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I. ELŐZMÉNYEK

Az Országgy űlés a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkör űen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban : MALÉV Zrt.) 2012 . február 3-án bekövetkezett cs ődje 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 kiemelked ő
szereplője volt . Az Országgyűlés annak érdekében, hogy teljes kör űen 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 vizsgálóbizottsá g
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 Budapes t
Airport Zrt. és a MALÉV Zrt . privatizációjával, visszaállamosításával, majd cs ődhelyzetéve l
kapcsolatosan felmerül ő 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 el őidéző, 2002-2010 között meghozot t
intézkedéseket, illetve az ebben az id őszakban felmerülő döntéshozói felel ősség 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 konkré t
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 részvénye k
értékesítését célzó eljárások (pályázatok kiírása, ajánlatok elbírálása, elutasításu k
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 Vagyonkezel ő Zártkörűen m űködő
Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) által lebonyolított privatizációs
eljárások során mennyire kerültek érvényesítésre a Magyar Állam érdekei ?

4. Készültek-e intézkedési tervek a privatizációt megel őzően a működés fenntartására,
illetve a működés megszüntetésének lehetséges változataira, és a társaság tovább i
kezelésének lehet őségeire vonatkozóan? A visszaállamosítást megelőzően készült-e
felmérés a társaság megszüntetése, esetlegesen új társaság indítása körében szüksége s
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 arr a
vonatkozóan, hogy az ÁPV Zrt. nem a Magyar Légiközlekedési Részvénytársasá g
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 kapcsolato s
intézkedésekről szóló 2016/2007. (II. 6.) Korm. határozat 4 . pontjában a Kormány
részéről tudomásul vett legfeljebb 5 200 000 000,- Ft vállalható szavatosság i
kötelezettséggel szemben, az annak végrehajtására kiadott 4/2007 . (II. 12.) számú
RJGY határozat nem rendelkezett az ÁPV Zrt . felé szavatossági kötelezettségvállalá s
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 miel őbbi, pozitív irányú döntést,
hogy a MALÉV Zrt. sorsa folyamatosan a cs őd közeli állapotban volt? Ez hatással volte a hitelígérvény érvényesítésére? Vizsgálták-e az AirBridge Zrt résztulajdonos Kis s
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Kálmán büntetett előéletét, illetve a privatizációs folyamat szerepl ői körében
megtörtént-e a nemzetbiztonsági átvilágítás? Ha nem, miért nem ?
8. Mi volt az indoka annak, hogy a privatizációs szerz ődés lehetővé tette, hogy tulajdonos i
kölcsön formájában is megvalósíthassa az AirBridge Zrt. a tőkeemelést a társaságban ?
9. Mi indokolta Leonov Péter vezérigazgató által, több, mint 100 darab Szuhoj 100-a s
utasszállító gép megvásárlására tett szándéknyilatkozat aláírását, volt-e üzemeltetés i
terv a Maléven belül ?
10. Értékelték-e a Malév Európán kívüli repülési jogait? Miért hoztak létre erre egy külö n
céget, mely a márkanévvel is rendelkezett? Budapest-Moszkva, Budapest-Kijev reláci ó
a Malév Kft-be tartozott-e ?
11. Volt-e tudomásuk arról, hogy a VEB Bankkal kötött, kezdetben 102 millió eurós, maj d
már 132 millió eurós hitel- és garancia-megállapodás keretében a VEB Bank óvadéko t
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 követ ően) 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 megfelel ően az AirBridge
Zrt. és a VEB Bank között létrejött hitel-és garancia-megállapodások alapján a z
AirBridge Zrt. -t terhelő kötelezettségek biztosítására az AirBridge Zrt . óvadéki jogo t
alapított a VEB Bank részére a MALÉV Zrt .-ben tulajdonolt részvényein is? Enne k
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-t ől 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 ellen őrizte-e a tulajdonos ÁPV Zrt. az Air Bridge Zrt.-vel kötött
privatizációs szerződésben a vevő által vállaltak teljesítését? Ha igen, ki és milye n
eredményre jutott? Tettek-e intézkedést az ellen őrzést 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 érintő kérdéskörök:
1. A Budapest Airport Zrt. privatizációja során milyen elvek és irányszámok mentén dőlt e l
a győztes személye? Mely folyamatok idézték el ő a gyors tulajdonosváltást?
2. A privatizáció során a m űködtetéssel kapcsolatban megfogalmazott elvárások, kitűzött
fejlesztési célok, stratégiai elképzelések megvalósultak-e a privatizációval?(gazdaságo s
üzemeltetés, hub-repülőtér, cargo-bázis, repül őtér-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 szerz ődés, azokat mi indokolta,
milyen mértékű és hatékonyságú volt a privatizált társaságban az állam ellenőrz ő
szerepe ?
5. A privatizációs szerz ődés során figyelembe vették-e nemzetközi kereskedelmi és NATO
repterünk nemzetbiztonsági jelentőségét, hogyan biztosították a privatizációval növekv ő
nemzetbiztonsági kockázat minimalizálását, és azt miként biztosította, ellen őrizte 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 jogszer űen kerültek-e felhasználásra? A
Budapest Airport Zrt. által ún. biztonsági díjként beszedett összeg miként kerül t
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 cs ődje közvetlen kihatással (fizetés i
kötelezettséggel) bírna a Budapest Airport Zrt-re? Ezen nem publikus záradé k
aláírásához a Kincstári Vagyoni Igazgatóság akkori vezérigazgatóján kívül kinek a
hozzájárulása kellett?
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IV. A MALÉV Zrt . reprivatizációjához kapcsolódó kérdéskörök :

1. Rendelkeztek-e a döntéshozók és az el őzetes véleményezést, hatástanulmányt készít ő
szakemberek — ha voltak ilyenek — valamennyi, a

MALÉV

Zrt. sorsát érintő

dokumentum hiteles magyar nyelvű fordításával a visszaállamosítási dönté s
meghozatalakor ?
2. A visszaállamosításról szóló megállapodás feltételrendszerének kidolgozása milye n
elvek mentén zajlott? Milyen döntési folyamat, lépéssorozat végén, kinek a
javaslatára, ki döntött a Malév Zrt. visszaállamosításáról? Hogyan volt lehetsége s
ilyen kedvezőtlen pontok elfogadása, különös tekintettel arra, hogy akkor még a
sikertelen projektet végigviv ő 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 voln a
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 kisebbség i
részesedése ellenére „ általános” vétójogot szerzett a

V.

MALÉV Zrt-ben?

Egyéb vizsgálandó kérdéskörök :
1. Felmerül az összeférhetetlenség kérdése, tekintettel arra, hogy dr . Oszkó Péter
pénzügyminiszterként olyan információk birtokába jutott, amelyek a kés őbbiek 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 közlekedésr ől szóló törvény 2005-től végrehajtott módosításainak vizsgálata ,
különös tekintettel a módosítás indokaira, céljaira és azok megvalósulására .
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VI. A Bizottság m űködése, összetétele, ülése i

Az Országgyűlés 24/2012. (III. 28.) OGY határozatával döntött a Bizottság tisztségviselő inek
és tagjainak megválasztásáról .

A Bizottság els ő ülését 2012 . április 17-én tartotta . A határozat 4 . pontja kimondta, hogy a
Bizottság jelentéstételi kötelezettségének teljesítésére a megbízatás kezdetétől 180 nap ál l
rendelkezésre, mely határid őt a 62/2012 . (IX. 24.) OGY határozat 2012 . december 31-ei
dátumra módosította . A Bizottság jelentését az el őírt határidőt megelőzően benyújtotta az
Országgyűlésnek.

A Bizottság munkarendjében a kérdések meghatározásán kívül döntött a bekérend ő
dokumentumokról, így különösen dr . Budai Gyula elszámoltatási és a korrupció-ellene s
kormányzati feladatok összehangolásáért felel ős kormánybiztosnál fellelhet ő, illetve az MN V
Zrt-nél található iratoknak, valamint az Állami Számvev őszék jelentéseinek bekéréséről. A
késő bbiekben a Bizottság az Alkotmányvédelmi Hivataltól és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumnál is kérte a tárgyhoz tartozó irományok rendelkezésre bocsátását . A Bizottsá g
meghatározta továbbá a meghallgatandó személyeket úgy, hogy azok köre a bizottsá g
tagjainak javaslata alapján tovább b ővült. A meghívott személyek közül háromszori meghívás
ellenére egyedül Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója nem tett eleget megjelenés i
kötelezettségének . A bizottság megállapításait a bekért dokumentumok és a meghallgatáso k
alapján teszi .

A Bizottság összetétele:
Dr. Varga István (Fidesz), a bizottság elnök e
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)
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Üléseinek száma: 1 4
Mind a 14 ülés határozatképes volt .
Üléseinek őszesített id őtartama : 31 óra 52 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 13/1 3
Dr. Veres János (MSZP), a bizottság alelnöke 13/ 9
Dr. Gruber Attila (Fidesz) 13/9
Riz Levente (Fidesz) 13/1 3
Dr. Bácskai János (Fidesz) 13/1 1
Dr. Aradszki András (KDNP) 13/1 2
Dr. Józsa István (MSZP) 13/6
Bertha Szilvia (Jobbik) 13/1 3
Volner János (Jobbik) 13/ 9
Ertsey Katalin (LMP) 13/6

A vizsgálóbizottság 32 meghallgatást tartott, 27 meghívott személy jelent meg a Bizottsá g
előtt.

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

3. ülés:
Az ÁPV Zrt. volt vezet őinek meghallgatása :
Vásárhelyi István volt igazgatósági elnö k
Somkuti István volt vezérigazgató-helyette s
Dr. Macher Ákos volt vezérigazgató
Kamarás Zoltán volt ügyvezető igazgató
Dr. Gönci János volt vezérigazgató (Malév Zrt .) meghallgatás a
4. ülés :
Az AirBridge Zrt. részéről: Költő Magdolna
Az AirBridge Zrt. részéről : Kiss Kálmán
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5. ülés:
Somkuti István, az ÁPV Zrt . volt vezérigazgató-helyettesének, illetve Költő Magdolna, az
AirBridge Zrt . volt tulajdonosának ismételt meghallgatása a korábbi nyilatkozatokba n
található ellentmondások tisztázása érdekében

6. ülés:
Simor András, a Deloitte Magyarország Kft . volt elnök-vezérigazgatójának meghallgatás a
Dr. Burai-Kovács János, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosának meghallgatás a
Jakab Ágoston, az American Appraisal (vagyonértékelést végz ő cég) képvisel őjének
meghallgatás a
Szabó András, a Resonator Kft . tulajdonosának meghallgatás a

7. ülés:
Leonov Péter, az AirBridge–Malév Zrt . tulajdonosának meghallgatás a
Markó Andrea, a Pénzügyminisztérium volt államtitkárának meghallgatás a
Dr. Veres János volt pénzügyminiszter, a vizsgálóbizottság alelnökének meghallgatás a

8. ülés:
Zelles Sándor, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezet őjének meghallgatás a
Dr. Hárskuti János József, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatás a
Dr. Macher Ákos, az ÁPV Zrt . volt vezérigazgató-helyettesének, a Budapest Airport Zrt. volt
igazgatósági tagjának meghallgatás a

9. ülés:
Prof. Dr. Nagy János, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnökének meghallgatás a
Bodnár Terézia, az MNV Zrt . volt vezérigazgató-helyettesének meghallgatás a

10. ülés:
Somkuti István, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének meghallgatás a
Dr. Vági Márton, az ÁPV Zrt . volt vezérigazgatójának meghallgatás a

11. ülés:
Dr. Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter meghallgatása
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Tátrai Miklós, az MNV Zrt . volt vezérigazgatójának meghallgatás a
Dr. Morvai Attila, az MNV Zrt . volt jogi vezérigazgató-helyettesének meghallgatás a

12. ülés:
Bajnai Gordon volt miniszterelnök, a Budapest Airport Zrt . igazgatósága volt elnökéne k
meghallgatása
Dr. Veres János volt pénzügyminiszter meghallgatás a

13. ülés:
Oszkó Péter, volt pénzügyminiszter meghallgatása
Kamarás Miklós, MNV Zrt . volt vezérigazgatójának meghallgatás a
Dr. Jaklics Ervin meghallgatás a
Dr. Réczicza István ügyvéd meghallgatás a

14. ülés:
A Bizottság jelentés-tervezetének megvitatása, valamint döntés bizottsági önálló indítván y
benyújtásáról
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VII. A MALÉV privatizációj a

VII.1. A MALÉV mint nemzeti érték

A második világháború pusztítása a magyarországi közforgalmi repülés és az akkor i
légitársaságok,

az

Aero Rt.,

a

Magyar Aeroforgalmi Rt. (Maefort) és

a

Magyar Légiforgalm i

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 kormán y
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 privatizáció t
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 el őrevetítve a szocialista-szabaddemokrata kormányok szándékát
a stratégiai fontosságú nemzeti vállalat magánkézbe adását illetően.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011 novemberében elkészítette az úgynevezett Fehé r
Könyvet a Malév örökségérő l, melynek adatai szerint a MALÉV csoport mintegy 260 0
embernek adott munkát ; több mint 500 hazai vállalkozásnak rendszeresen megrendelést
biztosított; 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 a z
ország 30 legjelent ősebb exportőre között is szerepelt .

A légitársaság a legutóbbi id őkben is közel 3 millió utast szállított évente 23 ezer járatpáron
és 45 desztinációba repült közvetlenül . A Malév a Budapest Airport Zrt . egyik legjelent ő sebb
partnere volt, forgalmának mintegy 40 %-át biztosította .

A nemzeti légitársaság 2012 . február 3-án reggel 6 órakor repülési tevékenységé t
felfüggesztette, majd a F ővárosi Bíróság a MALÉV Zrt. felszámolását 2012 . február 14-én
jogerősen elrendelte .
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VII.2. A MALÉV privatizációját megelőző évek

Az Állami Számvevőszék 2006-os jelentése megállapította, hogy a társaság likviditása é s
eladósodottsága folyamatosan romlott . A likviditási mutató 2000-2005 között 57,83%-ró l
104,79%-ra változott, az összes kötelezettség/ összes forrás adatokból számolt eladósodottság i
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 F t
jegyzett tőke szintet, a magas üzemi veszteséget és az értékesíthető vagyon hiányát .

Az Állami Számvevőszék jelentés a veszteséges gazdálkodás okát az alapvető strukturáli s
hiányosságokban és a versenykörnyezetnek nem megfelelő működési hatékonyság
változatlanságában és annak folyamatosan fennállásban látta . Ezen kívül hiányzott a z
optimális összetételű repülőgép flotta, hálózat, menetrend és járatszám . Az éves szinten
4-5 Mrd Ft üzemi veszteséget termel ő 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 a z
érvényben levő Kollektív Szerz ődés azon megkötéseit, amelyek hátráltatatták az ésszer ű
létszámleépítést, különösen a hajózó személyzet, a pilóták rugalmas, a cég m űködtetés e
szempontjából kisebb költséget jelent ő, de az európai normákat is kielégít ő munkarendben
való alkalmazását. A tevékenységek kiszervezése sem járt az eredményesebb gazdálkodá s
elérésével. Az áruszállítás részesedése a bevételekb ől rendkívül alacsony, mindössze 3-6
%. A társaság vezetése és a tulajdonosa is hozott olyan döntést, ami hozzájárult a társasá g
veszteséges gazdálkodásához .

További jól érzékelhet ő kritikaként fogalmazódott meg, hogy az állami támogatások nem
eredményezték az eredményes gazdálkodás megvalósítását csak a társaság fenntartásá t
biztosították, továbbra is veszteséges m űködés mellett . Mivel a Kormány a Malév Rt .
tőkehelyzetének megoldását a részleges privatizációban látta, arról a koncepcionális
kérdésről, hogy milyen méretű "nemzeti légitársaságot" kíván fenntartani, milye n
összetételű flottával : nem döntött.
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Az Állami Számvev ő szék 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 el őző évi megállapításának megfelel ően a 2001-ben
nyújtott 9,2 Mrd Ft-os támogatás sem hasznosult és a veszteséget növelte .

Tényként rögzíthet ő , hogy 2003-ban a flotta megújításának, valamint a regionális hálózat
kiépítésének megkezdése az er őforrások megléte nélkül történt.
Az Állami Számvev őszék megállapítása egyértelműen fogalmaz, a rossz tervezést é s
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) ne m
kerülhetett sor.
A belső szakszerűtlenségeket olyan küls ő okok is tetézték a veszteségek kialakulásában, min t
például az üzemanyagárak növekedése vagy a piaci kereslet er ős ingadozása a nemzetközi
terrorizmus, majd a konkurens "fapados" légitársaságok megjelenése miatt.

2005-ben rendkívüli bevételt jelentett az üzemanyag üzletág értékesítése, melyet a Malév ö t
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 .

