2018. 08. 12.

Újabb közpénz landol a Malév-cégnél - Magyar Nemzet

GAZDASÁG

Újabb közpénz landol a Malév-cégnél
BODACZ PÉTER

2017. március 25., szombat 18:18, frissítve: vasárnap 11:24

Földi kiszolgáló személyzet a Liszt Ferenc Repülőtére
Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Könnyen tiltott állami támogatásnak minősülhet a
bérfelzárkóztatásra szánt 153 millió forint a bajban lévő Malév GHnál.

A súlyos gondokkal küzdő, s ezért hosszú ideje átszervezés alatt álló
Malév Ground Handling (MGH) Zrt. is azon cégek közé került, amelyek
állami ráfordítással fejleszthetik a béreket: a Magyar Közlönyben
megjelent kormányhatározat értelmében idén e célra 153 millió forintot
kap, kérdés ugyanakkor, hogy látnak-e ebből bármit is a társaság
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dolgozói. Ez évben egyébként összesen 40,46 milliárd forintot kell
előteremtenie a költségvetésnek a magasabb állami bérek
ellentételezésére. A legtöbb pénzt, 8,2 milliárd forintot a Magyar Posta
Zrt. kapja, míg a MÁV Zrt.-nek 6,2 milliárd, a MÁV-START Zrt.-nek 5,5
milliárd forint jut.
Az MGH dolgozóinak béremelésére szánt pénz a fentiekhez képest
csekély összegnek tűnik, de annál több lehet vele a probléma. A Liszt
Ferenc nemzetközi repülőtéren megforduló gépek egy részének földi
kiszolgálását végző cég gazdasági stabilitása ugyanis sok sebből vérzik;
lapunk információi szerint beszállítók és üzleti partnerek sorának tartozik,
de a követeléssel fellépő szervezetek között van a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) is. Úgy tudjuk, a Budapest Airport felé csaknem
egymilliárd forintos tartozást halmozott fel a Malév GH. (Ez utóbbi tétel
helyességét illetően kerestük Hardy Mihályt, a Budapest Airport
kommunikációs vezetőjét, aki nem kívánta kommentálni értesülésünket.)
Mindebből tehát arra lehet következtetni, hogy ha az összeg megjelenik a
vállalat bankszámláján, az jó eséllyel inkasszó áldozatául esik.
Legalább ekkora gondot jelenthet, ha a bérfelzárkóztatásra szánt összeg
tiltott állami támogatásnak bizonyul; a Malév GH ugyanis nem minősül
egyetemes szolgáltatónak – mint ahogy a posta, a MÁV, vagy épp a
Volánok –, hanem piaci vállalatként működik. Ezért – mint azt a római
szerződés 87-es cikke és az ennek szellemében született uniós jog is
rögzíti – elméletileg nem részesülhetne egyetlen adóforintból sem a
társaság. Az üggyel kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük Herczog Pétert, a
Malév GH nemrég kinevezett vezérigazgatóját, aki későbbre ígért
tájékoztatást.
A Malév GH az utóbbi hónapokban többször is szerepelt a hírekben:
tavaly szeptemberben az azóta megszüntetett Népszabadság számolt be
arról, hogy az állami Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) még 2012-ben
kötött hitelügylete inkasszóval zárult. A pénzintézet 260 millió forintot vitt
el a társaságtól, amelynek zetési nehézségei támadtak. A hitelre, vagy
inkább a hitelnek álcázott állami támogatásra azért volt szüksége a
társaságnak, mert anyacége, a hazai Malév légitársaság öt évvel ezelőtti
bedőlése után hatalmas gazdasági nehézségekkel szembesült. A tavaly
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őszi inkasszóval ugyanakkor az lehet a baj, hogy a pénzt egy eredetileg
fejlesztési célra szánt – és az uniós jogszabályoknak megfelelően
odaítélt – állami támogatásból tudta elvenni az MFB. Így pedig már a
közösségi jog által tiltott állami támogatás esetéről lehet beszélni. (Más
kérdés, hogy ebben az ügyben eddig nem történt elmarasztalás.) A cég
életében tavaly volt egy NAV-inkasszó is, az adóhatóság 90 millió forintot
vasalt be.
A reptéri földi kiszolgálási piac öldöklő versenyére utal az, hogy a Malév
GH kartellügybe is keveredett. Mint azt lapunk tavaly októberben megírta,
a Gazdasági Versenyhivatalnál a cég akkoriban leköszönő
vezérigazgatója, Kisvári János tett bejelentést arról, hogy a török
tulajdonú Celebi Ground Handling Hungary többször is megkereste a
Malév GH-t azzal az ajánlattal, hogy a több légitársaság földi
kiszolgálására irányuló tendereken a beadandó árakat egyeztessék.
Később arról is beszámoltunk a lapunk birtokába került dokumentumokra
hivatkozva, hogy az MGH és a Celebi legalább két alkalommal – 2014
végén és 2015 elején – a legfelső szinten egyeztetett az ajánlatokról. A
versenyhatósági vizsgálat jelenleg is tart. A Malév GH várhatóan néhány
héten belül közzéteszi 2016-os számait. A cég 604 milliós veszteséggel
zárta a 2015-ös évet, saját tőkéje mínusz 241 millió forint volt.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A
megjelenés időpontja: 2017.03.25.
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Működése észszerűsítésére állami forráshoz juthat a Malév egyetlen
még működő leányvállalata, a repülőtársaságok földi kiszolgálását
végző Malév GH. A 2016-ban félmilliárdos veszteséget produkáló és
