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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„A Malév repülők a földön maradnak?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
írásbeli kérdést kívánok benyújtani Molnár Csaba közlekedési, hírközlési é s
energiaügyi miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Malév sorsát illet ően utoljára Dr . Veres János pénzügyminisztertől kaptam választ,
amelyet - legmélyebb sajnálatomra - nem tudok elfogadni . Kifogásolható stílusú,
lekezelő és kioktató hangnemű levele ugyanis tárgyi tévedésektől hemzseg . Továbbra
is fenntartom azon véleményemet, miszerint rossz döntés volt a jelenlegi kormány
részéről a Malév Zrt. privatizációja. Köztudott ugyan, hogy egy többségében magya r
tulajdonú cég vette meg a légitársaságot, (Kiss Kálmán, Költ ő Magdolna 51%, Borisz
Abramovics 49%), ám kiderült az is, hogy az irányítás az orosz félé. Papíron azért
kellettek, mert csak így lehetett a Malév nemzeti légitársasági státuszát fenntartani .

Ám ugyanezért a Malév még mindig magyar és nemzeti cég, ennek megfelel ő
jogosítványokkal, légiforgalmi engedélyekkel, Európa legfiatalabb gépparkjával . Ma
az ott dolgozó pilóták, légiutas-kísérők, poggyászosok, rakodók, stb egyáltalán ne m
biztosak abban, hogy munkahelyük, a Malév megéri a Karácsonyt .

Tisztelt Miniszter Úr !

Felhívom figyelmét, hogy a közvetlenül mintegy háromezer, közvetve pedig tízeze r
család sorsával ez a három magánszemély játszik . A magyar tulajdonosok bujkálnak a
nyilvánosság és a dolgozók elől, az orosz fél pedig sorra veszti el üzleti bázisai t
külföldön. Az orosz légügyi hatóságok megvonták az Abramovics fivére k
társaságainak működési engedélyét november 1-től, és mivel a Malév műszaki
karbantartó bázisa (ACE Kft.) ottani engedélye lejárt, az orosz hatóságok azt se m
kívánják meghosszabbítani .
A szintén orosz származású vezérigazgató azt nyilatkozta a minap, hogy minden
rendben a légicég háza táján, nincs lejárt tartozásuk . De ezt már maga az Államot



képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. is cáfolta. Mondván: negyedéve s
késedelembe esett a Malév a márkanév és a Boeing bérleti díjának kifizetésében . Pedig
ebből törleszti (illetve jelenleg nem törleszti) a vagyonkezelő a húszmilliárdos MFB-
hitel részleteit. Az alvállalkozók mindegyikétől fizetési haladékot kértek, mert
tartoznak, és van, aki felszámolási eljárás megindításával fenyeget, ami valóban a
Malév 62 évének végét jelentheti .

Tisztelt Miniszer Úr !

Minden ellenkező híresztelés ellenére a Malév – hozzáértő szakmai vezetéssel –
nyereségesen is üzemeltethető céggé válhatna, hiszen ma is havonta 9-10 milliár d
forintos bevétele van. A kérdés, csak az, hova tűnik ez a pénz? Tisztelettel felhívom
figyelmét arra is, hogy az Állami Számvevőszék 0825-ös számú jelentésében
rögzítette : „a Malév Zrt . esetében teljes körűen nem teljesült a privatizációval elérni
kívánt cél. Az alacsony értékesítési ár ellenére az állami garanciás hitelek nem
rendeződtek véglegesen, valamint a szerződésben vállalt feltételeket csak részben
teljesítette a vevő . ”

Most – bár a 24 . órában vagyunk – még megmenthetjük a Malévot, hiszen a hetve n
évre titkosított privatizációs szerződés szerint öt évig joga van az államnak, a
szerződésben foglaltak nem teljesítése esetén, megsemmisíteni azt . Jelenleg pedig több
szerződéses kötelezettségnek sem tesznek eleget a Malév jelenlegi tulajdonosai .

Tisztelt Miniszter Úr !

Fentiek alapján ismételten arra kérem, hogy vádaskodástól mentesen, tárgyszerűen
válaszoljon az alábbi kérdéseimre:

1 .Mikor és milyen lépéseket szándékozik a kormány, illetve az államot képviselő
MNV Zrt. tenni a Malév megmentése érdekében?

2.Mit és milyen módon szándékoznak tenni a háromezer munkavállal ó
foglalkoztatására, munkában tartására a légicég esetleges cs ődje esetén?

Várom megtisztel ő válaszát!

Szatmáry Kristóf
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