A légitársaság értékének további csökkenését eredményezte a Malév Heathrow slotjának (l e
és felszállási jogának) 2,9 milliárd forintos értékesítése a British Airways részére . Az
adásvétel, mely még a slot kereskedelem igazi beindulása el őtt történt - az előző
értékesítéshez hasonlóan szintén Dr . Gönci János vezetése alatt történt - hosszú távo n
versenyhátrányt jelentett a Malévnek. Az egykori vezérigazgató a bizottsági meghallgatáso n
az ügylet célját a Oneword szövetséghez való csatlakozás feltételeként mutatta be .
A Fehér Könyv megállapításával egyetértve kijelenthet ő, hogy a jövedelmez ő, stratégia i
fontosságú tulajdonelemek és üzletágak értékesítése nem csupán hosszú távú bevételt ő l és
forrástól fosztotta meg a légitársaságot, hanem a szocialisták által privatizációra szán t
cég értékét is jelentősen csökkentette .
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A meghallgatások során a Bizottság tisztségviselői és tagjai meggyőződtek arról, hogy az
állam egykori vezet ői, illetve a Malév Zrt . vezetése a társaság életben tartására, komoly
stratégiát, koncepciót nem dolgoztak ki . A BA és a Malév Rt. összevonásának szándéka fe l
sem merült, holott a BA nyeresége a MALÉV veszteségei a tiltott állami támogatáso k
kockázata nélküli fedezetként szolgálhatott volna. Számos nyugat-európai gyakorlatna k
megfelelő, korszerű, új nemzeti légitársaság megalapítására vonatkozó kormányzat i
előkészítés nem történt . A szocialista-szabaddemokrata kormányok egy „lecsupaszított ,
lényegében az üzemi veszteségek miatt (szinte) m űködésképtelen állami társasá g
számára az egyetlen menekülési útjának a privatizációt szánták . A felvázolt helyzetbe n
azonban valódi, szabályos magánosításra szinte lehet őség sem volt, így a kormány egy
olyan megoldásba „hajszolta bele” az állami vagyonkezelő akkori vezetőit, mely eljárá s
jogszerűségének későbbi megítélése kételyeket vet fel . .

A Malév Zrt . 3,5 Mrd Ft össznévértékű részvényeinek 99,92%-a volt állami tulajdonban 200 6
elején, a társaság saját t őkéje ugyanezen id őpontban 6398 milliárd forint volt . Az állam i
tulajdonban lévő részvényeinek értékesítésére 2004. és 2005 . években három alkalomma l
történt privatizációs pályázat kiírása . Az ÁPV Rt. Igazgatósága a két nyílt pályázatot
eredménytelennek nyilvánította, a tárgyalásos eljárást pedig az értékesítésre vonatkozó dönté s
nélkül lezárta, mert a 19 jelentkez ő közül a versenyben maradt 2 pályázó ajánlatainak egyik e
sem elégítette ki a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárásokat .

Fentiek alapján a Bizottság meggyőződése, hogy a 2007-es privatizációt megel őző
sikertelen értékesítési kísérletek oka a társaság fentiekben feltárt szakszer űtlen és
koncepciótlan üzemeltetéséből is következően abban keresend ő, hogy az eredményes
privatizációs eljárás során szabálytalanul, kés ő bb tiltott állami támogatásnak minősülő,
az állam számára káros (kés őbbiekben részletezend ő) konstrukció a többi pályázó
számára nem merült fel lehet őségként, így azzal reálisan nem is számolhattak .
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VII.3. A Malév privatizációs eljárás a

A privatizációs koncepciót a 2192/2004. (VIL 29.) Korm. határozat, majd a 2306/2004. (XII.
3.) Korm. határozat hagyta jóvá, amelynek fő eleme volt a nyílt, egyfordulós pályázatta l
történő értékesítés. A pályázatnak tartalmaznia kellett a nemzeti légitársasági státus z
fenntartására vonatkozó elképzeléseket, a társaság hitelállományáért való helytállás módját é s
a tőkeemelési garanciát . A hitelállományért való helytállás módjának, az ehhez kapcsolód ó
biztosítékok jellegének, a fizetőképesség megőrzésének, a tőkeemelés mértékének értékelés e
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, egyforduló s
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 min ősült, ugyanis a kiíró a részletes pályázat i
tájékoztatóban az összes pályázati feltételt ismertette, és amelynek els ő fordulójában érvényes
ajánlatot tett pályázók közül a kiíró - az előre meghatározott és közzétett szempontok alapján
- kiválasztotta a következ ő forduló résztvev őit, és felhívta őket ajánlataik módosítására .

A három sikertelen pályázat után tehát az ÁPV Rt . a privatizációs eljárás lefolytatásá t
belső eljárási rendje szerint úgy értékelte, hogy zárt rendszerben, kétforduló s
pályázatként bonyolítja le, mely döntés nem állt összhangban a privatizációs koncepció t
meghatározó kormányhatározattal, de az értékesítés jogszabályi feltételrendszeréve l
sem. Így ez az eljárás újdonság volt az ÁPV Zrt . története során. (Somkuti István az
ÁPV Zrt. ügyvezető igazgatójának megállapítása szerint is.)

1 . Tekintettel arra, hogy az ÁPV Zrt. a fenti - késő bb módosított - koncepció alapján
több sikertelen pályázatot bonyolított le, a Bizottság tisztségvisel őiben és tagjaiban
joggal merül fel a kérdés, hogy az ÁPV Zrt . 2006-os privatizációs eljárására megfelel ő
jogi alapként szolgált egy 2004-es, többször megbukott koncepció ?
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2. A Bizottságban további kételyként merül fel, hogy ismételt eljárás lefolytatására a z
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 felü l
korábbi koncepcióját ?
A privatizáció során is tekintettel kellett lenni arra a tényre, 2004 . május 1-jén Magyarorszá g
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 min ősít.

Az Európai Unió szabályai az állami támogatások tilalmán túl, azt sem engedik, hogy nemzet i
légitársaságok EU-n kívüli többségi tulajdonban legyenek . A kés őbbi privatizáció nyerte s
AirBridge Zrt-ben a szabályok betartása érdekében, vagy éppen azok megkerülésére magya r
magánszemélyek Költ ő 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 közgy űlésén az igazgatóság tagjáv á
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 tisztségvisel ői
székébe. Költő Magdolna Somkuti Istvánnal, az ÁPV Rt. ügyvezető igazgatójával egyeztetv e
mondott le Malév igazgatósági tagságáról és az eladói oldalt elhagyva, vevőként lépett fel a
későbbiekben.

Az AirBridge Zrt . többségi tulajdonosa kezdetben 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 oros z
kapcsolatokat ápolt Kiss Kálmánhoz hasonlóan, így a kransznojarszki születés ű Kapolyi
László üzlettársaként is ismert Leonov Péter Viktor is ismeretségi körükbe tartozott . Leono v
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Péter állítása szerint Költő Magdolnát Zubek János mutatta be neki, ellentétben Költ ő
Magdolna állításával, aki szerint az ÁPV Rt .-ben adták ki elérhetőségét .

A Magyarországra rendszeresen érkez ő tárgyalódelegációk tagja volt a szintén Szibériábó l
származó Borisz Abramovics a kransznojarszki KrasAir és négy további orosz légitársasá g
tulajdonosa, mely társaságokat az Air Union nevű szervezet tartotta 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 gazdaság i
társaság többségi tulajdonosa Szabó András dr . Költő Magdolna élettársa, aki Puch Lászl ó
akkori MSZP pártpénztárnok bizottsági ülésen is elismerten közeli ismerőse.

Fenti tények részleges ismeretében nem csoda, hogy a privatizációt megel őzően hat
szakszervezet közösen hívta fel a figyelmet arra, hogy „az egyik politikai párt pénztárnok a
menedzseli a mostanában előtérbe került, egykori szovjet tagállamból származó pályáz ó
konzorciumot .” A szakszervezetek azt is állították : „a versenyt nagyban befolyásolja, hogy
melyik pályázó mennyi és milyen pozícióban lév ő információszállítót tudott a Malé v
szervezetében benntartani, illetve oda beépíteni.”

Költő Magdolna Bizottság el őtt tett nyilatkozata, miszerint : „ Leonov Péter az ÁPV Rt-be n
folytatott tárgyalásaira hivatkozott, amire én is utaltam, hogy a velem való találkozás t
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 .”

A Bizottság álláspontja szerint Költő Magdolna állítása, amennyiben a valóságot fedi, úgy az
ÁPV Rt. eljárása teljes ellentétben áll a privatizációs verseny valódi céljával, h a
információkat szerezhet meg egy pályázó az állam korábbi képvisel őin keresztül . Így a
jogállamiság követelményeivel ellentétben áll, az állam, mint az eladói oldalon álló fé l
semlegességével összeegyeztethetetlen módon a szerepl ők helycseréje, a befolyástól
mentes döntési eljárás ennek következtében nagyban sérült .
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1. A Bizottság megállapítja, hogy a meghallgatásokon is elhangzottakból következően a
Malév privatizáció nyertes AirBridge Zrt . tulajdonosi köre erős szocialista párti, illetv e
kormányzati kapcsolatokkal bírt .
2.

Továbbá feltételezhet ő , hogy a privatizációs eljárást lebonyolító állam i

vagyonkezel ővel kapcsolatos belső információk, illetve kapcsolati tőke is rendelkezésére
állt a későbbi nyertesnek, különös tekintettel az eladóból vev ővé előlépett dr. Költő
Magdolna szerepéből következően.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal tájékoztatása alapján a Nemzetbiztonsági Szolgálat a z
AirBridge Zrt. tulajdonosi körét nemzetbiztonsági szempontból nem ítélt e
kockázatosnak.

Az ÁPV Rt. Igazgatósága 2006 . június 15-i ülésén 281/2006. (VI. 15 .) IG számú
határozatában döntött a Malév Zrt. privatizációjának előkészítése érdekében szüksége s
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 a z
ügyvédi iroda alvállalkozójaként tanácsadóként végig közrem űködött a Deloitte Rt, mely
multinacionális cég tanácsaiért csak korlátozott mértékben, 10 millió forint erejéig
vállalt felelősséget. Legfontosabb feladata volt az Adatszoba dokumentációjána k
összeállítása . Befolyás érvényesíthet őségére viszont akkori vezérigazgatóján, aki az ún .
koordinációs bizottság tagja is volt egyben Simor Andráson keresztül volt lehet ősége.

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 akko r
ezzel a konszolidációval ők kerestek egy olyan lehetőséget, olyan külföldi lehetőséget,
amelyen keresztül lehet orosz utasokat, orosz légi forgalmat Európa felé lebonyolítani . . . a
KrasAirnek . . ., utána AiRUnion légiszövetségnek ez egy nagyon jó üzleti lehet őség 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 KrasAi r
rossz anyagi helyzetéről számolt be a privatizációt megel őzően.
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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 szüksé g

A Malév Zrt. vagyonértékelését az American Appraisal Magyarország Vagyonértékel ő Kft.
készítette el 2006 . október 30-i dátummal, 2006 . június 30-i fordulónappal . Az értékelés i
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 F t
közé helyezték, súlyozással pedig a 100%-os tulajdoni érdekeltséget megtestesít ő
részvénycsomag értékét végül 867 000 000 Ft-ban, így a Magyar Állam tulajdonában lév ő
részvények értékét 866 567 000 Ft-ban állapították meg . Ugyanakkor a vagyonértékelésről
készített dokumentum rögzítette, hogy a vagyonnal szemben fennálló kötelezettségekre ne m
folytatták le a vizsgálatot, mely tény a Bizottság álláspontja szerint önmagába n
megkérdőjelezi a vizsgálat célját és értelmét . Utólag készült egy külön vizsgálat az Európán
belüli repülési jogok „slotok” vonatkozásában . A korábban eladott Heathrow slot a z
Adatszoba, majd a Részvény adásvételi szerz ődésben nem feltárt, de a vevők által ismert
dokumentumaként került megnevezésre .

Az ÁPV Rt . 368/2006 (IX . 07.) IG számú határozatával nyilvános ajánlattételi felhívássa l
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 kerültek meghatározásra :

a Malév Zrt. számára a t őkeemelés, ezáltal a hosszabb távú működőképesség
biztosítása ;
-

az állami szerepvállalás tekintetében fennálló kockázatok megszüntetése ;
új piacok szerzése;

-

a munkahelyek, és a rendezett munkaügyi kapcsolatok meg őrzése.

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 .
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A benyújtási határidőben négy ajánlat érkezett be :
1. AirBridge Magyarországi Vagyonkezel ő Zrt .
2. Ofer Hava magánszemély
3. Sky Alliance Zrt .
4. UAB LAL Investiciju Valdyma s

Az Értékel ő Bizottság els ő 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 elképzelése k
kifejtése, illetve meghatározott dokumentumok becsatolása), ezért három nappal kés őbb i
ülésén véglegesítette a hiánypótlásra felhívó leveleket, amelyeket az ÁPV Zrt . 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 következ ő sorrendjét alakította
ki:
1. AirBridge Zrt . : 7,4 pon t
2. UAB LAL Investiciju Valdymas : 6,0 pon t
3. Ofer Hava : 4,0 pont
4. Sky Alliance : 2,0 pont

Az Értékel ő Bizottság egyhangú szavazattal az első három ajánlattevő részvételét javasolta a
tárgyalási szakaszban .

Az ÁPV Zrt . Igazgatósága 506/2006 . (XII . 14 .) IG számú határozatával elrendelte a
privatizációs eljárás tárgyalásos szakaszának megkezdését, felállítva a Tárgyalási Delegáció t
is. Az ajánlattevők 2006. december 14-én kelt levélben tájékoztatást kaptak a döntésr ől, a
tárgyalások megkezdésére pedig 2006 . december 19-én került sor . A tárgyalásos eljárás
kiemelked ő pontja volt a szükséges tőkeemelés mértéke és ütemezése, az állami kezességge l
fedezett hitelek kezelése, valamint az ajánlattev ő k tájékoztatást kaptak arról is, 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 minő sülhet, ezért a

21

szerződések szükséges módosítása miatt várható a fizetési kötelezettségek növekedése, illetv e
a lejárat el őtti visszafizetési kötelezettség beállta.
A tárgyaló delegáció 2006 . december 4-i levelében kérte az ajánlattev őket a módosított
elképzeléseik határidőben történő benyújtására.
Az ÁPV Zrt . Igazgatósága 11/2007 . (I. 11 .) IG számú határozatában megállapította, hogy a
tárgyalások során a privatizációval szemben meghatározott követelményeket csak részbe n
sikerült érvényesíteni . Az ajánlatokat eltérő mértékben sikerült javítani . Az Igazgatóság
felhatalmazta az ÁPV Rt . vezérigazgatóját, illetve a Tárgyaló Delegációt a tárgyalásos eljárá s
mielő bbi folytatására az AirBridge Zrt .-vel, valamint az UAB LAL Investiciju Valdyma s
ajánlattevőt szólítsa fel, hogy pontosítsa ajánlatát, és nyújtson be megfelel ő bankgaranciát .
Az Igazgatóság ezen ülésére az előterjesztő jelezte, hogy „2007 márciusától a társasá g
likviditása és elviselhet ő tő kehelyzete 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 m űködés fenntartására, vagy ismételte n
meg kell vizsgálni a működés megszüntetésének lehetséges változatait, és a társaság tovább i
kezelésére vonatkozóan a kormány felhatalmazását kell kérni . Emiatt a privatizáció sikere s
lefolytatása hatalmas súlyként nehezedett az ÁPV Rt . vezetésére, amely az elkövetkez ő
id őben egyre lépéshátrányba került, mind a vev őkkel, mind az összeomlás el őtt álló céggel
szemben

2007 . január 12-én kiküldésre kerültek a tárgyalásos szakasz folytatására vonatkozó levele k
az ajánlattev ők 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 Ajánlattétel i
Tájékoztatóban foglalt feltételeknek nem felelt meg, ugyanis abban egyértelm űen rögzítésre
került, hogy az nem jelent kötelezettségvállalást, bankgaranciát, vagy ajánlatot a bank részér ől
a tranzakció finanszírozására, azért azt az ÁPV Rt . nem fogadta el, így a tárgyalások mos t
már kizárólag az AirBridge Zrt .-vel folytatódtak .

Az ÁPV Zrt . Igazgatóságának 2007 . január 25-i ülésére készített el őterjesztés bemutatta a
befektetővel folytatott tárgyalások során kialakult részvény adásvételi szerz ődéstervezetét . A
szerződéstervezet az Ajánlattételi Tájékoztatóban foglaltakhoz képest jelent ős változáson
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ment át, ugyanis a Malév Zrt .-ben 2006 végére kialakult kedvez őtlen 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 idő szakban a rendes üzletmenet szerinti működés
szavatolására legfeljebb 200 000 000 Ft összegű biztosítást vállalt .

Az ÁPV Zrt . Igazgatósága 17/2007 . (1.25 .) IG számú határozatában megállapította, hogy a z
UAB LAL Investiciju Valdymas a hiánypótlást késedelmesen, és nem a megkíván t
tartalommal teljesítette, ezért az eljárás további résztvevőjeként az AirBridge Zrt .-t jelölte
meg, valamint elfogadta a vele egyeztetett részvény adásvételi szerz ődéstervezetet, azzal ,
hogy annak véglegesítésére további egyeztetéseket folytassanak le . Felhatalmazta az ÁPV Zrt .
vezérigazgatóját, hogy az eljárás jóváhagyását jelent ő, az el őterjesztés mellékletét képez ő
kormány-el őterjesztést küldje meg a pénzügyminiszter részére .

Az ÁPV Zrt . vezérigazgatója 2007 . január 30-án kelt levelében értesítette a döntésr ől az
ajánlattevőket, valamint kezdeményezte a pénzügyminiszternél a kormány-el őterjesztés
benyújtását . Az előterjesztésnek megfelel ően a Kormány elfogadta a határozatát .

Az ÁPV Zrt. Igazgatósága 40/2007. (II. 8 .) IG számú határozatában elfogadta a részvén y
adásvételi szerződést és mellékleteit, valamint felhatalmazta a vezérigazgatót az értékesítési
folyamat lezárásához szükséges intézkedések megtételére . Felkérte, hogy a 2016/2007 . (II. 6.)
Korm. határozat alapján kiadandó RJGY határozat tervezetének Pénzügyminisztériumma l
történő egyeztetése során kerüljön megjelenítésre az a körülmény, hogy a befektető által
nyújtott 32 000 000 euró összeg ű garancia az MFB hitel kamatainak 10 évig történő
megfizetését fedezi.