1,6 milliárdos tartozást felhalmozó állami vállalatnál azonban egy
hangfelvétel tanúsága szerint bérrendezésre és formaruhákra költik a
támogatást, ami könnyen kiverheti a biztosítékot az Európai Unió
revizorainál.
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Mínusz 471 millió forintos üzemi eredménnyel és 513
milliós veszteséggel zárta a 2016. üzleti évet a Malév Ground Handling
(MGH). A 2012-ben csődbe ment egykori nemzeti légitársaság utolsó,
még működő leányvállalata a repülőgépek és az utasok földi
kiszolgálását látja el a Liszt Ferenc repülőtéren, versenyben a török
Celebivel, az angol Menzies Aviationnal és a hazai érdekeltségű
BudPorttal.
Az állami tulajdonú vállalat éves beszámolója szerint némi javulás
gyelhető meg az eredményekben, 2015-ben ugyanis az üzemi, illetve az
adózott eredmény mínusz 518 millió, illetve mínusz 604,6 millió forint
volt. A társaság igen eladósodott, a jelentés kiegészítő melléklete szerint
összesen 1,6 milliárd forintnyi követelés él a Malév GH ellen, szemben a
2015-ös 1,1 milliárddal.
A Malév GH éves beszámolóját a KPMG vizsgálta felül. A független
könyvvizsgálói jelentés szerint bár az összegzés megfelelt a jogszabályi
kívánalmaknak, ugyanakkor a krónikus – 2016-ban mínusz 754,9 millió
forintos – tőkehiány „jelentős kétséget vethet fel a társaságnak a
vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban”.
Lapunk korábban többször is beszámolt a Malév GH nehéz gazdasági
helyzetéről, amely egyrészt abból fakad, hogy öt és fél évvel ezelőtt bedőlt
anyacége után rendkívül pazarló szerződéseket örökölt meg. Ezek egy
része a Budapest Airporttal köttetett raktárbérleti megállapodás, de az
elavult járműpark is évi több száz milliós kiadást jelent. A társaság
működését tavaly átvilágította a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ám az eredményt nem hozta nyilvánosságra.
Nehézséget jelent az is, hogy az állam az uniós előírások szerint nem
adhat pénzt az üzemeltetésre, mivel a társaság nem közszolgáltatást
végez, hanem piacról él.
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Az MGH elmúlt egyéves működését színesíti még egy banki inkasszó,
valamint egy kartellgyanú miatt indított versenyhivatali vizsgálat is.
Utóbbival kapcsolatban a cég korábbi vezérigazgatója, Kisvári János
leköszönése után tett bejelentést a hatóságoknak tavaly októberben. Mint
a Magyar Közlöny is megírta, az állam idén márciusban 153 millió
forintos támogatást hagyott jóvá arra, hogy a cég dolgozóinak zetését
emelje, ám ez az említett uniós szabályok miatt tiltott állami
támogatásnak minősülhet.
Mindezek fényében igen gyelemreméltó az a hangfelvétel, amely
csütörtökön jutott el lapunk szerkesztőségébe. A hangfájl a mellékelt
információk alapján a Malév GH május 31-i állománygyűlésén készült, és
Herczog Péter tavasszal kinevezett vezérigazgató beszédét tartalmazza.
A felvételen valóban egy Herczog Péterként bemutatkozó, szavai szerint a
vállalatot három hónapja vezető fér beszél arról, hogy jelentős, mindenki
által érezhető, általános béremelés lesz 2017 januárjáig visszamenőleg.
Emellett szólt arról is, hogy rövidesen közbeszerzést fog kiírni a Malév GH
új formaruhák beszerzésére.
„Szar az élet, nagyon szar év volt. De minden változik. Eddig nem volt
lehetőség emelni, de mostanra sikerült megteremteni a feltételeit. Nem
az állami támogatásból amely a Magyar Közlönyben is megjelent, mert
azt nem fogadhatjuk el. […] Most annyit változott, hogy nem állami
támogatásnak hívjuk, hanem reorganizációs programnak” – hallható a
feltehetőleg mobiltelefonnal készült felvételen.
A cégvezető a Malév GH távlati terveit illetően kapott kérdésre azért nem
válaszolt, nehogy kiszivárogjon bármi. Lapunk telefonon kereste Herczog
Pétert. Szerettük volna megtudni, hogy mekkora összeget szán az állam a
reorganizációra, illetve hogy a vállalat működésének átalakítására
címkézett pénzből miként valósítható meg a bérrendezés. A
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vezérigazgató nem cáfolta az elhangzottakat, illetve azt, hogy ő hallható a
felvételen, de nem kívánt nyilatkozni. Lapunk egyébiránt úgy tudja, a
Malév GH négymilliárd forintot kap az államtól reorganizációra.
Emlékezetes: a Malév bedőlését az okozta, hogy a reorganizációs
forrásként folyósított pénzeket az unió tiltott állami támogatásnak
minősítette, és annak vissza zetésére kötelezte a társaságot. A Malév
ugyanis az üzemszerű működésére és nem a cég működésének
észszerűsítésére fordította a pénzt. Mindezek fényében nagy kérdés,
hogy az unió vajon szemet huny-e afelett, ha a reorganizációra címkézett
pénzből rendezik a dolgozók bérét.
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Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A Malév GH mint a Wizz Air budapesti járatainak földi kiszolgálását
végző partnere magasabb árat szeretett volna kialkudni a munkáért,
noha a megállapodásuk 2020-ig érvényes.

