi jegyzőkönyv készült, a vizsgálóbizottság az NGM-től több mint 
7 GB-t meghaladó mennyiségű dokumentumot vett át, más forrásból kb. 360 MB adat állt 
rendelkezésre, amelyek elektronikus, jelöletlen, ömlesztett, cím és név nélküli formátumban 
kapták. Ezzel is nehezítve a vizsgálóbizottság hatékony munkáját. A jelentős mennyiségű 
adat, információ ellenére a jelentés csak igen korlátozottan hivatkozik, jelöli a megállapításait 
alátámasztó, illetve a meghallgatottak nyilatkozatait cáfoló vagy megerősítő 
forrásdokumentumokat. 
 
10./ A jelentés nem tartalmaz utalást büntető, polgári, munkajogi, hatósági eljárásokra. Ezek 
számbavétele nem történt meg. Külső szakértők e tekintetben hatékony támogatást tudnak 
adni a vizsgálóbizottságnak. 
 
 