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 Zrt .
Igazgatósága, amely 2007. február 23-án került aláírásra (szerződésszám : SZT-26980).
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Főbb elemei :
- 200 000 000 Ft vételár a Malév Zrt . jegyzett tőkéjének 99,95 %-át kitev ő részvénycsomagra ;
- 2008. december 31-ig 50 000 000 eurós tőkeemelés, ebb ől 20 000 000 eurót a Záráskor, mí g
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 összegr e
„Hiteltörlesztési bankgaranciát” biztosít ;
- Az MFB hitelek kezelése az ÁPV Zrt . által megalapításra kerülő, 100 %-os tulajdonában
lévő Malév Vagyonkezel ő Kft.-ben (a továbbiakban: Kft.) történik :

•

a Kft. átvállalja a hitelszerz ődésből eredő kötelezettségeket, ennek ellenében a Malé v
Zrt. átruházza egyes vagyonelemeit (MALCO LLC 100 %-os üzletrésze, melyne k
egyetlen eszköze egy Boeing 767 típusú repül őgép, Százhalombatta-Ferihegy közötti
kerozinvezeték, illetve a Malév márkanévre vonatkozó védjegyjogosultság) ;

•

a hitel futamidejét 2017 . december 31-ig meghosszabbítják;

•

a Malév Zrt. a márkanév, a repül ő gép, a kerozinvezeték használatáért megkötend ő
szerződések szerinti díjakat fizet .

- A Magyar Államnak hivatalos engedélykérelmet kell benyújtania, az un . Zárás után a z
Európai Unió Bizottságához, amelynek döntésétő l a szerz ő désben különböz ő eljárási
szabályokat, esetleges kijavítási, orvoslási lehetőségeket, jogkövetkezményeket tette k
függővé.
- Az AirBridge Zrt . vállalta a nemzeti légitársaság státusz fenntartását, egy nemzetközi lég i
szövetséghez történő

csatlakozást, a Malév Zrt . működésének meghatározott idej ű

fenntartását, valamint a munkavállalók érdekeinek védelmére különböző kötelezettségeket .
- Az ÁPV Zrt . a megkötést ől 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
védjegynek és márkanévnek; a Zárásig a Malév Zrt . nem köt a társaságot jelentő s mértékben
érintő újabb jogügyletet. Vállalta továbbá, hogy kártalanítást nyújt, ha a két folyamatban lév ő
peres ügy bármelyikében legalább 50 000 000 Ft összegű fizetési kötelezettség kerü l
jogerősen megállapításra a Malév Zrt. terhére.
Ezeket 200 000 000 euró összegig vállalta az ÁPV Zrt .
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A szerz ődés Zárásához el őfeltételek teljesülése szükséges mind a vevő, mind az elad ó
oldalán, erre végül 2007 . április 24-én került sor, a megfelelő formaságok betartásával . Az
ÁPV Zrt . Igazgatósága 273/2007 . (VI. 28 .) IG számú határozatával jóváhagyta a Malév Zrt .
részvényei állami tulajdonban lév ő 99,95%-ának értékesítéséről készített privatizáció s
emlékeztetőt.

Mint fentiekből kiderül a tárgyalások során az AirBridge Zrt . részérő l viszontgarancia igény
merült fel arra az esetre, ha az adásvételi tranzakció valamely okból nem kerüln e
végrehajtásra . Az állami kezességgel fedezett hitelek kezelése tekintetében az AirBridge Zrt.
azoknak egy állami tulajdonú vagyonkezel ő társaságba történ ő átvitelére tett javaslatot.

A vagyonkezelői konstrukció elsődleges célja az volt, hogy az MFB hitel mögé olya n
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 szerepl ő befektetett eszközök (ldb 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 Vagyonkezel ő Kft-ben
valósul meg (100% MNV Zrt . tulajdon), biztosítottá válik, hogy
1. a MALÉV márkanév felett az állami ellen őrzés fennmarad ,
2. jelentős vagyonelemek kerültek állami tulajdonba, é s
3. transzparens módon biztosítva lett az MFB hitel mögötti eszközfedezet .

Ugyanakkor továbbiakban is a MALÉV Zrt . eredménye és a t őle befolyó pénzáram jelentette
a hitel folyó költségei 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 futamid ő végén a Befektető milyen
maradványértéken vásárolja vissza . Az erre vonatkozó Befektet ői vállalások ténylegesen úgy
lettek kialakítva, hogy azok az MFB és a MALÉV Vagyonkezel ő Kft. szempontjából i s
alátámasszák a fedezet értékét .

A részvény adásvételi szerz ődésben rögzített, az ÁPV Zrt .-t terhelő

kártalanítási

kötelezettségeket, szavatosságvállalásokat áttekintve leszögezhet ő, hogy a 2016/2007. (II. 6 .)
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Korm. határozat 4. pontjában a Kormány részérő l tudomásul vett legfeljebb 5 200 000 000 F t
vállalható szavatossági kötelezettséggel szemben, az annak végrehajtására kiadott 4/2007 . (II.
12.) RJGY határozat — ahogy azt az ÁPV Rt 13/2008 . (IV . 01 .) EB határozata rögzítette —
nem rendelkezett az ÁPV Zrt . felé szavatossági kötelezettségvállalás engedélyezéséről.

A részvény adásvételi szerz ődésben állami kezességvállalással fedezett hitelek kezelés e
kapcsán látható, hogy az AirBridge Zrt . ajánlatához csatolt, és az ajánlattevő nyilatkozat a
szerint az állami kitettség részben, vagy egészben történ ő megszüntetésére is felhasználhat ó
100 000 000 euróra szóló hitelígérvénnyel szemben e hitelszerz ődésekből eredő
kötelezettségek (122 500 000 euró) fedezésére a részvény adásvételi szerz ődésben a vevő
AirBridge Zrt . mindössze 32 000 000 euró erejéig vállalta a „Hiteltörlesztési bankgarancia ”
biztosítását.

Dr. Burai- Kovács János ügyvéd a követk őképpen emlékezett vissza a hitelígérvény 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 ÁP V Zrt. igazgatósága, hogy az AirBridge a győztes, gyakorlatilag
ebben az időszakban még tisztázatlan volt, hogy az eredeti ajánlathoz csatolt 100 milli ó
eurós hitelígérvény tulajdonképpen mit jelent. Volt egy állandó huzavona, tárgyalási bels ő
csata is az ÁPV Zrt. menedzsmentjével, és a jogi vonalnak az volt a problémája, hogy a 100
milliós hitelígérvény ugyan formailag nem min ősíthető érvénytelennek, azonban nem váltható
konkrétan pénzre, ha a privatizációs szerz ődés 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 els ő 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 ÁP V Rt. vezetői
szinten, gondolom, félve a cs ődhelyzettől; ezzel kapcsolatosan is kellett még 2006.
novemberben egy elemzést adnunk, hogy hogyan lehet cs ődvédelmet kérni. Szóval, komolyan
foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és nagyon gyors döntés született 2007 elején, é s
tulajdonképpen már ez sem tükrözte . . . Tehát időközben lealkudtuk a tárgyalódelegációval 20 0
millióra a vételárat, felelősségkorlátozás maximum a vételár erejéig, és ott még 5 milliár d
forint szerepelt, de már a szerz ődésben 200 millió van, tehát odáig vállalt csak felel ősséget; a
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perek szavatossági felel ősségéről 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 má r
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 helyzet e
szilárd, de egyébként is önöknek már ott van a bankgarancia, ott van a két VE B
bankgarancia, meg van egy hitelígérvény, ami valójában majd valamilyen fizetés i
kötelezettségre felhasználható . "

Ez alapján megállapítható, hogy az ajánlattev ő AirBridge Zrt . megtévesztette az ÁPV
Zrt.-t a hitelígérvény nagysága tekintetében, azért, hogy ennek figyelembe vételéve l
legyen ő a privatizációs eljárás nyertese, így szerezzen hasznot. Az ÁPV Zrt. vezet ősége
pedig a „privatizációs kényszerpályára állítva” a privatizáció koncepcióját és az ajánlat i
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 Szerz ődés részét képező 8. számú mellékletben leírt
Hitelezési Javaslat legfontosabb célja, az MFB által a Malév Zrt-nek nyújtott, állam i
kézfizet ő kezességgel fedezett 76 000 000 euró összeg ű alárendelt kölcsönének átvállalás a
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 megel ő zően 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 Vagyonkezel ő Kft-től. Ezt követően a Malév Zrt. visszavásárolta volna a Malév
márkanevet. A bérleti díj mintegy évi 3 230 000 euró, a majdani visszavásárlási ár pedi g
76 000 000 euró lett volna. A Malév Vagyonkezel ő Kft. az éves bérleti díjból fedezte volna az
átvállalt hitelek kamatköltségét. A nemfizetés kockázatának csökkentése érdekében a
befektető AirBridge Zrt. 32 000 000 euró garanciát biztosított, amely a bérleti díj kiváltásár a
használható fel, fedezetet biztosítván ezáltal a Malév Vagyonkezel ő Kft. éves kamatfizetés i
kötelezettségeinek.

27

Dr. Burai-Kovács János bizottsági meghallgatásán elmondta, hogy az MFB Zrt-nek jog i
véleményt is adtak, hogy „ennek a konstrukciónak komoly veszélyei vannak. Komoly veszély e
annak, hogy az Európai Bizottság ezt a konstrukciót tiltott állami támogatásnak, a bels ő piac
versenyszabályaival össze nem egyeztethető támogatásnak fogja ítélni .” Az ügyvéd a
konstrukció megalkotását „münchauseni” feladatnak min ősítette 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 elő zetes véleménye i s
hangsúlyozta, hogy ez nem jelentene megfelel ő megoldást, mivel feltehetőleg „nem
minősülhetne csatlakozáson nem túlnyúló, tehát bizottsági vizsgálat alól mentesül ő
intézkedésnek”.

Dr . Költő Magdolna a bizottsági meghallgatása során meger ősítette, hogy a privatizáció s
szerződés végleges formájában az AirBridge Zrt. által vállalt kötelezettségek rendszere, a
tárgyalások során kialkudott kompromisszumok eredménye .

Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a privatizációs szerz ődés azon eleme,
mely a Malév Vagyonkezel ő Kft-ét létrehozta, mely cég alapítása az MFB hitele k
társaságon keresztül történ ő törlesztése és visszafizetését célozta, az AirBridge Zrt-nek a
kezdeményezésére történt.

Ennek a kezdeményezésnek az elfogadása lehetővé tette, hogy gyakorlatilag egy üre s
holding cég az AirBridge Zrt. a Malév tulajdonosává váljon, ellentétben a kormán y
határozatba foglalt privatizációs koncepciójával és az ajánlati kötöttség elv e
betartásának teljes figyelembevétele nélkül.

A Bizottság ezen megállapítását alátámasztja az Állami Számvev őszék 2007-es évre
vonatkozó jelentése, mely kimondja : „ . .a lebonyolított tranzakció során nem érvényesül t
teljes körűen az Ajánlattételi felhívásban közzétett értékesítési szándék, amelynek alapelve
volt, , hogy az állam mentesüljön a közel 33 milliárdos kezességt ől. 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 továb b
rontotta az átláthatóságot, egyben többletkiadásokat jelentett az állami vagyonkezel őnek. ”
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Az Allami Számvev őszék kés őbbi jelentésében megállapítja, hogy nem teljesült az a feladat ,
hogy a Malév Vagyonkezel ő Kft. a hitelfedezetül megvásárolt eszközöket működtesse és
hasznosítsa, ezért színlelt szerz ő désnek kell tekinteni a vagyonelemek kiszervezését, amel y
nem szerepelt a privatizációs eljárás meghirdetésekor . A szerz ődésekben vállat feltételek nem
teljesüléséb ől a vagyonkezel őnek kára származik, amelyért a tulajdonosának, vagyis a z
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 i
támogatásról szóló határozata kimondja, hogy a vizsgálat egyértelm űvé tette, ennek a z
ügyletnek az egyetlen célja a Malév adósságának szerkezetátalakítása volt . A határozat
megállapítja, hogy az ügylet nem tekinthető piackonformnak, mert egyetlen piac i
magánszerepl őnek sem állt volna érdekében, hogy hasonló módon cselekedjen, ezenkívül a
Malév Vagyonkezel ő nem tett lépéseket a fennmaradó kifizetések kikényszerítésére sem .

Az EU Bizottság határozata megállapítja a fentiekre és arra tekintettel, hogy ne m
csoportosították át megfelelő ellenértéket a Malév Vagyonkezelő Kft . számára, az adósságnak
a vállalat mérlegéből való törlését a Malév számára nyújtott el őnyként kell értékelni .

Bizottság a meghallgatott MNV Zrt . szakemberek nyilatkozataiból megállapítja, hogy a
VEB Bank hitelszerződését szövegszerűen nem ismerték, nem volt ismert a bonyolul t
fedezeti rendszer sem a vevőként/tulajdonosként fellép ő AirBridge Zrt. mögött.

VII.4. A Malév működése az AirBridge Zrt . tulajdonába n

Az AirBridge Zrt . részére a vállalások teljesítéséhez az orosz Vnesheconombank
(továbbiakban : VEB) 102 000 000 euró összeg ű hitel- és garanciakeretet biztosított. Ez a
keret négy részb ől állt: egy 22 000 000 euró összeg ű hitel, ami a vételárat és az els ő 5 000 00 0
000 forintos tőkeemelést volt hivatott finanszírozni, egy 18 000 000 euró összeg ű hitel, amit a
Malév Zrt. mindennapi működésének finanszírozására kellett továbbadni, emellett

a

privatizációs szerződésnek megfelel ően egy 30 000 000 euró összegű feltétel nélküli
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bankgarancia a további t őkeemelésre, és egy 32 000 000 euró összeg ű garancia a Malév Zrt .
fentiekben ismertetett hiteleinek visszafizetési fedezeteként .

A privatizációs szerz ődés 2007. áprilisi hatálybalépése után, 2007. május 28-án kötöttek
meg a Malév Zrt. és a VEB között egy ugyancsak 102 000 000 euróról szóló garanci a
keret-megállapodást, amelyben a Malév Zrt . mint garancianyújtó vállalta, hog y
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 é s
ügyrend rendelkezései ellenére – felhatalmazása nélkül kötötte meg, arról a privatizáció s
szerződést kötő Állami Privatizációs és Vagyonkezel ő Rt . jogutódját a Magyar Nemzet i
Vagyonkezel ő Zrt.-t sem értesítette, megsértve ezzel a szerz ődés 5.2.4. pontját. A Garancia
szerződés ugyanakkor része volt a hitelszerződésnek, de erről a magyar fél az előbb említet t
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. Itt kell megjegyezni, hogy a VEB Bank felügyel őbizottságának elnöke a mindenkori
orosz miniszterelnök .

2008-as évt ől nehézségek adódtak, és az AirBridge Zrt . nem tudta teljesíteni pénzügy i
kötelezettségeit, így a VEB – követelését biztosítandó – kisebbségi, ám irányító tulajdonrész t
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 .
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 megegyez ő
összegre – szintén a visszaállamosítási megállapodás keretében – hitelt nyújtott

a

légitársaságnak feltehet ően azzal a kizárólagos céllal, hogy a viszontgaranciából eredő fizetés i
kötelezettségének a Malév Zrt . eleget tudjon tenni.
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Az AirBridge Zrt . részére a Malév Zrt . részvényeinek a Szerz ődés kereteiben történő
értékesítése körében elmondható, hogy a légitársaságért a Szerz ődésben meghatározott
200 000 000 forintos vételár igen csekély . Ennek indoka egyfelől, hogy a nehéz helyzetbe n
lévő társaság eladása komoly kihívást jelentett az ÁPV Zrt .-nek, valamint hogy a Malév Zrt .
hitelállományának folyamatos törlesztése, az azt biztosító állami kezességvállalá s
beváltásának elkerülése további kötelezettséget rótt a vev őre. 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 szerz ődés e
pontja értelmében az eladó ÁPV Zrt . 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 lehívásána k
biztosítását, ez az ő, mint vevő kötelezettsége volt, erre is tekintettel „fogadható el” a nagyo n
alacsony 200 000 000 forintos vételár . Emellett a viszontgarancia vállalásának hiányában a
Malév Zrt. nem kényszerült volna annak összegével megegyez ő , 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 privatizáci ó
gyakorlatilag úgy zajlott, hogy a vev ő nem tett bele és nem is kockáztatott saját pénzt ,
ugyanakkor minden visszafizetéssel kapcsolatos kötelezettséget végeredménybe n
visszaterhelt a Malévre . Továbbá kijelenthető, hogy az ajánlati kötöttség elvéb ől is
következően a privatizációs ügylet kapcsán nem lett volna szabad tulajdonosi hitel t
tőkeként elfogadni, másrészr ől nem lett volna szabad sem a Malévot, sem pedig anna k
jövedelemtermelő

képességét zálogba ajánlani . Összességében a privatizációró l

elmondható, hogy a Malév saját magát úgy vásárolta meg, hogy még saját mag a
irányítását és pénzét is elveszítette, így teljesen kiszolgáltatottá vált .
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Az AirBridgbe Zrt-nek 2010-ben történ ő kiesése a körfinanszírozási rendszerb ől azt
eredményezte, hogy az állam több csatornán keresztül ugyan, de saját mag a
finanszírozta mind a privatizációt, mind pedig maga törlesztette a privatizáció el őtt
felvett és a privatizáció során az AirBridge Zrt . által átvállalt hiteleket is .