Zsarolás, fenyegetés és blöffök színesítik azt a Malév Ground Handling
(MGH) és a Wizz Air közötti üzleti vitát, amelynek következtében a
fapados légitársaság Budapestről induló, illetve oda érkező utasai
június 22-én többórás késést voltak kénytelenek elszenvedni – ez
legalábbis rajzolódik ki a lapunk birtokába került információkból. Az ügy
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pikantériája – amellett, hogy az utazóközönség a saját bőrén is
megtapasztalhatta, hogy valami nincs rendben –, hogy az MGH
állami cég. Vagyis a tisztának épp nem nevezhető
eszközök használatától nem tartózkodik a tulajdonosi jogokat
gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) sem.
A lapunknak több forrásból is megerősített történet lényege, hogy a
Malév GH mint a Wizz Air budapesti járatainak földi kiszolgálását végző
partnere magasabb árat szeretett volna kialkudni a munkáért, dacára
annak, hogy a légitársasággal kötött megállapodása 2020-ig érvényes.
(Az MGH törekvéseit több ok indokolta: egyrészt az állami cég rendkívül
nehéz anyagi helyzetben van a modernizáció elmaradása és az elavult
működési modell, valamint a régről örökölt adósságok miatt. Másrészt
képtelen lépést tartani a növekvő bérekkel és az elvándorlással,
harmadrészt pedig – úgy tudjuk – a Wizz Airnek tett eredeti ajánlat igen
alulárazott volt.)

Gazdaság

Bodacz Péter

Mégsem kartelleztek a kiszolgálók Ferihegyen?
Nem indul versenyfelügyeleti eljárás a Malév GH és a Celebi GH esetleges
kartellezésével összefüggésben.

A Wizz Air az MGH szándékával szembemenve először pályázaton
keresett partnert arra az esetre, ha a cég – új megállapodás hiányában –
leállna. Erre a beszerzésre értelemszerűen nem kapott meghívást az
állami vállalat, csak a három másik földi kiszolgáló cég, a török Celebi, a
brit Menzies, valamint a magyar hátterű BudPort. Mint megtudtuk, a
bekért ajánlatok szintén nem nyerték el a Wizz Air tetszését, így
folytatódott az MGH-val való alkudozás is. Mivel azonban az akkor már
több hónapja tartó egyeztetések nem vezettek eredményre, az MGH-nál
úgy döntöttek, szintet lépnek: június 21-én az MNV-től az a tájékoztatás
érkezett a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.-hez,
hogy a járatok földi kiszolgálását ellátó állami cég másnap leáll.
Az események ekkor felgyorsultak: a Budapest Airport vezetése az
üzembiztonság fenntartása érdekében azonnal válságtanácskozást hívott
https://mno.hu/gazdasag/a-malev-gh-bloffje-lehet-a-wizz-air-oriasi-kesese-mogott-2409447

2/5

2018. 08. 12.

A Malév GH blöffje lehet a Wizz Air óriási késése mögött - Magyar Nemzet

össze, amelyen lapunk információi szerint a Celebi, a Menzies, a BudPort,
valamint a repülőtér és a Wizz Air képviselői vettek részt. A Magyar
Nemzet több társaság vezetőjét megkereste, ám névvel senki nem vállalt
nyilatkozatot. Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs
igazgatója jelezte, semmilyen formában nem kívánják kommentálni
értesüléseinket, és ugyanezt írta Galgóczy Ferenc, a BudPort vezetője is
ímélben feltett kérdéseinkre. Herczog Péter, a Malév GH vezérigazgatója
ugyan jelezte, hogy részletesen válaszol megkeresésünkre, eddig tőle
sem érkezett reakció, ahogy az MNV-től sem. Reptéri forrásainktól
ugyanakkor úgy értesültünk, hogy a 21-e délutánra összehívott
tanácskozás késő éjszakáig tartott a Liszt Ferenc repülőtér 2A
terminálján, a kimondottan válsághelyzetekre kialakított tárgyalóban.
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A leállás végül nagy blöffnek bizonyult, másnap ugyanis munkába álltak a
Malév GH alkalmazottjai, a Wizz Air járatainak kiszolgálásában viszont
jelentős csúszás alakult ki. Mint ismert, a fapados légitársaság a
június 22-ei napot egy-két órás késésekkel indította, a késések pedig
végigkísérték az egész napot. A hivatalos verzió szerint az MGH-nak
felróható okok miatt borult a menetrend, ami a légitársaságon kívül több
ezer utasnak jelentett bosszúságot.
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Malév GH: bojkottálja lapunkat az MNV
Havi 1,2 millióért alig jár be dolgozni a csőd szélén álló állami társaság gazdasági
igazgatója. Eközben információk szerint a kormány 4,3 milliárdot hagyott jóvá a
reorganizációra.