A meghallgatott személyek szinte mindegyike úgy nyilatkozott, hogy a viszontgaranciaszerződés létéről dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter sajtótájékoztatója alapján értesült . Enne k
némileg ellentmond a 2008 . augusztus 26 . napján készült Malév igazgatósági el őterjesztés,
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 AirBridge Zrt . között 2007 . április 18-án
létrejött, 102 millió EUR összegű kölcsönszerz ődés és bankgarancia szerz ődés alapján a z
AirBridge Zrt-t terhelő kötelezettségekért . A VEB Bank és az AirBridge Zrt . közötti
kölcsönszerződés és bankgarancia szerződés az AirBridge Zrt . igazgatóságának határozat a
alapján 2008 .08.19-én módosításra került, így az annak alapján lehívható összeg 30 milli ó
Euróval megemelkedett . Annak érdekében, hogy a Malév garanciavállalása teljes összegr e
kiterjedjen, szükséges volt a VEB Bank és a Malév között létrejött garanciaszerz ődés
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 vet ődik fel, hogy az Igazgatóság határozatának tartalmát ,
a viszontgarancia szerződés ténye 2-3 év hosszú id őtartamban hogyan kerülhette el a z
állami vagyonkezelő vezető tisztségvisel ői, illetve az ágazatért felel ős pénzügyminiszter
figyelmét. További kérdésként merül fel a Bizottságban, hogy dr . Oszkó Péte r
pénzügyminiszter, miért csak a kormányváltás el őtti napokban rendelt el vizsgálatot,
(2010. május 20-án) melynek eredményeképpen az MNV a vizsgálatot életszer űtlenül
rövid idő alatt (2010. május 21-re) folytatta le . A büntet ő feljelentést Kamarás Zoltán a z
MNV Zrt. Társaságokért felel ő s Igazgatója, a Malév Igazgatóságának akkori elnök e
tette.
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A vizsgálatban is megtalálható, hogy az akkor hatályban lévő Malév Zrt. igazgatósága
ügyrendjének 4.22. pontja szerint : az Igazgatóság alábbi kérdésekben hozott határozatai csa k
akkor érvényesek, ha vagy Andrej Szapelin, vagy Jurij Szurkov igen szavazatot adott le a
határozati javaslattal kapcsolatban többek közöt t
- a 10 millió EUR értéket meghaladó egyedi vagy egymással összefügg ő ügyletek megkötése ,
- a Társaság vagy bármely harmadik személy kötelezettségeiért bármilyen biztosíték nyújtás a
esetén.

Mind a vizsgálat, mind a büntető feljelentés felveti a hű tlen kezelés, illetve a
kötelességszegés büntet őjogi felel ősségét .

A Malév viszontgarancia szerz ődés problematikáját tovább súlyosbítja, hogy a felek a
szerződésben az angol jogot kötötték ki irányadónak, illetve a Londoni Nemzetköz i
Választottbíróságot (LCIA) eljáró törvénykezési fórumnak . A Malév Zrt és a VEB Bank
között létrejöv ő szerződés a magyar anyagi joga alapján pénzügyi segítségnyújtásna k
minősülhet, mellyel kapcsolatban nincs kiforrott magyar bírósági gyakorlat . Az angol jo g
pénzügyi segítségnyújtást kizáró szabályai viszont csak az angol székhely ű társaságokra
vonatkoznak . Feltételezhetően a Választottbíróság akkor lenne köteles a magyar jo g
semmiséget figyelembe venni, ha a jogellenesség büntet őjogi 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 szerz ődések
és módosításaik az MNV Zrt . tájékoztatása szerint kizárólag angol, illetve orosz nyelve n
készültek, azokból magyar nyelv ű – még esetleg hiteles – példány nem keletkezett, a
megkapott dokumentációban sem volt magyar nyelv ű fordítás fellelhet ő. Költ ő Magdolna
nyilatkozata is alátámasztja, hogy a privatizációt követ ő en a Malévban a munkanyelv az oros z
és az angol volt.
Kiss Kálmán az AirBridge Zrt. korábbi többségi tulajdonos szerint a m űködés során jelezte,
hogy „az út, amit Abramovicsék vittek, egy cs őd közeli helyzetet eredményezett . . . Ráadásul a
káderkiválasztás is nagyon rossz volt, mert akár Gauss, akár el őtte Leonov .. egyik sem volt jó
vezető, alkalmatlanok voltak .”
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Kiss Kálmán a társaság akkori m űködésével 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 Malévné l
Európa egyik legjobb Boeing-javító cége volt, egész Európában, rendkívül képzet t
szakemberek voltak. Nemcsak a Malévnek javítottak, hanem más országoknak is, olaszoknak,
szerbeknek . . . Javítottunk a KrasAirnek is, ami b űncselekmény volt, természetesen . Ezt é n
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 m űszaki
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 általa m
többször föl lett vetve . Nem tudom, hogy azután kifizette-e, mert én utána nem tudtam nyomo n
követni ezt a dolgot, de ez egy sajnálatos dolog volt, mert így Abramovics KrasAir nev ű cége
komoly bevételhez jutott a Malév kárára . Ez így volt. Ez egy olyan egyedi döntés volt, am i
szerintem, az én meglátásom szerint Abramovicsék részér ől egy gesztus volt az orosz
repül őgépipar felé. Semmi más. Mert új gépek, új kiképzés, új m űszaki bázis nem volt
indokolt, mint ahogy a légcsavaros gépek sem voltak indokoltak a mi részünkr ől. ”

Leonov Péter az úgynevezett Szuhoj-projektrő l 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 repül őgépe . Így kerültünk hossz ú
tárgyalásokba a Szuhoj céggel, mivel a Szuhoj csak kezdte ezeket a gépeket gyártani, akko r
nagyon jó feltételek mellett lehetett volna ezt a gépet beszerezni . A Szuhoj cég nagyon ismert a
hadi gépekben, a civil repülőgépeknél ez volt az els ő próbálkozása. Mi is segítettünk és a
Malév-szakemberek is segítettek a Szuhojnak ennek a gépnek a továbbfejlesztésében, a gé p
specifikációjában. Később ez volt az egyik együttműködési lehetőség a Szuhojjal. A mási k
együttm űködési lehetőség pedig az volt, hogy nemcsak a Ma/év volt Európában megrendelő,
hanem több másik cég, és akkor a Szuhoj keresett lehetőséget egy m űszaki bázis kialakítására.
Így került képbe az Aeroplex malévos cége, amelynek az Aeroplex-szakemberek egy komol y
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 eg y
típusa lett volna, illetve az Aeroplexnek ez komoly üzlet lett volna . "

A Bizottság megállapítja, hogy a privatizációt követően a Malév pénzügyi helyzete továb b
romlott, és 4 hónappal kés őbb már a Malév márkanév használatáért járó jogdíj fizetéséhe z
szükséges likviditással sem rendelkezett.

Költő Magdolna fentiek okát a következ őkkel magyarázta : „ Ez megközelítés kérdése, hogy a
számtalan nem teljesített kötelezettségb ől miért pont erre nem jutott . Akkor, amikor egy
társaság 10-15 milliárdos veszteséget produkál, akkor évente 10-15 milliárdnyi, különböz ő
beszállítókkal és egyéb partnerekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud elege t
tenni. Ebbe a körbe tartozott a Malév vagyonkezel ő Kft is, amelynek a márkahasználati díja t
kellett volna kifizetni. "

2007. január és 2010. március között az Adó- és Pénzügyi Ellenő rzési Hivatal
folyamatosan, összesen 12 alkalommal engedélyezte a Malév számára, hogy elhalassz a
vagy átütemezze különféle típusú adó- és társadalombiztosítási járulék-fizetés i
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 tartozás mértékét ől is függően az APEH illetékes
vezetői diszkrécionális jogkörükben dönthettek az adótartozás elhalasztásáról, illetv e
átütemezés engedélyezéséről. Tekintettel az ügy súlyára- különös tekintettel a tiltott állam i
támogatások európai unós szintű ellenőrzésére is --a Bizottság nem tartja elfogadhatónak,
hogy a hivatalban lév ő ágazatért felelős miniszter ne tudjon, és ne járuljon hozzá a z
ilyen mérték ű

engedélyezéshez . A Bizottság meggyőz ődése, hogy az érintett

köztartozások behajtását a kormánynak indítványoznia kellett volna .

Az Európai Bizottság pedig úgy véli, hogy egyetlen magánhitelez ő sem viselkedett volna
oly módon, mint a magyar állam . Valóban nem történtek konkrét lépések az adósság
behajtása érdekében 2008 júliusát követően. Mindezekre tekintettel az Európa i
Bizottság a 13, 7 milliárd forintot kitev ő adótartozás elhalasztását, illetve átütemezés t
tiltott állami támogatásnak min ősítette.
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A Bizottság álláspontja szerint fentiek jól jelzik, hogy az állam felé tet t
kötelezettségvállalásokat a mindenki más felé történő teljesítés megel őzte, mely többek között
megalapozza a Fehér Könyv azon állítását, hogy egy jól megtervezett pénzkivonás i
technika érvényesült, mely nyomon követhet ő az AirBridge Zrt által a Malévr a
kényszerített tulajdonosi hitelkeretek és szerződések feltételrendszerében .

2008 . második felében Borisz Abramovics több légitársasága, köztük a KrasAir is cs ődbe
ment, a felszámolást elrendelték ellenük . Az AirBridge Zrt . „magára maradt” és nem vol t
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 2009 áprilisától szeptemberéig összesen további 5 0
millió euró kölcsönt nyújtott a légitársaságnak .

Az AirBridge Zrt. 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 megelőző en a Malév által felvett hitelek
törlesztése . Erre a VEB 32 millió euró összeg ű 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 VEBet terhel ő fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt az MNV Zrt . jogi útra kívánta terelni a z
ügyet, de azt a Veres János által vezetett Pénzügyminisztérium egy alapítói határozatban
akkor megakadályozta. A garanciát csak 2010 tavaszán, nem sokkal a kormányváltás t
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 megegyez ő hitelt nyújtott a légitársaságnak azzal a kizárólago s
céllal, hogy a viszontgaranciából ered ő fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni .

Így fordult át a bankgarancia kamatosan visszafízetend ő hiteIIé . 2010-re a Malév
tartozása a VEB felé pedig elérte a 112 millió euró összeget .
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A Bizottság a Fehér Könyvben meghatározottakkal összhangban kijelenti, hogy a z
előnytelen privatizáció, a csalárd módon megkötött finanszírozási szerz ődések és a 3
éven keresztül folytatott rablógazdálkodás pénzügyileg teljesen tönkretette a Malévot ,
önálló m űködését pedig gyakorlatilag ellehetetlenítette .

Költő Magdolna a bizottság el ő tt így emlékezett vissza az akkori id őkre:
„Amikor pedig 2008 közepén látszott, hogy az üzleti modell, amelyet Borisz Abramovics
számomra 2005 legelején felvázolt, nem működik, és alapvetően azért, mert a KrasAi r
Oroszországban csődbe ment és felszámolásra került, ekkor a kötelez ő 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 meger ősíti a Bizottságot, hogy az AirBridge Zrt . VEB-es finanszírozás a
vélhetően politikai alapon történt, hiszen annak kondíciói piac-idegen módon kerülte k
kialakításra . Ráadásul némely el ő írt mutatószám teljesítése már a hitelnyújtás pillanatában i s
nyilvánvalóan teljesíthetetlen volt . A rendkívül felel őtlen, a Malévnak és az államnak súlyo s
károkat okozó privatizációs eljárás kapcsán komoly hibák történtek mind a szerz ődéses
feltételek meghatározása és teljesítésük ellenőrzése során, mind pedig az orosz időszak alatti
működés ellenőrzésének elmulasztása következtében .
A privatizációt Oszkó Péter későbbi szocialista miniszter a következ őképpen értékelte, mel y
sok mindent elárul a privatizációs folyamatról :
,,Nem gondolom, hogy a privatizáció egyébként sikeresnek lenne nevezhet ő, a vevőként
fellépd Borisz Abramovics által irányított cégcsoport szinte egyetlen vállalását se m
teljesítette, a Malévot éppen úgy nem tudta fenntartható pályára állítani, mint korábban a z
állam, viszont kétes pénzügyi tranzakciókkal még tovább terhelte és egyebek mellett ezzel i s
megszegte a privatizációs szerz ődés feltételeit, illetve tovább rombolta a Malév túlélés i
esélyeit. Ezek közölt különösen nagy félt űnést keltett az az úrnevezett viszontgarancia-ügylet,
amelynek keretében Abramovics a privatizáció során tett pénzügyi vállalásait lényegében eg y
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 adásvétel e
2009 elején a Malév részvényesei azzal az ajánlattal keresték meg a Magyar Nemzet i
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, maj d
később módosított el ő zetes adásvételi megállapodás 4, 3 milliárd forint el őleg fizetését
határozta meg. Az MNV 2009 januárjában és februárjában el ő legeket 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 el ő leget és annak kamatait a Malév sohasem fizette vissza az MNV Zrt-nek .
Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy az intézkedés el őnyben részesítette a Malévot ,
amikor az el őleg visszafizetését nem kényszerítették azt követ ően, hogy az 200 9
júliusában esedékessé vált . Ezen kívül már korábban is el ő ny merült fel, amikor 200 9
februárjában módosították az el őzetes az el őzetes adásvételi megállapodást és az előleg
megnövekedett kell ő mértékű fedezet nélkül . Az Európai Bizottság a 4, 3 milliár d
összegű „előleg” kifizetését tiltott állami támogatásként értékelte . Így az a szándék, hogy
vagyonelemek kivásárlásával pénzhez jusson a társaság utólag hiábavalónak bizonyult ,
ezt is elő zetesen engedélyeztetni kellett volna az EB Verseny Felügyelet i
Főigazgatóságával .

Fenti megállapításokra alapozva a Bizottság okkal feltételezi, hogy a Malév G H
elmaradt adásvételi ügyletét eredendően azért találták ki, hogy biztosítsák a Malév
likviditását a visszaállamosítás tárgyalási szakaszában .
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VIII. A Malév Zrt. visszaállamosítás a

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 részr ől pedig
feltételezem, hogy a Vnyesekonombankon kívül az orosz kormány illetékesével is egyeztetésr e
került.”

2010-ben az akkori pénzügyminiszter Oszkó Péter elmondása szerint sem volt lehet őség
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 történ ő átvételér ől az 1051/2010 . (II. 26.) Korm. határozat alapján .

A Magállapodás 4 .3 . pontja leszögezte, hogy a rendkívüli közgyűlés határozatai alapján a z
AirBridge Zrt . hozzájárul a Malév Zrt. jegyzett t őkéjéhez a Malév Zrt .-vel a Megállapodás
létrejöttét megel ő zően megkötött hitel-megállapodások alapján fennálló kamatköveteléseivel ,
az MNV Zrt . pedig készpénzzel és követelésekkel . Így a Magyar Állam mintegy 25 000 00 0
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 privatizációko r
„tőkeként” nyújtott tulajdonosi hitel lejárt kamatát t őkésítette . A Malév Zrt . vállalta, hogy
nyilatkozatot ad ki, melyben minden olyan adósságot elismer. Az AirBridge Zrt . és az MN V
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 adóssá g
főösszege vonatkozásában a Malév Zrt .-vel kötött hitelszerz ő dések értelmében .
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Ezzel a konstrukcióval a kormány visszaszerezte a részvények közel 95%-át, ugyanakkor a
megállapodás olyan garanciális rendszert hozott létre, amely kivesz minden hatékony eszköz t
a többségi tulajdonos Magyar Állam kezéb ő l, és aránytalan befolyást biztosít a kisebbségi
tulajdonosnak. A megállapodás a következő főbb elemekb ől állt:

1. A rendkívüli közgyűlésen hozandó határozatok eredményeként az MNV Zrt . szavazat i
jogai a Malév Zrt .-ben legfeljebb 95%-ig emelkednek az összes szavazathoz képest .
Az AirBridge Zrt . szavazati jogai nem süllyedhetnek 5% alá, szintén az össze s
szavazati joghoz képest . A Malév Zrt . Igazgatótanácsa 7 tagból áll, míg a Felügyel ő
Bizottsága 6 tagból . Amennyiben a Malév Zrt.-nek rendezetlen kötelezettségei vannak
a VEB Bankkal szemben, a közöttük létrejött hitel-megállapodások alapján a VE B
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 történ ő 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 lépését ő l kezdő dő en 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 eszközö k
különböző darabjait —, melyeknek együttes könyv szerinti értéke meghaladja az 5 0
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 t őkéjének emelése/csökkentése;

b.

a végelszámolás/csődeljárás kezdeményezése ;

c.

a Malév Zrt . dologi eszközeinek értékesítése .
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5 . Az AirBridge Zrt. jogosult a Malév Zrt .-vel megkötött hitel-megállapodáso k
értelmében fennálló jogait és követeléseit átruházni a VEB Bankra az adóssá g
főösszegét illetően. A VEB Bank 32 000 000 eurót fizet az MNV Zrt .-nek, a
hiteltörlesztési bankgaranciának megfelel ően. A Hiteltörlesztési bankgaranci a
megfizetésével egyidej űleg a Malév Zrt . és az AirBridge Zrt. kötelezettségei –
amennyiben azokat a hiteltörlesztési bankgarancia fedezte – megsz űnnek.

6 . Az MNV Zrt, az AirBridge Zrt és a Malév Zrt . hozzájárultak, hogy a privatizáció s
megállapodás következ ő szakaszai maradnak érvényben annak megszűnését követően
is:
a.

EIB hitel-megállapodás és projekt-hitelmegállapodás ;

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 eur ó
összegű hitel-megállapodást kötöttek, melynek értelmében a VEB Bank ugyanezzel a z
összeggel hitelt nyújt a Malév Zrt .-nek annak érdekében, hogy teljesíts e
kötelezettségét, amely a 2007 . május 28-án aláírt garancia megállapodás alapjá n
fennáll.
A Malév Zrt.-ben kisebbségi tulajdonosként, így a fentiekben meghatározott jogok é s
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 meghatároz ó
döntések meghozatala – mint az a fenti kiemelt pontokból is látható – jelent ős mértékben füg g
a kisebbségi tulajdonos VEB Bank akaratától . A Megállapodással az állam hatalmas
pénzösszeget fektetett be a többségi tulajdonszerzésbe a stratégiailag fontos üzletá g
megmentése érdekében, amelyet az ismertetett okokból kihasználni nem tudott, az érdeke k
érvényesítése, s őt a társaság megmentése is lehetetlennek bizonyult .
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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 Malévva l
szemben, a vétójogai ehhez a követelésekhez kapcsolódtak. "

Az ügyletet pedig úgy magyarázta, hogy nem a Malév visszavásárlása történt, hane m
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-ér t
adták el 2007-ben, 2010-ben az állam de facto 94 millió EUR-nak megfelel ő összeget
fizetett a 94, 6 %-os tulajdonért, azaz az eredeti ár 127-szeresét .