Az események tükrében különösen érdekes, hogy – mint arról a lapunk
birtokába került levél tanúskodik – néhány nappal később Herczog Péter
már arról tájékoztatta az MGH alkalmazottjait, hogy a társaság elnyerte a
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Wizz Air megbízását. A feleknél e megállapodás részleteiről is
érdeklődtünk, ám a Malév GH-tól – ahogy már azt megszokhattuk – nem
érkezett válasz. A diszkont-légitársaság vezérigazgatója, Váradi József
pedig úgy nyilatkozott, személyesen garantálja, hogy a Malév GH-val
kötött megállapodás és a június 22-ei késések között semmi
összefüggés nincs. Beszédes ugyanakkor, hogy a megbízás
szükségességét rtató kérdésünkre kifejtette: vizsgálatot igényel, hogy a
késéseknek technikai vagy személyi okai vannak. „Pályázatot azért írtunk
ki, mert kétségek merültek fel a földi kiszolgálással kapcsolatban, de ez
több hónapos procedúra volt” – fejtette ki Váradi; részleteket nem árult el
a megállapodásról.
Forrásaink szerint ugyanakkor minden jel arra utal, hogy június 21–22-ei
események a Malév GH és a Wizz Air szkanderezésének részét képezték,
amire az is utal, hogy – mint arról a reptéri beléptető rendszer általunk
megismert adatai is tanúskodnak – Herczog Péter az MGH vezéreként a
kora hajnali óráktól személyesen kísérte gyelemmel cége munkáját.
Megtudtuk azt is, hogy a Malév GH az egy gépre eső kiszolgálási díjat a
korábbi 310 euró körüli összegről 420 euróra tornázta fel 2020-ig, azaz a
korábbi szerződés érvényességi határidejéig. Az állami cég kialkudott
pluszbevétele ugyanakkor csepp a tengerben, hiszen az MGH milliárdos
tartozást görget maga előtt, ráadásul a néhány hónapja beígért
béremelésekre sincs meg a keret, így egyre komolyabb a munkaerőhiány.
A Wizz Air kiszolgálásában ezért alvállalkozóként a BudPort és az Airport
Security nevű cég is részt vesz.
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Tiltott állami támogatást kapott a
Malév GH?
BODACZ PÉTER

2017. szeptember 8., péntek 06:36, frissítve: péntek 11:54

A Malév GH az anyacég csődje óta nehezen állja a versenyt
Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Tiltott állami támogatás gyanúja miatt feljelentették a Malév Ground
Handling (MGH) Zrt.-t az Európai Uniónál – értesült lapunk brüsszeli
forrásból. Mint megtudtuk, az Európai Bizottság Versenyjogi
Főigazgatósághoz beérkezett 180 oldalas kereset arra hívja fel a hatóság
gyelmét, hogy a repülőgépek földi kiszolgálását végző állami társaság a
szintén köztulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) felé fennálló
tartozását egyéb célra szánt, azaz felcímkézett állami támogatásból
rendezte. Ez pedig ellentétes lehet az uniós joggal. A 260 millió forintos
ügyletről 2016 szeptemberében a Magyar Nemzet is beszámolt; a Malév
https://mno.hu/gazdasag/tiltott-allami-tamogatast-kapott-a-malev-gh-2416181

1/4

2018. 08. 12.