A VEB Bank vétójogát Oszkó Péter pedig a következ őkkel 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 mé g
a Malévval szemben, a vétójogai ehhez a követelésekhez kapcsolódtak . "

Részben a 25, 4 milliárd forint érték ű tőkeemelést, részben a 20, 7 milliárdnyi fris s
tőkeinjekció, részben pedig a Malév GH-ért fizetett előlegből és az arra felszámított
kamatból álló adósság tőkévé alakítását az Európai Bizottság tiltott állam i
támogatásnak min ősítette, mellyel kapcsolatban az Európai Bizottság rögzítette, hog y
egyetlen magánbefektet ő sem vállalta volna ezt a további pénzügyi terhet hasonl ó
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 tudtu k
elvégezni, hogy tudnunk kellett, hogy ez a visszaállamosítás olyan átalakításnak, olya n
restrukturálásnak a feltételeit teremti meg, amelyet, ha elvégezünk, akkor elkerülhet ő, hogy a
visszaállamosítást magát tiltott állami támogatásnak tekintse az Európai Unió . ..Egyébként
pedig a minisztériumban dolgozó kollégáim folyamatosan egyeztettek az Európai Unióval ,
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jelezték átalakítási elképzeléseiket, és megkezdték azokat a tárgyalásokat, amelyeke t
értelemszerűen folytatni kellett vagy kellett volna . "

Oszkó Péter állításának ellentmond az Európai Bizottság határozata, mely kimondja 201 0
márciusában a Bizottság sajtóközlemények révén szerzett tudomást a magyar államnak a
visszaállamosítás szándékáról, melyet a magyar hatóságok meger ősítettek.

Fenti megállapítás kizárja, hogy a visszaállamosítás folyamata az Európai Unióva l
egyeztetve történt, mely tény a Bizottság álláspontja szerint tovább növelte anna k
esélyét, hogy az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak min ősítse az ügyletet.

Az Európai Bizottság határozatával kapcsolatban a vizsgáló bizottság rögzíti : 2010. márciu s
10-én panasz érkezett a Wizz Air magyarországi székhely ű diszkont (fapados) légitársaságtól ,
aki a Malév legfontosabb magyarországi versenytársa volt . E panaszban az állították, hogy a
Malév több különböző intézkedés révén jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetle n
állami támogatáshoz jutott .

A Bizottság megjegyzi, hogy Oszkó Péter pénzügyminiszter, hivatali ideje után 1 évve l
igazgatósági tagsági megbízást kapott az állami légitársaság egykori legnagyob b
konkurensétől a volt szocialista pénzügyminiszter szerint, „ csupán alkalmassági alapon " .
Tekintettel a Wizz Air Európai Bizottsághoz intézett panaszának tényére, illetve a
visszaállamosításra – 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 európa i
bizottsági megítélése a meglév ő szerkezetátalakítási tervek végrehajtása elmaradásána k
tulajdonítható . Az Európai Bizottság határozata a jelentésben tárgyalt intézkedésekkel
kapcsolatban kimondja, hogy Magyarország által a Malév javára végrehajtot t
intézkedéseket kizárólag közpolitikai célkitűzések ösztönözték, és azok nem a vállalat
jövőbeni nyereségességével kapcsolatos megfontoláson alapultak .
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Az Európai Bizottság ezért azt feltételezte, hogy egyetlen magánbefektet ő sem
viselkedett volna az intézkedések végrehajtása során a magyar kormányhoz hasonl ó
módon azonos körülmények között .

A visszaállamosítás megítélésr ől Tátrai Miklós az MNV Zrt . volt vezérigazgatój a
tanulmányában a következ ő értékelő kijelentést tette:
„Az

államosítási megállapodás nem is ezen pontok miatt bizonyult stratégiai hibának. Hane m

azért, mert a magyar állam magára húzta a magántulajdonos időszakában felvett hitele k
visszafizetési kötelezettségét. Nem jogi értelemben persze, hiszen például a mostani cs őd
esetén a VEB egy fillért sem kap. De a politikai alku az volt, hogy a Malévért felel ősséget
vállaló magyar kormány ígérete szerint és annak közrem űködésével az oroszok vissza fogják
kapni az összes pénzüket, amit Abramovics id őszakában, majd a Gyurcsány- és a Bajnaiérában hiteleztek. "
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IX. A Budapest Airport Zrt. privatizációj a

IX.1. A ferihegyi repül őtér, mint nemzeti érté k

a./Kizárólagos állami tulajdonlás, m űködtetés (1998-ig)

A magyar állam vagyonát képez ő Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret 1950-ben az újjáépíté s
után nyitották meg a polgári forgalom számára . Az 1954-ben létrejött kiemelt állami vállalat a
Magyar Légiközlekedési Vállalat (MALÉV) tevékenységi körébe tartozott a repül őtér
működtetése is . 1973-ben a megnövekedett feladatok elvégzésére és a légitársasági ,
kereskedelmi és hatósági, valamint beruházó és üzemeltetői, repülésirányítási feladato k
szétválasztására létrehozták a Légiforgalmi és Repül őtéri Igazgatóságot (LRI) .

Ezen állami szervezetek révén a magyar állam a nemzetgazdaságilag és nemzetbiztonságíla g
döntő fontosságú légiközlekedési alágazat felett közvetlen felügyeletet, ellen őrzést gyakorol t
a stratégiai célok megvalósítása érdekében.

b./ Kizárólagos állami tulajdonlás, részlegesen privatizált m űködtetés (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 Hor n
kormány alatt történt, a két kormány jóváhagyásával .

1993. év végén az LRI tendert írt ki a meglév ő 2/A Terminál átalakítására és egy új 2/ B
Terminál megtervezésére a csatlakozó közúti és forgalmi el őterekkel, kapcsolódó
infrastruktúrával együtt, valamint ezek

finanszírozására, építésére

és

hasznosításár a

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 Fejleszt ő Kft.-t. Ugyanezen a napon eze n
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társaságba a 2209/1996 . (VII.24.) Kormányhatározat alapján az LRI 66 %-os üzletrész t
szerzett .

A tenderben meghatározott feladatok megvalósításának pénzügyi finanszírozását a társasá g
törzstőkéjének felhasználása és szindikált projektfinanszírozási hitel felvétele révé n
biztosította. A hitel visszafizetése a társaság folyó bevételeib ől történt.

A Projekt beruházási, kivitelezési fázisa 1998 decemberében befejez ődött. A Ferihegyi
Nemzetközi Repül őtér 2/B Terminálja 1998 . december 7-én került átadásra, és a z
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 vagyonkezel ő nek hiánytalanul megtörtént .
Az LRI és a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. 1997 . február 27-én aláírt a hasznosítás i
időszakra vonatkozó haszonbérleti szerz ődés alapján a tárgyi eszközök átadásával, vagyis a z
üzemelés kezdetét ől, azaz 1998. december 19-étől a Ferihegyi Utasterminál Fejleszt ő Kft.
haszonbérleti jog formájában minimum 12 évre szóló (2010-ig) vagyonértékű jogot szerzett,
melynek keretében az LRI által haszonbérbe adott területeken a Ferihegyi Utasterminá l
Fejlesztő Kft. vállalkozói tevékenységeket folytathatott, illetve - a Kincstári Vagyon i
Igazgatóság által az LRI részére adott meghatalmazás alapján - jogot szerzett a haszonbérlet i
időtartam alatt a terminál bevételeinek beszedésére is.

A Projekt beruházási, kivitelezési fázisát követően a Ferihegyi Utasterminál Fejleszt ő Kft. a
terminál bevételekb ől köteles volt finanszírozni a terminálokkal kapcsolatos szerkezeti és ne m
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 pedi g
5,457 milliárd Ft volt. A társaság 2001. év végén kb . 7,4 milliárdnyi értékpapírral, betétte l
rendelkezett. (ebbóZ 22,4 millió USD volt.)

46

c./ Kizárólagos állami tulajdonlás, visszaállamosított m űködtetés (2002-2005 )

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 er ő s állami
kontroll alatt, átláthatóan, gazdaságosan m űködött, mégis a különböz ő pártok képviselői
komoly er ő feszítéseket tettek, hogy a megvalósult részlejies privatizációt mejszüntessék .

A legfontosabb indok az volt, hogy a kanadai befektet ő döntő részben hitelb ől 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 projektb ő l.

A pártok közös fellépését jelentette az, hogy az Országgy űlésben a képviselők a 2001 . év
végén teljes egyetértésben, ellenszavazat nélkül a légiközlekedési szóló 1995 . évi XCVII.
törvény (Lt .) 45 . §-át úgy módosították, hogy a repül őtér üzemeltetését harmadik személyne k
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 Szolgálato t
létrehozta. A tevékenységek, a működtetés és az ezekhez kapcsolódó jogok, kötelezettségek ,
továbbá a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött szerződések tekintetében az LRI jogutódj a
a Budapest Airport Rt. lett.

A Lt. módosítása és a KöViM rendelet alapján a Ferihegyi Utasterminál Fejleszt ő Kft.
tevékenysége elvonásra került, így 2002-től a Kft. tevékenységének/m űködésének
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 ítéle t
alapján a megítélt kártérítés kézhezvételével egyidej ű leg a Ferihegyi Utasterminál Fejleszt ő
Kft.-ben meglév ő 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 képvisel ő i azt
állították, hogy az új 2B terminál megépítése és a 2/A terminál felújítása ross z
minőségben történt . Ezt az állítást a választottbíróság nem fogadta el és idézte a küls ős
szakért ő véleményét, miszerint a 2B terminál „Európa egyik legbiztonságosabb és
legmodernebb építménye, amelyre a Közlekedési Minisztérium megérdemelten büszk e
lehet. ”

Ennek alapján megalapozottan állítható, hogy 2002-ben a Budapest Airport Zrt . egy
biztonságos és modern repül őteret vett át működésre, amely 2002-2006 között az alább i
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

-2.51 1

Adózás előtti eredmény

12 .100

12.885

-2.61 0

Adófizetési kötelezettség

2 .237

1 .945

1 .01 0

Adózott eredmény

9 .863

10.940

-3 .620

Eredménytartalék

1 .337

0

Jóváhagyott osztalék

11 .200

10.890

-3 .620

A számok a privatizációt megel őző 2 évben egyértelműen egy eredményes, a magyar álla m
számára hasznot termelő stabil társaság képét mutatják. A társaság 2004-2005-ben 2 .21 2
illetve 2183 főt foglalkoztatott, akik után jelent ő s 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 els ő teljes évében az utasforgalom és a nettó árbevétel is tovább n őtt, a társaság
adózás el őtti eredménye mégis -2 .610 milliárd Ft lett, ami az el őző évhez képest 15,5 milliár d
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 tényekb ől a Bizottság egyértelm űen megállapítja, hogy a Budapest Airport R t
2005. évi privatizációját sem gazdasági, pénzügyi adatok, sem repül őtéri műszaki,
fejlesztési, kapacitáshiány, sem foglalkoztatási okok sem más indokok
(környezetvédelmi, zajszennyezési, üzemeltetési, stb .) nem támasztották alá, tették
szükségessé.

IX.2. A Budapest Airport Zrt. privatizációj a

A légi közlekedésr ő l szóló 1995 .évi XCVII. törvény módosításával összefügg ő egyes
feladatokról szóló 2078/2005 Kormány határozat felhívta a pénzügyminisztert, hogy a
gazdasági és közlekedési miniszter bevonásával készítsen el őterjesztést a Budapest Airport
privatizációjáról .

Dr. Hárskuti János a Budapest Airport Rt . egykori vezérigazgatója elmondása alapján i s
rögzíthető, hogy 2003-ban a reptér privatizációja már tervben volt . A 2005-ben 11 milliárdo s
eredményt produkáló társaság állami kézben tartása a szocialista-szabaddemokrat a
kormányzás ideje alatt fel sem merült lehet őségként. Koncepció a veszteséges Malév és a
nyereséges Budapest Airport összevonására nem született, melyben utóbbi társaság
tiltott állami támogatás bevonása nélkül finanszírozhatta volna a légitársaságot .
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A Budapest Airport privatizációjának céljairól és módjáról a 2104/2005. Kormány határozat
rendelkezett, mely a privatizáció célját az alábbiakban határozta meg :
- a Budapest-Ferihegyi Repül őtér 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 repül őtéri működéssel kapcsolatos és nemzetbiztonság i
szempontjai érvényesíthetőségének fenntartása a Társaság privatizációját követ ő en 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 kitev ő részvénycsomagjának értékesítésére oly módon ,
hogy a jogszabályi háttér megfelel ő módosítása esetén lehetőség nyíljon a teljes állami
tulajdonú részvénycsomag értékesítésére . Az ÁPV Zrt. pályázatára 12 vev őjelölt jelentkezett.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság jogerős végzésben megállapította a Budapest Airport Rt .
Üzemi Tanácsa véleményezési jogának megsértését az ÁPV Zrt . Budapest Airport Rt.
részvényeire kiírt els ő, nyilvános pályázatával kapcsolatban, mert az állami vagyonkezel ő 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 Airpor t
munkavállalói nagyon intenzíven, természetes módon, ragaszkodtak egy sajátos értelmezés ű
tájékoztatási kötelezettséghez, amelyet a privatizációs törvény el őírt. Mi abban a vélelemben
voltunk, hogy a tájékoztatást megadtuk . A Bíróság másként látta. „

A Kormány 2231/2005. számú határozatával módosította korábbi határozatát és zártkör ű
pályázat kiírását írta elő .
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A határozat kimondta, hogy a pályázaton részvételre - figyelembe véve a tárgyban korábba n
lefolytatott eljárás során az ÁPV Zrt . birtokába jutott szakmai referenciákat és egyéb
információkat - a következő szakmai befektetők kerüljenek meghívásra :

(i) a BAA (International Holdings) Ltd.,
(ü) a Copenhagen Airports A/S ,
(ül) a Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide,
(iv) a HOCHTIEF Airport GmbH és a HOCHTIEF Airport Capital GmbH, valamin t
(v) a Macquarie Airports Holdings (Bermuda) Ltd.

Az eljárás további gyorsítása érdekében az idézett kormányhatározat felhívta az ÁPV Zrt-t ,
hogy a pályázóknak történő elküldést ől 30 napnál rövidebb határid őt állapítson meg az
ajánlatok benyújtására.
Macher Ákos nyilatkozata szerint „a kormány költségvetési bevétel iránti igénye érdekéne k
kielégítése érdekében egy olyan megoldást kellett választani, amelyben végrehajtható a
tranzakció abban a költségvetési évben . "

Somkuti István az ÁPV Zrt . ügyvezet ő igazgatója szerint a zárt pályázatot azért vol t
szükségszer ű, „hogy még abban az évben le tudjuk bonyolítani a privatizációt,

a

rendelkezésünkre álló és a pályázók által már beadott és min ősített anyagok alapján ö t
pályázót hívtunk meg egy zártkör ű meghívásos pályázatra.

A Bizottság álláspontja szerint az, hogy egy visszavont pályázatra beadott pályázato k
képezzék egy új pályázati eljárásra történ ő

meghívás alapját, a jogálla m

követelményeivel teljesen összeegyeztethetetlen.
Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítésér ől szóló 1995 . évi XXXIX.
törvény 30. § (3) bekezdése csupán kivételes esetben enged lehet őséget zártkörű pályáza t
kiírására. A Bizottság álláspontja szerint a költségvetés hiányainak miel őbbi fedezés e
nem tekinthető kivételes esetnek, ezért a zártkör ű, gyorsított eljárás nem volt indokolt é s
jogszerű.
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A Bizottság szerint az alábbi vállalást az ÁPV Zrt . 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 követ ően a 45/2001 . (XII. 20.) KöViM rendelet
alapján a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséb ő l és a Ferihegy
Utasterminál Fejleszt ő Kft. működtetési jogainak megsz űnéséből eredő követelések
tekintetében bíróság, választottbíróság vagy egyéb arra hatáskörrel és illetékességge l
rendelkez ő testület felülvizsgálati kérelemmel már nem megtámadható, joger ős és kötelező
erej ű 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, illetv e
b) térítse meg a BA Rt . új többségi tulajdonosa minden kárát (ide nem értve az elmarad t
hasznot), amely abból ered, hogy a BA Rt .-t a vagyonkezelési szerződés alapján megillet ő
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 kerüljö n
kikötésre."