Tiltott állami támogatást kapott a Malév GH? - Magyar Nemzet

GH akkor már jó ideje nem tudta törleszteni a hitelt, így nem önszántából,
hanem inkasszó útján rendezte fennálló tartozását. Ez úgy történhetett,
hogy a vállalat különös módon nem elkülönítve, hanem azon a CIB Bank
által vezetett bankszámlán tartotta az állami támogatás összegét,
amelyre inkasszós joga volt az MFB-nek.
Az MGH azt követően kényszerült 400 millió forintos hitel felvételére az
MFB-től, hogy anyacége, a Malév 2012 februárjában – szintén tiltott
állami támogatás miatt lefolytatott eljárás eredményeként –
zetésképtelenséget jelentett. Az állam emellett hangár építésére,
valamint egy földi kiszolgálást végző cégeket tömörítő nemzetközi
szövetség létrehozására adott 465 milliós, felcímkézett támogatást.
Ebből a pénzből csípett le 260 milliót a fejlesztési bank, de – mint arról a
Népszabadság akkoriban beszámolt – a cég ugyanilyen módon rendezte
adótartozását is. A fejlesztési célok pedig nem valósultak meg.
A történet akkor vehet érdekes fordulatot, ha a Ferihegyen ténykedő, földi
kiszolgálást ellátó vállalkozások feljelentik a Malév GH-t az uniónál.
Ha megállapítják, hogy az ügylet tiltott állami támogatásnak minősül,
akkor könnyen bedőlhet a vállalat – mondta egy évvel ezelőtt lapunknak
egy, az ügyre rálátó forrásunk. Hogy a mostani feljelentést ki adta be, nem
sikerült kiderítenünk. (Az MGH versenytársai a török Celebi, a brit
Menzises és a hazai hátterű BudPort, de elméletileg az állam is kifogást
emelhet a források tiltott felhasználása ellen.) A bizottságnak azonban 15
napon belül el kell döntenie, mit kezd a beadvánnyal, az erről szóló
majdani tájékoztatás pedig valószínűleg tartalmazni fogja a feljelentő
nevét is.
A feljelentés időzítése is igen érdekes, hiszen – mint kormányközeli
forrásból megtudtuk – a gazdasági kabinet jövő kedden tárgyalná azt az
előterjesztést, amely az MGH-nak juttatandó, négy-öt milliárd forintos
reorganizációs támogatásról szól. Egy brüsszeli eljárás alatt, illetve
árnyékában azonban várhatóan nem születik döntés, ami nagy érvágás
lehet az igen nehéz helyzetben lévő – bő másfél milliárdos tartozással
bíró – vállalat számára. Az ügyben kerestük Herczog Pétert, az MGH
ügyvezető igazgatóját, ám lapzártánkig nem sikerült elérnünk.
https://mno.hu/gazdasag/tiltott-allami-tamogatast-kapott-a-malev-gh-2416181
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Mindeközben zajlik az élet a másik még talpon lévő Malév-leány, az
Aeroplex Közép-európai Légijármű Műszaki Központ Kft. háza táján is.
A repülőgépek karbantartására szakosodott társaság ügyvezetője,
Demény Árpád Szilárd helyreigazítási kérelemmel fordult lapunkhoz,
miután augusztus 30-ai számunkban azt írtuk: az Air Berlin légitársaság
csődje lehet az utolsó szeg az igen rossz bőrben lévő egykori Malév-leány
koporsójában. A német fapados légitársaság ugyanis 16 gép
szervizelésére kötött szerződést az Aeroplexszel, ám félő, hogy a kialakult
helyzetben nem teljesülhet a megrendelés. Cikkünkben piaci forrásainkra
hivatkozva arról is beszámoltunk, hogy az Aeroplex mintegy 380
dolgozójának zetését augusztusban már hitelből kellett fedezni, ami arra
utal, hogy a társaság kasszája valóban kong az ürességtől. Mint
megtudtuk, a kölcsönt nem közvetlenül a tulajdonosi jogokat gyakorló
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. nyújtotta, hanem a Tiszavíz
Vízerőmű Kft.-től érkezett pénz. Értesülések szerint az Aeroplex havi nettó
bérköltsége meghaladja a százmillió forintot.

Gazdaság

Bodacz Péter

Air Berlin-csőd: magyar cég lehet az első áldozat
Air Berlin-csőd: a repülők javításával foglalkozó Aeroplexnél hitelből fedezik a béreket.

– A leírtakkal ellentétben társaságunk nincs csődközeli helyzetben, az Air
Berlin átmeneti zetésképtelensége miatt nem fogja beszüntetni
működését. Az Air Berlinhez kirendelt csődgondnok hivatalosan is
megerősítette, hogy a légitársaság által korábban megrendelt
karbantartási munkákra a szerződésnek megfelelően, az eredeti ütemterv
szerint sor fog kerülni – közölte a cég vezetője. Demény ugyanakkor azon
állításunkat nem kifogásolta a helyreigazítási kérelemben, miszerint a
béreket kénytelenek hitelből rendezni. Hogy ez utóbbi kérdésben is tiszta
https://mno.hu/gazdasag/tiltott-allami-tamogatast-kapott-a-malev-gh-2416181
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legyen a kép, telefonon érdeklődtünk az ügyvezetőnél, aki nem kívánt élni
a nyilatkozás lehetőségével. A helyzeten egyébiránt nem javít az sem,
hogy az Aeroplex korábban félmilliárdos kölcsönt adott a Malév GH-nak.
Azaz ha utóbbi társaságot bedönti egy kedvezőtlen brüsszeli döntés, az
magával ránthatja a karbantartó céget is.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A
megjelenés időpontja: 2017.09.08.

Malév GH

Magyar Fejlesztési Bank

Brüsszel

Európai Unió
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GAZDASÁG

Nem mentik meg a Malév-céget
BODACZ PÉTER

2017. szeptember 15., péntek 12:50, frissítve: szombat 11:00

A reorganizációs terv elvetésével kétségessé vált a cég jövője
Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Nem szavazta meg a kormány gazdasági kabinetje azt az előterjesztést,
amely az utolsó még működő Malév-leányvállalat, a Malév Ground
Handling (MGH) működésének újjászervezésére adott volna 5,3 milliárd
forintot – tudta meg lapunk. Információink szerint a keddi tanácskozáson
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tervét sem a gazdasági tárcát
képviselő Tállai András államtitkár, sem pedig Lázár János nem
támogatta. Előbbi azért nem, mert az MGH-nak komoly adótartozása van,
a kancelláriaminiszter pedig a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
szakvéleményétől tette függővé döntését. (A szervezet feladata, hogy
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megvizsgálja, az állam által nyújtott támogatás megfelel-e az uniós
versenyjogi előírásoknak.)
A Malév GH reorganizációs tervét korábban már ismertettük: a május 12ei keltezésű, ám a 2015-ös mérlegadatokra építő prezentáció alapján
2,7 milliárd forintból újították volna meg a járműparkot, amelynek
üzemeltetését ki akarták szervezni. Emellett újratárgyaltak volna számos
bérleti és alvállalkozói szerződést, valamint a béreket is rendezni akarták.

Gazdaság

Bodacz Péter

Állami milliárdokból rázhatják gatyába a Malév GH-t
Tevékenység kiszervezése és központi pénzből megvalósuló bérrendezés is szerepel a
12 milliós tanulmányban.

A terv e hét keddre kiegészült egy további 550 milliós tétellel is, ami egy
korábbi hitel rendezését fedezte volna.
A repülőgépek földi kiszolgálását ellátó állami tulajdonú, 300 főt
foglalkoztató MGH nagyon nehéz helyzetben van; jelenleg 2,8 milliárd
forinttal tartozik, az elavult vállalati struktúrában hosszú évek óta
képtelen nyereséget termelni a négyszereplős ferihegyi piacon. Ráadásul
az állami milliárdok és az utalás elmaradása egyaránt súlyosbíthatja a
bajokat. Hiszen a pénz folyósítása könnyen tiltott állami támogatásnak
minősülhet. Az uniós jog megengedi ugyan, hogy az állam
reorganizációra biztosítson forrást, ám mint ahogy a tervekből kiderül, a
pénz egy része a lyukak betömködésére – adósság- és bérrendezésre –
menne el, amit Brüsszel nem fogadhat el.
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A támogatás megítélésének elmaradása miatt ugyanakkor az üzleti
partnerektől érkezhetnek a pofonok: lapunk információi szerint az MGH
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és a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport (BA) közötti
hosszú távú bérleti szerződés idén márciusban lejárt, és csak nemrég
sikerült elvi megállapodást kötni a további együttműködésről. A BA a
hosszú távú szerződésmódosítás egyik feltételéül a tulajdonosi
beavatkozást – azaz az állami támogatás megítélését – szabta.
Magyarán, ha nincs állami forrás, akkor a BA bármikor felmondhat az
MGH-nak. Ez pedig a társaság azonnali végét jelentheti: a földi
kiszolgálás rendjéről szóló, 2002-ben hozott miniszteri rendelet alapján
érvényes bérleti szerződés hiányában a társaság tevékenységéhez
szükséges engedélyt bevonhatja a szakhatóság. Az ügyben lapunk
megkeresésére Hardy Mihály, a BA kommunikációs igazgatója közölte: a
Malév GH-nak van bérleti szerződése, ám a részleteit nem kívánják
nyilvánosságra hozni.
Úgy tudjuk, szintén a reorganizációs forrásoktól függ az MGH fő
üzletfelével, a Wizz Airrel nemrég kötött szerződés sorsa is. Ha a földi
kiszolgáló nem kap pénzt, a fapados felmondhatja a megállapodást. Az
MGH körül ráadásul más okok miatt is fogy a levegő: az Alfahír írta meg
néhány napja, hogy a társaság egyik versenytársa – korábban
alvállalkozója, ma már inkább piaci ellenfele –, a BudPort Kft. stratégiai
szövetséget kötött az Airport Security Zrt. nevű céggel (ez takarítja a
repülőgépeket). Ennek értelmében a BudPort átvette a takarítócég MGHval szemben fennálló százmilliós követelését, azaz a BudPort bármikor
jogosult felszámolási eljárást kezdeményezni. Galgóczy Ferenc, a
BudPort vezetője a lapnak kifejtette: tettek ajánlatot arra, hogy az MGH
reorganizációját segítsék akár anyagilag is, elfogadhatatlannak tartják
ugyanakkor az állami támogatás bármilyen formáját.
S ha mindez nem lenne elég, az Európai Bizottság jelenleg is vizsgál egy
tiltott állami támogatással kapcsolatos ügyet, mert az állami társaság a
szintén köztulajdonú Magyar Fejlesztési Bankkal szemben fennálló
tartozását egyéb célra szánt állami támogatásból rendezte.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A
megjelenés időpontja: 2017.09.15.
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Bodacz Péter / 2018. 07. 16. / Gazdaság