A kormányhatározat rögzítette továbbá:
„A szokásos szavatossági vállalásokon túlmenően a vevő vel szemben vállalt garanciális és
egyéb feltételek - összhangban az Európai Unió vonatkozó szabályaival és Magyarorszá g
nemzetközi kötelezettségeivel - az alábbiak:
a) Az ÁPV Rt. biztosítsa, hogy a tranzakciós dokumentumok a BA Rt ., illetve új többségi
tulajdonosa részére megfelel ő 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 eseménye k
bármelyikének bekövetkeztét bíróság, választottbíróság vagy egyéb arra hatáskörrel é s
illetékességgel rendelkez ő testület által hozott felülvizsgálati kérelemmel már ne m
megtámadható, jogerős és kötelez ő erejű határozat állapítja meg.
Az „állami kockázati esemény” fogalma az alábbi események bármelyikét jelenti minde n
esetben azzal a feltétellel, hogy az - a vevő nek fel nem róható okból - megfosztja a Budapest
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Airport Rt.-t a vagyonkezelt eszközökre vonatkozó vagyonkezelési jogtól, illetve

a

tranzakciós dokumentumokban rögzített jogait részben vagy egészben elvonja :
(i) a Budapest Airport eszközei vagy részvényei egy részének vagy egészének kisajátítása ,
elvétele, elkobzása vagy államosítása,
(ti) jogszabályváltozás ,
(ül) valamely állami szerv által a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repül ő térre vagy annak
létesítményeire megállapított korlátozások, illetve a repül őtér vagy annak létesítményeine k
lezárása (kivéve a vis maior események miatti korlátozásokat és lezárásokat) ,
(iv) a tranzakciós dokumentumok bármelyikének érvénytelenné vagy egyébkén t
kikényszeríthetetlenné nyilvánítása,
(v) a Budapest Airport Rt. új többségi tulajdonosa nem gyakorolhatja a tranzakció s
dokumentumokban el őírt 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 Zrt . biztosítsa, hogy a tranzakciós dokumentumok a Budapest Airport Rt .
részére megfelelő kompenzációs rendelkezéseket tartalmazzanak arra az esetre, ha az Lt .-nek
a 2005 . évi LXI. törvénnyel megállapított 41 . § (2) bekezdésében el őírt együttes miniszteri
rendelet a tranzakció zárását követő en 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 repül őtér használati díjakat a módosítás
következtében csökkenteni kell.
7. A 6. a) és 6 . b) pontban megállapított felelősség együttesen nem haladhatja meg a z
azonnali tranzakciós ellenértéknek a tranzakciós dokumentumokban meghatározandó
megtérülési rátával növelt összegének és az „állami kockázati esemény” bekövetkeztekor a
Budapest Airport Rt. harmadik felek felé fennálló tartozásainak halmozódás nélküli összegét .
8. Ha a tranzakciós dokumentumok aláírását követ ően a 45/2001 . (XII. 20.) KöViM
rendelet alapján a Légiforgalmi és Repül őtéri Igazgatóság megszüntetéséb ől és a Ferihegy
Utasterminál Fejlesztő Kft. működtetési jogainak megszűnéséből eredő követelések
tekintetében bíróság, választottbíróság vagy egyéb arra hatáskörrel és illetékességge l
rendelkező testület felülvizsgálati kérelemmel már nem megtámadható, joger ő s és kötelező
erejű határozatot hoz az ÁPV Zrt. megfelelő felel ő sségi korlátok érvényesítése mellett :
a) térítsen meg a Budapest Airport Rt. részére minden olyan összeget, amelyet a Budapes t
Airport Rt.-nek a fenti határozat alapján ki kell fizetnie, illetv e
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b) térítse meg a Budapest Airport Rt . új többségi tulajdonosa minden kárát (ide nem értv e
az elmaradt hasznot), amely abból ered, hogy a Budapest Airport Rt .-t a vagyonkezelési
szerződés alapján megillető jogok gyakorlásában a fenti határozat korlátozza vag y
megakadályozza .
9. A tranzakciós dokumentumokból ered ő valamennyi jogvitát külföldi választottbíróság i
fórum elé lehet terjeszteni . A tranzakciós dokumentumokban a magyar jog alkalmazás a
kerüljön kikötésre .

A Bizottság megállapítja, hogy a Budapest Airport Rt . privatizációjáról rendelkez ő
kormányhatározat az „állami kockázati esemény” fogalmának kiszélesítésével a
szerz ődés esetleges, jogszer ű felmondásának lehet őségét teljességgel kizárta, és ez a
magyar állam érdekeivel teljességgel összeegyeztethetetlen . A jogszabályváltozás „állami
kockázati eseménnyé min ősítése” a törvényhozás ésszer űtlen 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 következ ők szerint állapítj a
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 feltétele k
szerint a november 7. és 11 . közötti MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva 464,53 5
milliárd Ft - összeg ű Azonnali Tranzakciós Ellenérték összetétele :
- az ÁPV Zt . részére részvények vételára tekintetében 162,06 millió angol fontna k
megfelel ő forint kerül kifizetésre,
- a KVI és a Budapest Airport Rt . jogelődje, a Légiforgalmi és Repül őtéri Igazgatóság
között 1997 . február 26-án megkötött és kés őbb többször módosított eredeti vagyonkezelés i
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szerződés id őtartamának a kizárólagos állami vagyonra vonatkozóan 75 évre módosulás a
kapcsán a KVI részére egy összegben 1052,16 millió angol fontnak megfelel ő forint kerül
kifizetésre,

A Budapest Airport Zrt . privatizációs tranzakciója 2005 . december 22-én zárult, amikor
aláírásra került a részvények adásvétele kapcsán az ÁPV Zrt . és a vevő között a részvény
adásvételi szerz ődés és a KVI és a vev ő között a módosított vagyonkezelési szerz ődés .

A győztes BAA Ltd., mely BUD Holding néven magyar projekttársaságot alapított a
részvényekért 60 milliárd forint, a vagyonkezelési szerz ődés módosításáért 389, 5 milliár d
forint és az ingó eszközökért 15 milliárd forint kifizetését vállalta . Az azonnali tranzakció s
ellenértéken kívül további kötelezettségeket is vállalt a befektet ő. 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 forintba n
rögzítette .

Dr. Veres János pénzügyminiszter által 2005 . október 26-án a Budapest Airport Rt .
privatizációjáról szóló 2231/2005 . (X.26.) Kormányhatározat végrehajtására kiadott az Állam i
Privatizációs és Vagyonkezel ő Részvénytársaság Részvényesi Jogok Gyakorlójának 16/2005 .
(X.26.) 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 megtestesít ő részvények pályázati kiírás szerint i
minimál ára 60 milliárd Ft legyen. "
A 6. pont rögzítette továbbá, hogy „ Az ajánlattev ők a teljes tranzakciós ellenértékre, illetv e
annak elemeire vonatkozó ajánlatukat Magyar Forintban tehetik meg . Ezt az összeget a
pályázat leadási határidejét megelőző öt banki nap MNB fixing árfolyamának átlaga szerin t
kell átszámolni az ajánlattevő által megjelölt devizára, s záráskor a nyertes pályázónak az e
szerinti devizaösszeget kell átutalni. "
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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 feltétele k

szerint a november 7. és 11 . közötti MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva 464,53 5
milliárd Ft - összegű Azonnali Tranzakciós Ellenérték összetétele : - az ÁPV Rt. részére
részvények vételára tekintetében 162,06 millió angol fontnak megfelelő forint kerü l
kifizetésre ”

A pályázati kiírás szerint az ajánlattev őknek az Azonnali Tranzakciós Ellenértékre, illetv e
annak elemeire vonatkozó ajánlatukat forintban kellett megtenniük .Ez az összeg a 2005.
november7. ésnovemberII.közötti 5 banki nap MNB fixim árfolyamának átlaga szerin t
kerül átszámolásra az ajánlattev ő által megjelölt devizára és a nyertes ajánlattev őnek az így
számított deviza összegeket kell Záráskor átutalnia (amennyiben nem magyar forintban
szándékozik teljesíteni) .

Az ajánlatok benyújtására 2005 . november 14-én 10-12 óra között került sor . 3 db. ajánlat
érkezett. Az értékel ő Bizottság az ajánlatok pontszámainak összesítését 2005. december 7-i
ülésén végezte el. Az ÁPV Zrt. Igazgatósága a pályázat eredményér ől 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 következ őket 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 a BAA International Holding Limited. pályázata,
kiírásban foglaltak szerint érvénytelen volt .
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A számítást az alábbi táblázat tartalmazza :

Időpont

Napok
Dev. Árf.
Ft/ angol font

2005.
november
07.
2005.
november 08
2005.
november 09
2005.
november 10
2005.
november
11 .
összesen:

368,80

Átl.árf.
Ft/angol font

Részvényér t
kifizetett
angol font

Részvényér t
kifizetett
Ft

370,2240

162 060 000

59 998 50 1
440
60 000 000
000
-1 498 560

368,81
367,44
371,92
374,15

1851,12

5

Minimum
fizetendő:
Differencia

Az Állami Számvev őszék zárszámadása szerint a privatizációból befolyt 464 milliárd
forintból 64 milliárd forint volt tulajdonképpen privatizációs bevétel, 400 milliárd forint pedi g
nem számított annak. Ez tette lehető vé, hogy 400 milliárd forinttal kevesebb legyen a 2005-ö s
költségvetési hiány . Ez azt jelentette – az Állami Számvev őszék jelentése szerint –, hogy a
Nemzeti Autópálya (NA) Rt . a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére kereskedelmi bankoktó l
állami kezességvállalással felvett 177,8 milliárd forintot visszafizetett, az Állami Autópály a
Kezel ő (ÁAK) Rt. pedig előtörlesztett 192,1 milliárd forint államadósságot és visszavásárol t
32,4 milliárd forint értékű államkötvényt .

Az Állami Számvevőszék zárszámadása szerint a Budapest Airport 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 hiány t
csökkenthesse, a 2005 . évre számítható hiány pedig megfeleljen az Eurostat számítás i
módszere szerinti követelményeknek.
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A szó szoros értelemben a kormány nem költött folyó kiadásokra, de azzal, hogy 2005-ben a
400 milliárd forint pénzforgalmi bevétellel államháztartási hiányt csökkentett, mégiscsa k
folyó kiadásokat ellentételezett, az Állami Számvev őszék akkori főigazgatója szerint .

Azt azonban, hogy a kormány a 400 milliárd forintos bevétellel folyó állami kiadásoka t
fedezzen, az tette lehető vé, hogy 2 évvel ezelőtt eltörölték azt az államadósság-törlesztésse l
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 kezd ődő en, mint vagyonkezel ő - vagyonkezelés i
szerződés alapján - kezelte a repül őteret, mint állami vagyont . A privatizáció előtt mind a
repül őtér 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 szerz ődés és a vagyonkezelési szerz ődés aláírása kapcsán tulajdont ne m
szerzett a Budapest Airport Zrt-ben, de az igazgatóság elnöke Bajnai Gordon lett, mel y
tisztséget 2005 .12.22.-től 2006.06.18 .-ig töltötte be.

Bajnai Gordon az MSZP vezet ő 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 i s
korábban tisztséget vállaló Zelles Sándor volt .

A Budapest Airport Zrt . 2007 . évi beszámoló jelentés Kiegészít ő melléklete szerint a Walli s
Ingatlan Zrt . a Budapest Airport Zrt . ellen 2006 . december 22-én pert indított a F ővárosi
Bíróságon . A Wallis Ingatlan Zrt . állítása szerint kára keletkezett abból, hogy a BAA Plc-vel a
Ferihegyen elterül ő, nem repülőtéri célú ingatlanok közös fejlesztésére ráutaló magatartássa l
létrejött polgári jogi társaság tevékenysége felróható módon lehetetlenült . Elsődlegesen kért e
az ingatlanfejlesztésre álláspontja szerint létrejött polgári jogi társasági szerz ődés teljesítését.
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Másodlagosan pedig, amennyiben megállapítást nyer a polgári jogi szerz ődés 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 . követelés e
nem megalapozott, ezért elutasítás tárgyában ellenkérelmet nyújtott be a F ővárosi Bírósá g
felé.
A Wallis Zrt. annak tudatában nyújtott be keresetet a 25 % + 1 szavazatnyi állami
tulajdonban lév ő Budapest Airport Zrt. ellen, hogy annak korábbi vezető tisztségviselője
Bajnai Gordon volt, és aki a kereset indításakor kormányzati tisztséget viselt .

Fentiekre tekintettel a Bizottságban joggal merül fel a kérdés, hogy a Wallis Zrt . és a
BAA közötti konzorciumi szerz ő dés meghiúsulása ellenére, az angol befektet ő 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 Budapes t
Airport privatizációja is a szocialista párthoz közeli szerepl ő k aktív közrem űködésével
történt.

A BUD Holding anyacégét a BAA-t „a Ferrovial spanyol csoport vásárolta fel, mely társasá g
egy másfajta üzleti elképzelésekkel bírt, és azt mondta, hogy nem kíván olyan repül őterekkel
foglalkozni, amelyek Nagy-Britannián kívül vannak, ezeket igyekeztek értékesíteni” – Somkuti
István nyilatkozata szerint .
Ezután indult meg a tárgyalás a privatizációs pályázat 2 . helyezettje - a német Hochtief
Airport GmbH cég által vezetett Konzorcium - és a BAA, valamint a Magyar Államo t
képviselő

Pénzügyminisztérium között a Budapest Airport Zrt . részvényeinek

továbbértékesítéséről. Az ÁPV Zrt. és a KVI is megadták a tulajdonosi hozzájárulást a
tulajdonosváltáshoz .

Somkuti István beszámolója alapján is elmondható, hogy a részvényértékesítés ne m
engedélyköteles, de feltételköteles volt . Tehát csak olyan partnernek lehetet t
továbbértékesíteni, aki ugyanazoknak a feltételeknek megfelel, amelyek a pályázati kiírásba n
már megfogalmazásra kerültek. Alapvet ő különbség volt a korábbi részvénytulajdonos és a
Hochtief között, hogy míg el őbbi saját tőkéből, utóbbi hitelb ől finanszírozta a felvásárlást .
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A 2007 év tulajdonosváltása következ őképpen történt :
A BUD Holdingot felvásárolta az Airport Hungary Tanácsadó Kft . (AHUK), melynek
tulajdonosa az Airport Holding Tanácsadó Kft .
A Budapest Airport Zrt . tulajdonosi szerkezete a következ ő:
- 25+1 % magyar állam
- 75-1 % HOCHTIEF Airport konzorciu m
- 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 Gmb H

Az új tulajdonosi kör 2007-ben alaptőke és töke tartalék csökkentésérő l döntött, melyne k
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 tulajdonos a
a Goldman Sachs) .

A Caisse de dépot et placement de Québec és a GIC Special Malton Investment Ple Ltd .
17,375-17,375 %-os részvényeib ől 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 . tulajdonos i
összetétele a magyar állam hatókörén kívül jelentősen megváltozott, ami az álla m
érdekeinek érvényesítését hátrányosan befolyásolta.

Alátámasztja ezt a megállapítást az a tény, hogy a 2007 . évi tulajdonosváltás során az eredet i
privatizációs szerződés-komplexumot több pontban a magyar állam hátrányára módosították,
illetve új szerződéseket is kötöttek.

2007 . június 6-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 szerz ődés 3-4 pontjaiban a kisebbségi tulajdonos (ÁPV Zrt . ) vállalta, hogy az
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ügyek döntő részében megerősítő szavazatával támogatni fogja a Közgyűlésen a Többségi
Részvényest. Ez ellentétes nemcsak a magyar állam érdekeivel, de sérti a hatályo s

magyar jogszabályokat is.
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 Szerz ődés. Ebben a
szerződésben a magyar állam a KVI-n keresztül lényegében teljes pénzügyi kezessége t
vállalt a Vevőért az általa felvett hitelek visszafizetéséért.

Ez a kvázi állami kezességvállalás a költségvetésben nem szerepelt, nem felelt meg a z
államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvényben előírtaknak, egyébként az Állam i
Számvevőszék ÁPV Zrt. működését vizsgáló jelentéseiben sem lelhet ő fel.

A Bizottság a privatizációs eljárás hibájának tartja, hogy a pályázati kiírásban a
tőkeerős meghívottakra tekintettel, nem került kikötésre a saját t őkéből történ ő
finanszírozás előírása, ahogyan a BAA esetében ez a gyakorlatban meg is valósult, de a
Hochtiefnek lehetővé tette a hitelb ől történ ő teljesítést, mely teljes mértékben ellentétes a
magyar kormányzati szervek és pártok 2001 . évben kialakított közös álláspontjával .
A Bizottság megállapítja, hogy a tulajdonosok közötti jogviszonyváltozások a magya r
állam által befolyásolhatatlanná váltak és jelent ős biztonsági kockázatot jelentenek. A
2007 . évi tulajdonosváltáskor módosított és új szerz ődések a magyar állam hátrányára ,
érdekeit súlyosan megsértve születtek .

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy döntő részben hitelb ől történt finanszírozásnak az a
következménye:
- a Budapest Airport Zrt. ma súlyosan alultő késített állapotban van, a saját t őke aránya
mindössze 10%-os, az eszközök csaknem 90%-át hitel finanszírozza .
- elsősorban a privatizáció finanszírozására felhasznált igen magas hitel arány következmény e
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 arányo s
vesztesége a pénzügyi költségek miatt 20%-os, miközben a (pénzügyi költségek el őtti) üzem i
eredmény/árbevétel hányados plusz 30% . A magas kamatköltségek adósság spirált indította k
be . 2010-ben a Budapest Airport kapcsolt vállalati hiteltartozása 1 424 690 000 EUR volt . Ez
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2011-re 1 465 755 000 EUR-ra, azaz 41 millió EUR-ral n ő tt, úgy hogy a kamatokra é s
kamatfedezeti biztosításokra kifizetett összeg 33%-kal emelkedett egy év alatt . A vállalatot
maga alá temet ő pénzügyi ráfordítások miatt a Budapest Airport 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 má r
csak a vállalatnál és a reálbérük évek óta az országos átlagnál is jobban csökken . A
munkavállalók gyorsuló ütemben romló munkakörülményei, nagy fluktuáció és jövedelm i
viszonyai növekvő üzemeltetés biztonsági kockázatot hordoznak, ami ebben a szakmába n
megengedhetetlen . Hasonló következményekkel járhat a karbantartási, felújítási munká k
kellő színvonalú elvégzéséhez szükséges források elszívása a kölcsön törlesztetési kényszere k
miatt.

A privatizációs tranzakció kapcsán az állam bevételhez jutott a részvények ellenértékeként ,
valamint kés őbbi vagyongyarapodás „várományosa” lett azáltal, hogy a vev ő bizonyos, a
szerződés által meghatározott fejlesztések megvalósítására vállalt kötelezettséget, ú n
Specifikus Fejlesztési kötelezettségvállalásokat .

Fontos kiemelni, hogy mivel a repül őtér földterülete és a felépítmények kizárólagos állam i
tulajdonban vannak, így bármilyen megépül ő fejlesztés azonnal az állami vagyont gyarapítja ,
azaz gyakorlatilag bármi, amit a Budapest Airport Zrt . épít - a jogszabályi környezetre val ó
tekintettel - a kizárólagos állami tulajdon körébe esik .

A fejlesztési kötelezettségek mind a részvény adásvételi szerz ődés, mind a vagyonkezelési
szerződés részét képezik, és annak alapján kerültek meghatározásra, ahogy a Magyar Álla m
és a nyertes pályázó tervei alapján a repül őtér jöv őbeni fejlettségi szintjét elképzelte . A
vagyonkezelési szerz ődés 8 . sz . melléklete évenkénti lebontásban tartalmazza, hogy milye n
projektnek kell folyamatban lenni és milyen projektnek kell elkészülnie, és meghatározza az t
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-ne k
küldeni a Specifikus Fejlesztési Kötelezettségvállalások vonatkozásában . A MNV Zrt . a
Teljesítési Jelentést küls ő auditor igénybevételével ellenőrizte. Az auditorok véleménye már a
2006-os Teljesítési Jelentés kapcsán az volt, hogy a részvény adásvételi szerz ődés és
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vagyonkezelési szerz ődés nem tartalmaz megfelel ő garanciákat a Magyar Állam részére,
hiányos és félreérthető, így a szakért ők a szerz ődés pontosítását javasolták .

A vagyonkezelési szerződés szerint „a társaság 2011 . december 31-ig tartó időszakban köteles
a specifikus fejlesztési kötelezettségvállalásokat a repül ő téri fejlesztésekre fordítani a 8 .
számú mellékletben meghatározottak szerint . A felek megállapodnak, hogy a jelen pon t
értelmezésében, amennyiben a repül őtér 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 bármel y
referenciaévre vonatkozó összegét . ”

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 összege t
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 légiforgalm i
központjához. "

Tátrai Miklós a szerződés pontosságával kapcsolatban a Bizottság el őtt megjegyezte:
,, ..útfelújítás, szintben megközelíthet ő parkoló, kifutópálya és gurulóút. . .bárki ezekre azt
mondja, hogy ezek konkrét fejlesztések, konkrét beruházások, . . és bárki tudja, hogy ez mi t
jelent és mit kellene megkövetelni, akkor megemelem a kalapom, mert én nem tudom " .
A Bizottság a szerz ődés értelmezésében dr. Réczicza Istvánt, a szerződést kidolgozó ügyvédi
iroda vezetőjét kérte fel, azonban ügyvédi titoktartásra hivatkozva a kérésnek nem tudot t
eleget tenni.
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A ténylegesen megvalósuló fejlesztéseket a Bizottság el őtt dr. Jaklics Ervin a ferihegyi
repül őtér 2A és 2B termináljának vezető tervezője elemezte a Bizottság kérésére a
következőképpen :
„A

közbenső területet úgymond kibombázták, és ezt a „ csodálatos” bevásárlóközponto t

építették középre, amelyet ők SkyCourtként becéznek. De ennél sokkal jobban nehezményeze m
azt, hogy a repülőtér kapacitását nemhogy bővítették volna, mert ugye elmaradtak a fingerek ,
amelyek nyolc-nyolc beszállóhidat jelentették volna, de a helyén lév ő és a sarkokon lév ő
beszállóhidakat levágták; van, amelyeket nem is találnak ma a repülőtér területén, hogy ho l
lehet darabjaiban . És ezzel körülbelül négy beszállóhíddal csökkentették a korábbi 1 4
beszállóhidat, ami, lehet, hogy nincs forgalom a repül őtéren ma annyi, hiszen tudjuk a
gazdasági válság, a Malév távozása okozta anomáliákat, de akkor is, a lehet őségét 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 tudomáso m
szerint sarkalatos pont volt azon repülőtéri és korábbi LRI és a privatizáció el őtti BA Zrt.
elvárásainak megfelelően, hogy Budapest egy úgynevezett hub-and-spoke rendszerű repülőtér
lett volna, azaz ideáramlanak a Távol-Keletr ől, Amerikából a nagy befogadó képesség ű
utasszállító repülőgépek, és itt szétosztják őket a kisebb desztinációk felé Európába vagy
visszafelé Kis Ázsiába, s a többi . Ennek az elvárásnak els ődleges kritériuma az lett volna,
hogy a schengeni–nem schengeni utasokat valami egészen korszer ű 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 építkezésb ől. Tehát nem
működik a schengeni–nem schengeni átszállás. Ha valaki jól ismeri ma is, vagy főleg régen
ismerte a repül őteret, 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 (ingernek 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 a z
utasok a megfelelő desztinációk irányába. "

A Teljesítési Jelentés ellenőrzését az MNV Zrt . Belső Ellenőrzési szakterülete végezte . A
feltártak alapján el őterjesztés készült a döntéshozó felé, ahol az el őterjesztő javaslatot tett a
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szükséges intézkedésre, illetőleg a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntéséne k
előkészítésére .

A vagyonkezelési szerz ődés alapján a 8 . számú mellékletben meghatározott Specifiku s
Fejlesztési Kötelezettségvállalások - azaz az évente elköltend ő összegek - átütemezéséről
akkor kezdhet tárgyalásokat az MNV Zrt ., ha a vagyonkezelési szerz ődés 9. számú
mellékletben meghatározott utasszám el őrejelzéstől a tényleges utasszám elmarad.

A tárgyalásokat a Budapest Airport Zrt . és az MNV Zrt . jóhiszemű en köteles volt lefolytatni,
de az MNV Zrt . részére nem volt olyan elő írás, hogy mindenképp meg kellene állapodnia a
Budapest Airport Zrt-vel . Az utasforgalom a privatizáció óta rendszeresen alatta marad a 9.
sz. mellékletben meghatározott számoknak, így a Budapest Airport Zrt . gyakorlatila g
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 vagyonkezelés i
szerződés és a részvény adásvételi szerz ődés 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 szerző dések alapján köteles lett volna az MNV Zrtnek megfizetni . Ha a Budapest Airport Zrt . nem teljesíti a fizetést, akkor az összeg a teljesítés i
bankgaranciából az MNV Zrt . által lehívható .

Ezt követően azonban, a Budapest Airport Zrt . és az MNV Zrt. között - el őzetes tárgyaláso k
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, Budapes t
Airport Zrt. - Jost Lammers vezérigazgató, Gerhard Schroeder CFO voltak . A nyilatkozat
alapján se fizetésre, se bankgarancia lehívásra nem került sor . A döntést a Nemzet i
Vagyongazdálkodási Tanács (elnök Prof . dr. Nagy János) hozta (határozat száma : 645/200 8
(X.15.) NVT), amely az MNV Zrt. 31/10/NVt/2008 .10.15 . sz. előterjesztése alapján született .
Az előterjesztő Tátrai Miklós vezérigazgató, a felel ős vezérigazgató helyettes Bodnár Terézia ,
a felelős irodavezető Tálosné Dencs Anna volt .
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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 különböz őképpen értelmezte. Az állami értelmezés szerint 20062007 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 értelmezé s
volt – 2007 és 2008. Tehát még nem is lett volna az ő értelmezésük szerint mir ől beszélnünk.
Volt egy fontos vita, pontosabban két fontos szakmai vita volt a szerz ődés értelmezésébe n
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 értelmezés i
kérdésként vetődött fel. A másik pedig, hogy a 260 milliós vállalást vajon csak a vagyonkezel t
eszközökre, tehát az állam tulajdonában levő, de a zrt. által használt eszközökre lehe t
elszámolni, vagy a zrt. tulajdonában lev ő vagy tulajdonába kerülő eszközökre, illetve
fejlesztésekre is . Nos, e tekintetben több hónapos egyeztetést követ ően alakult ki az MNV
végleges álláspontja, és 2008 októberében született egy vagyontanácsi határozat, amel y
alapján megkötöttünk a Budapest Airporttal egy közös értelmező nyilatkozatot, amely ezeket a
kérdéseket megnyugtatóan rendezi. Ennek az értelmez ő nyilatkozatnak a kiindulása tehát az ,
hogy valóban minden évben a szerz ődés szerinti elégtelen utasforgalom mint tény megvolt, a
hivatkozási alap a szerz ődés szerinti egyeztetésre és jóhiszem ű megállapodási kötelezettségr e
mindenféleképpen adott volt . Azt tartalmazta a megállapodás, hogy a 2006-2011 között i
időszakon belül a 2008-2009-2010 között, tehát a három éven belül átütemezünk fejlesztés i
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 szinté n
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 eredet i
prognosztizált utasforgalomhoz képest. Az eredeti szerződés szerint egyfőnyi eltérésnél is
kezdeményezhette volna ezt. "

A Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács határozata, mely
nevében értelmez ő nyilatkozatként lett rögzítve, valójában és tartalmában a beruházó
fejlesztés átütemezésének szankció (kötbér) nélküli lehet ő ségét teremtette meg .
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Az elfogadott nyilatkozattal a Budapest Airport Zrt. mentesült a kötelezettségek alól é s
formálisan is biztosította a Nemzeti Vagyongazdálkodási tanácsnak, hogy a Budapes t
Airport Zrt. átütemezési igényeit megállapodásra való hivatkozással jóváhagyja . Ezálta l
súlyosan sérültek a magyar állam érdekei.

Tette ezt mindannak ellenére, hogy az Állami Számvev őszék jelentése rögzítette, hogy „ A
Budapest Airport Rt. privatizációja részeként kötött vagyonkezelési szerződés 2006 . és 2007 .
évre vállalt kötelezettségei részben teljesültek . Az időarányos teljesítésről a Budapest Airport
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 vev ő által vállalt kötelezettsége k
tekintetében az MNV Zrt. összesen 46,6 M euró, (11,8 Mrd Ft) hiányt állapított meg ,
igazságügyi szakértő

közreműködésének igénybevételével . A hiány megfizetésére

felszólította a vevőt, illetve kinyilvánította tárgyalási készségét a fejlesztések végrehajtás a
érdekében . A vevő teljesítési jelentése és a szakért ői álláspont közötti különbség a szerz ődés
eltérő értelmezésével függ össze, amely szerint a társaság saját eszközein (tehát nem a
kincstári vagyonon) végzett fejlesztéseket, valamint azok banki finanszírozásával összefügg ő
költségeket is teljesítésként tüntetett fel a jelentésében. A vagyonkezelési szerződésben
félreértelmezhet ő módon állapították meg a fejlesztési kötelezettségekkel érintett területeket –
ami a szerződés el őkészítésének korábban is megállapított6 problémáira utal – amelyek köz é
olyan létesítmények, berendezések is bekerültek, amelyek nem képeznek állami tulajdont (Pl .
csomagszállító rendszer, beléptetést és utasellen őrzést célzó berendezések). A szerződésben
rögzített fejlesztési ütemezések utasszám eléréséhez voltak kötve, amely feltételek szinté n
nem teljesültek („elégtelen utasforgalom") .”

A fent jelzett megállapodáson túl a Budapest Airport Zrt . 2008, 2009 és 2010 évek
vonatkozásában ismételten kezdeményezte a Specifikus Fejlesztési Kötelezettségvállaláso k
átütemezését . Ekkor a Hiányossági Felszólítások alapján 2009-2010 vonatkozásába n
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 szerz ő dés által meghatározott Specifikus Fejlesztés i
Kötelezettségvállalások évekre lebontva tartalmazzák, hogy mely fejlesztésnek kel l
elkészülni, illetve folyamatban lennie .
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A tapasztalat ettől markáns eltérést mutat. A legtöbb fejlesztésre a Teljesítési Jelentésbe n
nagy összeg ű tanácsadói díj került elszámolásra, azonban a fizikai megvalósítás néhol e l
sem kezd ődött. A tényleges fejlesztés helyett a fejlesztési folyamat látszata valósult csa k
meg. Ez a helyzet az MNV Zrt . számára látható kellett legyen részben a Budapes t
Airport Zrt. Igazgatóságban való részvétel, részben a Teljesítési Jelentés ellen őrzése
során.

Jól példázza ezt a T2 Terminál fejlesztése, amihez a 103/1999 . (VII . 6.) Korm. Rendelet
alapján a Kormány előzetes – kormányhatározatba foglalt - egyetértése volt szükséges, 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 T 2
Terminál koncepció alapján került sor, a végül kivitelezett T2 Terminál fejlesztés az eredet i
tervek töredékét valósította meg, gyakorlatilag fő ként a kereskedelmi területek átépítés e
valósult meg . A Budapest Airport Zrt . 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 költsége k
között. Logikus az lenne, ha a fejlesztések (építkezés) „fizikai” költségei számolhatók e l
elsősorban, hiszen a privatizáció célja ez volt . Most az előkészítés fázisától kezdv e
gyakorlatilag az összes tanácsadói díj elszámolásra került . Például az anyacéggel kötött
tanácsadói szerz ődések (2,1 millió EUR+ÁFA/év és további 5,7 millió EUR keretösszeg),
amellyel egyrészt látszólag eleget lehet tenni a fejlesztési kötelezettségeknek, másrész t
bevételhez lehet juttatni az anyacéget, harmadrészt osztalékalapot is lehet csökkenteni
Magyarországon. Itt kell megemlíteni még a küls ő 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 repül őtéri ingatlanvagyon fejlesztési üteme és eredménye messze elmarad a z
elvárhatótól, az elszámolások és teljesítés ellenőrzés során tapasztaltak figyelembe vételének
elmulasztásával hozott konkrét döntések évr ő l évre forintban kiszámolható veszteséget
okoztak.
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Figyelemre méltó ez annak fényében, hogy a Magyar Állam, mint volt 25-1%-os tulajdonos a
a Budapest Airport Zrt - nek, 2006 óta osztalékot sem kapott a társaság m űködéséb ől.

A Bizottság a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a privatizáció idején fennálló
kormányzat a Budapest Airport fejlesztése tekintetében semmilyen koncepcióval nem
rendelkezett, a repül őtér hivatalban lévő vezérigazgatójának, vagy más állami érdeke t
képviselő szakért őnek a bevonása nélkül azt teljes egészében a befektet ő belátására
bízta.

A Bizottság megállapítja, hogy a privatizációt követően a repülőtér gazdaságo s
működtetése a vizsgált id őszak alatt nem valósult meg, a társaság veszteséges, íg y
osztalékot a szintén tulajdonos magyar államnak nem fizetett és a közteherviseléshe z
történő hozzájárulása jelent ősen csökkent. A privatizációt követ ően a korábba n
megfogalmazott célokkal ellentétben a Ferihegyi Nemzetközi Repül őtér nem vált
úgynevezett hub-repülőtérré, a környező országok reptereivel szembeni lemaradás a
jelentősen nőtt. A szerződés pontatlanságaiból és az MNV Zrt. nem elég hatékony állami
érdekérvényesítő képességéből, a teljesítés indokolatlan elismeréséb ől is következően a
várt fejlesztések egy jelentős része elmaradt, így nem valósult meg a stratégia i
fontosságú cargo-bázis és a repül őtér és a városközpont közötti összeköttetés sem .

A vizsgálat során megállapítást nyert az is, hogy a Budapest Airport Zrt . érdekképviseletei
több munkaügyi eljárást kezdeményeztek, amelyek a Budapest Airport Zrt . jogerős
elmarasztalásával végződtek. A privatizációs szerződés szankciókra vonatkozó fejezet e
szerint a magyar államot kötbérek alkalmazásának joga illeti meg .

A bizottság megállapítja, hogy az MNV Zrt . a kötbérezést a szerződés 8.3.
Foglalkoztatási kötelezettségvállalások pontjának megsértése miatt sem alkalmazta, am i
igen jelent ő s (több millió eurós) veszteséget jelent a magyar államnak .
A vizsgálóbizottság rendelkezésre bocsátott dokumentumok közül egy, már nem min ősített
dokumentum megdöbbent ő információt tartalmazott :
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A Nemzetbiztonsági Hivatal F őigazgatójának dr. Galambos Lajos vezér őrnagy úrnak dr.
Veres János miniszter úrnak 2005 . november 10-én kelt a Pénzügyminisztériu m
megkeresésére adott tájékoztatójában arról ír, hogy „A Nemzetbiztonsági Hivatal szakma i
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 történ ő zavartalan együttm űködés
fenntartását (ezáltal a védelmi képesség fenntartását) a- az Rt-vel, a PM-el,, a GKM-ellefolytatott szakmai egyeztetések alapján a Budapest Airport Rt . többségi tulajdonában és a
jelenlegi Biztonsági Igazgatóság menedzsmentje által erre a célra alapított Airport Securit y
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 követelménye k
és repülésbiztonsági érdekek maradéktalanul, valószín űsíthető en nem teljesültek, a
magyar állam érdekei sérülhettek.