Malév GH: a pártállami időket idézi a pénzégetés

Fotó: Malév GH

Bár a Malév Ground Handling reorganizációra kapott 4,66 milliárd forintot, a pénz közel fele már
elfolyt adósságrendezésre és a napi működés fenntartására – szűrhető le a nyilvános adatokból
és a Magyar Hang birtokába került információkból. A tőkeemelés formájában megvalósuló
juttatást az uniós előírások és a nanszírozást rögzítő szabályok értelmében kizárólag a
társaság újjászervezésére lehetne felhasználni, ám ennek semmi jele. Legalábbis repülőtéri
forrásaink nem tudnak arról, hogy a korábban kiszivárgott reorganizációs terv egyes elemeiből –
például az eszközpark megújításából, vagy a járműosztály feladatainak kiszervezéséből – bármi
https://magyarhang.org/gazdasag/2018/07/16/malev-gh-partallami-idoket-idezo-penzegetes/
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is megvalósult volna, márpedig ezek a lépések az egész ferihegyi földi kiszolgálási piacon
érzékelhetők lennének.

hirdetés
Elfogadom

A cég pénzügyi, gazdasági helyzetéről a nemrég közzétett 2017-es mérleg adja a legátfogóbb
képet: eszerint szállítói tartózása elérte a 2,4 milliárd forintot, vesztesége mínusz 371,8 millió
forint volt. Ugyanezen összefoglaló árulkodik arról is, hogy az MNV felügyelőbizottságának
tavaly szeptemberi döntése szerint 4,66 milliárd forintos tőkeemelésben részesült a vállalat –
ebből 4,11 milliárd készpénz, 550 millió egyéb hozzájárulás. Ehhez képest a mérleg a tavalyi év
végén már csak 3,16 milliárd forintnyi pénzállományról szólt. A cég helyzetét ismerő
informátorunk szerint bankszámlája azóta is tovább apadt, jelenleg már csak 2,4 milliárd forint
körüli összeg áll rendelkezésre.
Forrásunk szerint a legnagyobb tétel, eddig bő másfél milliárd forint, a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőteret üzemeltető Budapest Airportnak (BA) ment. A Magyar Nemzet által még tavaly nyár
végén ismertetett, a kormány gazdasági kabinetje elé terjesztett dokumentum szerint a Malév
GH éves szinten egymilliárd forint bérleti díjat zet a BA-nak, amit a 2017-es évre visszamenőleg
kellett rendezni. Ehhez még hozzájönnek az idei, havi százmilliósra tehető díjak. Emellett egyéb
beszállítókat is ki zethetett a reorganizációs keret terhére az MGH, amire több száz millió
mehetett.
MAGYAR HANG BODACZ PÉTER

Tovább vizsgálja a GVH a reptéri kartellt
Az ügyben a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójára, Szivek Norbertre is rávetül a gyanú
árnyéka.
Elolvasom a cikket itt: magyarhang.org >
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A reorganizáció és az erre felcímkézett milliárdok kapcsán akad további furcsaság is: szintén a
Magyar Nemzet írta meg, hogy a gazdasági kabinet tavaly elutasította a Malév GH
újjászervezésére előirányzott 5,3 milliárd forintot. Ez arra utal, hogy az MNV saját hatáskörben
hozott döntést a tökeemelésről. Kérdés csak az, hogy milyen felhatalmazással. Ennek tükrében
különösen gyelemreméltó, hogy az MNV egy nem rég kiadott közleményében arról tett említést,
hogy kormányhatározat alapján született döntés a lépésről. A vagyonkezelő emellett azt is
állította, hogy a Malév GH „ zetési kötelezettségeinek mindenkor határidőben eleget tesz,
nincsenek lejárt tartozásai, a napi működéséhez szükséges forrásokat pedig piaci bevételeiből
nanszírozza, állami pénzt erre nem költ”. A tőkeemelést, illetve a Malév GH-val kapcsolatos
terveket illetően az illetékes kormányzati szerveket kerestük, ám egxelőre nem érkezett válasz.
A Malév GH tarthatatlan gazdálkodására az elmúlt hetekben a cég ellen kezdeményezett
felszámolási eljárás, pontosabban az ennek kapcsán megnyilvánuló különös bírói
jogalkalmazás, valamint a csődtörvény tervezett módosítása is felkeltette a sajtó fokozott
érdeklődését. Az állami cég ellen versenytársa, a BudPort Zrt. kezdeményezett felszámolási
eljárást egy 45 millió forintos tartozás miatt. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék jogerős
végzésben kimondta a Malév GH zetésképtelenségét. Az állami cég végül mégis rendezte a
tartozást, de a BudPort – kihasználva a törvény adta lehetőséget – nem mondott le a cég elleni
felszámolási követeléséből. A törvényszék azonban ennek ellenére mégsem rendelte el a
felszámolást, ezért a BudPort újabb beadvánnyal kényszerült élni. Lapunk megkereste a BudPort
ügyvezetőjét, Galgóczy Ferencet, aki nem kívánt nyilatkozni.
Az ügy hosszú hetekig, hónapokig eltarthat. A bírósági időhúzás ugyanakkor az Index által
kiszúrt, éppen terítéken lévő törvénymódosítással nyer igazi értelmet: a hírportál által csak lex
repülőtérként emlegetett módosítás a csődtörvényt érinti. Lényege, hogy a felszámolás alól
automatikusan mentesülne az az eljárás alá vont cég – esetünkben tehát az állami Malév GH –,
amely végül a bírósági eljárás hatására mégis zeti lejárt adósságát.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Hang 9. számában jelent meg, 2018. július 13án.
Tudjuk, hogy mindenki kér. Tudjuk, hogy mindenki panaszkodik. Mi legalább utóbbitól
megkíméljük Önöket, inkább dolgozunk. Keményen. A túlélésért. Ha tudja, segítse, támogassa
munkánkat, hogy hétről hétre fontos történeteket, értékes olvasmányokat tárhassunk Önök
elé. A legfontosabb persze, hogy olvassanak minket és hírünket vigyék. Sőt, ha
tehetik, zessenek elő hetilapunkra! A túlélés másik záloga a közösségi nanszírozás. Erre a
célra hoztuk létre felületünket a Patreon adománygyűjtő oldalán. Akár havi két dollár is óriási
segítség. Mentsük meg együtt a szabad magyar sajtót! Nagyon köszönjük.
Hozzászólna? Várjuk Facebook-oldalunkon.
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Újabb kalandokat keres a csőd szélén billegő
Malév-utód