A Bizottság megállapítja, hogy a tetemes rendelkezésre álló dokumentum, informáci ó
mellett kulcsfontosságú, a vizsgált id őszakra vonatkozó anyagok nem álltak a
vizsgálóbizottság rendelkezésére, azokat a bizottság nem kapta meg . Konkrétan
hiányoznak a különböző illetékes szakhatóságok (pl. Nemzeti Közlekedési Hatósá g
Légügyi Igazgatósága és jogel ődje valamint Fővárosi és kerületi építésügy i
szakhatóságok, stb .) által a vizsgált id őszak alatt elvégzett vizsgálatairól szóló jelentések ,
jegyz őkönyvek, határozatok, az azokban feltárt hiányosságok, azok megszüntetésére
előírt és megtett vagy meg nem tett intézkedések . Ezen döntőfontosságú dokumentumo k
hiánya miatt a jelentés csak korlátozottan fogalmazhat meg megalapozott javaslatoka t
polgári peres és büntet őjogi eljárások megindítására .
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A Budapest Airport Zrt . által különféle jogcímeken realizált bevételek felhasználásáról –
többek között - a 176/1997 . (X. 11 .9) Korm . rendelet 23 . pontja rendelkezik a zajvédelmi díj
forrásának biztosításáról és felhasználásáról . A rendelet megköveteli, hogy a díjat a Budapes t
Airport olyan projektekre költse, amelyek mérsékelik a repül őgépek zajának hatását. Nem
ismeretes hogy, a milyen források álltak rendelkezésre a privatizáció óta és milyen célokr a
fordították azt . Ugyancsak szükséges annak feltárása, hogy a privatizált repül őtér milyen
környezetvédelmi célú projekteket valósított meg, hiszen a zajvédelmi és környezetvédelm i
tevékenységek igen nagy szerepet játszanak a repülőtér és a környezetében él ő lakossá g
kapcsolatában, ezért a magyar állam kiemelt figyelmet kell hogy fordítson arra, hogy a
privatizációs szerződés-komplexumban vállalt kötelezettségek hogyan teljesültek .

Hasonlóképpen igen nagy fontossággal bír a repül őtér biztonságát fenntartó és azt fejleszt ő
beruházások forrásainak biztosítása és annak felhasználásának ellen ő rzése .
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X.

A Bizottság megállapítása i

A Bizottság az Országgyűlési határozatba foglalt kérdésekre is tekintettel a következ ő főbb
megállapításokat teszi:

1.

A Malév Zrt. privatizációjára vonatkozó főbb megállapítások:

A Malév Zrt. 2002-2007 közötti időszakában az állami támogatások ne m
eredményezték az eredményes gazdálkodás megvalósítását csak a társasá g
fenntartását biztosították, továbbra is veszteséges m űködés mellett.

A

strukturális hiányosságok fenntartásáért és a versenykörnyezetnek ne m
megfelel ő

működési hatékonyság változatlanságáért a szocialista

–

szabaddemokrata kormányokat, az ágazatért felel ő s minisztereket egyetemlege s
politikai felelősség terheli.

-

A szocialista-szabaddemokrata kormányok egy

„lecsupaszított”,

szinte

működésképtelen állami társaság egyetlen menekülési útjának a privatizáció t
szánták. A felvázolt helyzetben azonban valódi, szabályos magánosításra szint e
lehetőség sem volt, így a kormány egy olyan megoldásba „hajszolta bele” a z
állami vagyonkezelő akkori vezető it, mely eljárás jogszerűségének kés őbbi
megítélése magalapozott kételyeket vet fel. A légitársaság finanszírozásár a
privatizációt nélkülöző koncepció nem készült.

-

A Bizottság meggy őződése, hogy a 2007-es privatizációt megel őző sikertelen
értékesítési kísérletek oka a társaság szakszer űtlen és koncepciótlan
üzemeltetéséb ől is következ ően abban keresend ő, hogy az eredményes
privatizációs eljárás során szabálytalanul, kés őbb tiltott állami támogatásnak
minősülő, az állam számára káros konstrukció a többi pályázó számára ne m
merült fel lehetőségként, így azzal reálisan nem is számolhattak .

-

A három sikertelen pályázat után tehát az ÁPV Zrt. a Malév Zrt . privatizáció s
eljárás lefolytatását bels ő eljárási rendje szerint úgy értékelte, hogy zárt
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rendszerben, kétfordulós pályázatként bonyolítja le, mely döntés nem áll t
összhangban a privatizációs koncepciót meghatározó kormányhatározattal .

-

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

következő en a Malév privatizáció nyertes AirBridge Zrt . tulajdonosi köre erős
szocialista párti, illetve kormányzati kapcsolatokkal bírt . Továbbá feltételezhet ő,
hogy a privatizációs eljárást lebonyolító állami vagyonkezel ővel kapcsolatos bels ő
információk, illetve kapcsolati t őke is rendelkezésére állt a későbbi nyertesnek ,
különös tekintettel az eladóból vevővé lépett Költő Magdolna szerepéb ől
következ ően .

-

A Bizottság megállapítja, hogy a kiemelt nemzetbiztonsági védelmet élvez ő Malév
holding, ahol NATO összeköt ő és több a leányvállalatokban elhelyezett fedett
alkalmazott ellenére nemzetbiztonsági szolgálatok nem kellő körültekintéssel
jártak el akkor, amikor az AirBridge Zrt . tulajdonosaként

megjelenő

személyeket nemzetbiztonsági szempontból kockázatmentesnek ítélték .

A Bizottság okkal feltételezi, hogy a privatizációs tanácsadással megbízot t
Deloitte Rt. Simor András vezetésével nem kell ő körültekintéssel látta el
feladatát, amikor az orosz befektet ő pénzügyi helyzetét elemezte. Tekintettel az
ügy súlyára a 10 millió forintig vállalt felel ősséget a Bizottság üzletile g
etikátlanak minősíti.

-

A Bizottság megállapítja, hogy az ajánlattev ő AirBridge Zrt. megtévesztette az
ÁPV Zrt.-t a hitelígérvény nagysága és tényleges tartalma tekintetében, azért ,
hogy ennek figyelembe vételével legyen ő a privatizációs eljárás nyertese, így
szerezzen hasznot. Az

ÁPV

Zrt. vezet ősége pedig a „privatizáció s

kényszerpályára állítva” a privatizáció koncepcióját és az ajánlati kötöttség elvét
teljes mértékben figyelmen kívül hagyta.
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-

Bizottság megállapítja, hogy a privatizációs szerz ődés azon eleme, mely a Malév
Vagyonkezel ő Kft. létrehozta, mely cég alapítása az MFB hitelek a társaságo n
keresztül történ ő törlesztése és visszafizetését célozta, az AirBridbe Zrt .
kezdeményezésére történt . Ennek a kezdeményezések elfogadása lehet ővé tette ,
hogy gyakorlatilag egy üres holding cég az AirBridge Zrt . a Malév tulajdonosáv á
váljon, ellentétben a kormány határozatba foglalt privatizációs koncepcióval é s
az ajánlati kötöttség elve betartásának teljes figyelembevétele nélkül.

-

A Bizottság egyetért a Fehér Könyv azon megállapításával, hogy a privatizáci ó
gyakorlatilag úgy zajlott, hogy a vev ő nem tett bele és nem is kockáztatott sajá t
pénzt, ugyanakkor minden visszafizetéssel kapcsolatos kötelezettsége t
végeredményben visszaterhelt a Malévre . Továbbá kijelenthető, hogy az ajánlat i
kötöttség elvéből is következ ően a privatizációs ügylet kapcsán nem lett volna
szabad tulajdonosi hitelt tő keként elfogadni, másrészr ől nem lett volna szaba d
sem a Malévot, sem pedig annak jövedelemtermel ő képességét zálogba ajánlani.
Összességében a privatizációról elmondható, hogy a Malév saját magát úg y
vásárolta meg, hogy még saját maga irányítását és pénzét is elveszítette, é s
teljesen kiszolgáltatottá vált.

-

A Bizottság nem tartja elfogadhatónak, hogy a hivatalban lév ő ágazatért felel ős
miniszter ne tudjon és ne járuljon hozzá az adóhalasztások 13,7 milliárdot
meghaladó mértékű engedélyezéshez. A Bizottság meggyő ző dése, hogy az érintett
köztartozások behajtását a kormánynak indítványoznia kellett volna .

A Bizottság meggy ő z ő dése, hogy egy jól megtervezett pénzkivonási technika
érvényesült, mely nyomon követhető az AirBridge Zrt. által a Malévr a
kényszerített tulajdonosi hitelkeretek és szerz ődések feltételrendszerében .

-

A Bizottság a Fehér Könyvben meghatározottakkal összhangban kijelenti, hog y
az előnytelen privatizáció, a csalárd módon megkötött finanszírozási szerződése k
és a 3 éven keresztül folytatott rablógazdálkodás pénzügyileg teljesen tönkretett e
a Malévot, önálló m ű ködését pedig gyakorlatilag ellehetetlenítette.
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-

A Bizottság meggyőződése, hogy a Malév GH elmaradt adásvételi ügyleté t
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 Európa i
Unióval egyeztetve történt, mely tény a Bizottság álláspontja szerint továb b
növelte annak esélyét, hogy az Európai Bizottság tiltott állami támogatásna k
min ősítse az ügyletet.

-

A Bizottság megállapítja, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a visszaállamosítá s
– mely dr . Oszkó Péter pénzügyminisztersége alatt történt - kés őbb tiltott állam i
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 legmeglep őbb tény, hogy míg a
Malév 99,5 %-át hozzávet ő legesen 740,000 EUR-ért adták el 2007-ben, 2010-be n
az állam de facto 94 millió EUR-nak megfelel ő összeget fizetett a 94, 6 %-o s
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 Zrt . számára
nyújtott állami támogatásról szóló Európai Bizottság határozata értelmében a
Malév 2003.évi - MFB által a Malév számára nyújtott - kölcsönének az állam i
tulajdonban lévő Malév Vagyonkezelő Kft általi 2007 . december 31-ével történ ő
átvétele ; a 4,3 milliárd forint összeg ű „készpénzes kölcsön” nyújtása egyéve s
időtartamra a Malév Ground Handling elnevezés ű leányvállalatának az MNV
Zrt. által tervezett (és kés őbbiekben meghiúsult) megvásárlása keretében ;
valamennyi adó- és társadalombiztosítási tartozás 2008 . július és 2010 . márciu s
között, illetve különböző adó- és társadalombiztosítási-fizetések halasztása 2008 .
július óta ; 2010 februárjában az MNV általi 25,4 milliárd forint összeg ű friss
tőkeinjekció, (részben pedig 4,7 milliárd forint összeg ű GH előleg tőkébő l
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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 európa i
szerkezetátalakítási tervek végrehajtás a

bizottsági megítélése a meglév ő

elmaradásának tulajdonítható. Az Európai Bizottság határozata a jelentésbe n
tárgyalt intézkedésekkel kapcsolatban kimondja, hogy Magyarország által a
Malév javára végrehajtott intézkedéseket kizárólag közpolitikai célkit űzése k
ösztönözték, és azok nem a vállalat jöv őbeni nyereségességével kapcsolatos
megfontoláson alapultak. Az Európai Bizottság ezért azt feltételezte, hog y
egyetlen magánbefektet ő sem viselkedett volna az intézkedések végrehajtás a
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 merül t
lehetőségként. Koncepció a veszteséges Malév és a nyereséges Budapest Airpor t
összevonására nem született, melyben utóbbi társaság tiltott állami támogatá s
bevonása nélkül finanszírozhatta volna a légitársaságot.

-

A Bizottság álláspontja, az hogy egy visszavont pályázatra beadott pályázato k
képezzék egy új pályázati eljárásra történ ő

meghívást, a jogállam

követelményeivel teljesen összeegyeztethetetlen. Az állam tulajdonában lévő
vállalkozói vagyon értékesítésér ől szóló 1995 . évi XXXIX . törvény 30 . § (3)
bekezdése csupán kivételes esetben enged lehet őséget zártkörű pályázat
kiírására. A Bizottság álláspontja szerint a költségvetés hiányainak miel őbb i
fedezése nem tekinthet ő kivételes esetnek, ezért a zártkör ű , gyorsított eljárás nem
volt indokolt és jogszerű. A Bizottság szerint az eljárás ily módon történő
lefolytatását az ÁPV Zrt . a kormány nyomására tette a költségvetés gyors
bevételi forráshoz jutása érdekében .

76

A Bizottság álláspontja szerint a privatizációs bevétel egyik f ő célja volt, hogy a
költségvetés 2006 . évi pénzforgalmi hiányát csökkentse, a 2005 . évre számíthat ó
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 befektet ő
miért Bajnai Gordont kérte fel az igazgatóság elnökének, melyre csupán a
„szakértelem” elégtelen magyarázatnak bizonyul .

Továbbá

a Bizottsá g

megállapítja, hogy a Malév privatizációjához hasonlóan a Budapest Airport
privatizációja is a szocialista párthoz közeli szerepl ők aktív közrem űködéséve l
történt.

-

A Bizottság a privatizációs eljárás hibájának tartja, hogy a pályázati kiírásban a
tőkeerős meghívottakra tekintettel, nem került kikötésre a saját t őkéből történ ő
finanszírozás el őírása, ahogyan a BAA esetében ez a gyakorlatban meg i s
valósult, de a Hochtiefnek lehet ővé tette a hitelből történ ő teljesítést .

A legtöbb fejlesztésre a Teljesítési Jelentésben nagy összeg ű tanácsadói díj került
elszámolásra, azonban a fizikai megvalósítás néhol el sem kezd ődött. 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 ellen őrzése során.

-

A Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanác s
határozata, mely nevében értelmez ő nyilatkozatként lett rögzítve, valójában é s
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 Nemzet i
Vagyongazdálkodási tanácsnak, hogy a Budapest Airport Zrt . átütemezési
igényeit megállapodásra való hivatkozással jóváhagyja . Ezáltal súlyosan sérültek
a magyar állam érdekei.
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A Bizottság fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a privatizáció idején fennáll ó
kormányzat a Budapest Airport fejlesztése tekintetében semmilyen koncepcióva l
nem rendelkezett, a repülő tér hivatalban lév ő vezérigazgatójának, vagy má s
állami érdeket képviselő szakértőnek a bevonása nélkül azt teljes egészében a
befektet ő belátására bízta. A Bizottság megállapítja, hogy a privatizációt követő en
a repülőtér gazdaságos működtetése a vizsgált id ő szak alatt nem valósult meg, a
társaság veszteséges, így osztalékot a szintén tulajdonos magyar államnak ne m
fizetett és a közteherviseléshez a hozzájárulása jelent ősen csökkent .

A

privatizációt követően a korábban megfogalmazott célokkal ellentétben

a

Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér nem vált úgynevezett hub-repül őtérré, a
környező országok reptereivel szembeni lemaradása jelentősen nőtt. A szerződés
pontatlanságaiból és az MNV Zrt . nem elég hatékony állami érdekérvényesít ő
képességéb ő l, a teljesítés indokolatlan elismerésének is következtében a várt
fejlesztések egy jelent ő s része elmaradt, így nem valósult meg a stratégia i
fontosságú cargo-bázis és a repül őtér és a városközpont közötti összeköttetés sem .
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XI. A Bizottság ajánlása i

A Malév-Budapest Airport vizsgáló bizottság a Jelentés tartalmára is tekintettel az alább i
ajánlásokat teszi :

Felhívja az közlekedésért felel ős minisztert, hogy tekintettel a nemzetgazdasá g
szempontjából jelent ős érdekre, készítsen 2013 . június 30-ig értékelést a
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repül őtér, és egy nemzeti légitársasá g
működőképességének vizsgálatára, különös tekintettel a tiltott állam i
támogatások körébe es ő tőkejuttatások mérlegelésére .

Felhívja a nemzetgazdaságért felelő s minisztert, hogy 2013 . június 30-ig vizsgálj a
felül a szabályozást, illetve alakítson ki olyan gyakorlatot, mely kellőképpen véd i
az állam érdekeit a magánszférából közszférába érkez ő vezetők, illetve a
közszférából magánszférába távozó vezet ő k információ kiadásának
megakadályozása érdekében .

Felhívja az Országgy űlést az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény ,
illetve az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX.30.) OG Y
határozat felülvizsgálatára, a tekintetben, hogy vizsgáló bizottsági tisztségviselő,
illetve tag ne lehessen olyan személy, aki a vizsgálat tárgyát képez ő időszakban a z
adott területért felel ős kormányzati tisztséget viselt.

- Felhívja a kormányt, hogy a KEHI-n keresztül vizsgálja meg azokat a tényeket ,
körülményeket, amelyek a Malév Zrt privatizációjában, illetv e
reprivatizációjában részt vevő

kormányzati szereplők, alkalmazottak,

tisztségviselők, szakért ők és megbízottak felel ősségét alapozzák meg a Bizottsá g
megállapításai alapján.

- Felhívja a titkosszolgálatokat felügyelő

Minisztert, hogy indítson bels ő

vizsgálatot, annak megállapítására, hogy kik, mikor és milyen tartalm ú
jelentésekben értesítették a szolgálatok vezetőit, illetve a felügyelő miniszter t

79

arról, hogy az orosz partner megszegi a szerz ődéseket, illetve, hogy milye n
kapcsolati hálója volt a magyar vev őknek.
Felhívja az ágazatért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg és készítsen jelentés t
arról, hogy a vizsgálóbizottság által a Budapest Airport Zrt. privatizációjával
kapcsolatban feltárt hiányosságok, mulasztások, jogsértések milyen kárt okozta k
a magyar gazdaságnak, és milyen intézkedések szükségesek azok
csökkentése/megszüntetése érdekében .

Felhívja a közlekedésért felelős minisztert, hogy tekintettel a nemzetgazdaság é s
nemzetbiztonság szempontjából jelent ős érdekre, készítsen 2013 . június 30-ig
értékelést egy többségi, közösségi tulajdonban lév ő nemzetközi, a nemzeti
légitársaságnak is bázist adó repül őtér létrehozására.

Felhívja az ágazatért felel ős minisztert, hogy vizsgálja felül a jelenleg érvényes é s
a jövőben a közlekedési ágazatban a privatizációs szerző dések kikötései között
kiemelt figyelmet fordítson :
•

privatizált vagyon tartós működőképességének és üzembiztonságána k
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 felel ős szakminisztereket, hogy indítsanak bels ő
vizsgálatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repül ő tér nemzetbiztonsági helyzeténe k
átfogó feltárására.

Felhívja az ágazatért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg a felhasználási célho z
kötött bevételek tényleges felhasználását .
Felhívja az ágazatért felelős minisztert, hogy a légiközlekedési alágazatba n
bekövetkezett igen jelentős változásokra figyelemmel dolgozza ki
légiközlekedési koncepciót .
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