Fotó: Malév Ground Handling

Bár csak a csődtörvény rohamtempóban való módosításával sikerült megmenteni a
felszámolástól a Malév Ground Handling (MGH) Zrt.-t, az állami lélegeztetőn tartott vállalat
máris olyat lépett, ami tőkeerős cégek számára is komoly kihívást jelentene: bejelentkezett a légi
teherszállítási piacra.
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Legnagyobb átverés felfedve  Dupla annyi áramot fizetsz
Ne fizess több áramot mint amennyit elfogyasztasz.Csökkentsd a számlád 75%.Nézd! azentanacsaim.com
hirdetés

Az Igazságügyi Minisztérium nyilvános céginformációs adatai szerint a Malév GH Cargo Kft.-t
július 11-én jegyezte be a Cégbíróság, az alapító okiraton pedig június 18-i dátum szerepel, a
vállalat alaptőkéje 3 millió forint. A társaság ügyvezetője az anyacég MGH ügyvezető-igazgatói
Elfogadom
tisztségét
is betöltő Herczog Péter.
Az ügy kapcsán lapunk eljuttatta kérdéseit a kormányszóvivői irodának. Feltételezésünk szerint
ugyanis legalább minisztériumi szintű döntés volt szükséges ahhoz, hogy egy csődközeli
helyzetben lévő, az Európai Unió által tiltott állami támogatás miatt vizsgált társaság – az MGH
ilyen – hasonló lépést tegyen. Cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Szöveges üzenetben
érdeklődtünk Herczog Péternél is, ám ő sem reagált megkeresésünkre.
MAGYAR HANG BODACZ PÉTER

Malév GH: a pártállami időket idézi a pénzégetés
Bár reorganizációra kapott 4,66 milliárd forintot, a pénz közel fele már elfolyt adósságrendezésre és
a napi működés fenntartására.
Elolvasom a cikket itt: magyarhang.org >

Az MGH vélhető törekvéseiről, illetve a légi szállítmányozási iparág sajátosságairól jobb híján a
ferihegyi forrásainknál érdeklődtünk. Nevük említésének mellőzését kérő informátoraink
pótcselekvést, előremenekülést emlegettek. Mint felhívták rá a gyelmet, nem csak a légi
utasforgalom, hanem a szállítmányozás is dinamikusan bővül, ám ennek ellenére kockázatos
piacról van szó egy új belépő számára, mivel a meglévő cargo-cégek már most is igen komoly
kiszolgáló infrastruktúrával rendelkeznek. – A lépés hátterében valószínűleg az áll, hogy valamit
kell mutatni Brüsszel felé, az Európai Unió ugyanis tiltott állami támogatás miatt jelenleg is
vizsgálatot folytat, ráadásul tavaly több milliárd forintot kapott reorganizációra – fogalmazott
forrásunk, megjegyezve: a teljes körű cargo kiszolgáláshoz óriási, többmilliárdos beruházásra
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lenne szükség. Olyan, akár hűtéssel rendelkező raktárterületre, ahol a vámkezeléshez szükséges
feltételek is biztosítottak.
A Malév GH weboldalának tanúsága szerint alap szinten ma is képes kiszolgálni cargo cégeket:
a szolgáltatási portfólió berakodásra, posta és csomag szállításra, terhelés- és
súlypontszámításra, a gépek takarítására, és a személyzet szállítására terjed ki. Lapunk
információi
szerint a Malév GH Cargo eddig nem folyamodott működési engedélyekért a
Elfogadom
Nemzeti Közlekedési Hatóságnál.
Mint arról nem rég beszámoltunk, a Malév GH tavaly ősszel kapott 4,66 milliárd forintot
reorganizációra, ám a pénz közel fele már elfolyt adósságrendezésre és a napi működés
fenntartására. A nyilvános adatok és a Magyar Hang birtokába került információk szerint a
tőkeemelés formájában megvalósuló juttatást az uniós előírások és a nanszírozást rögzítő
szabályok értelmében kizárólag a társaság újjászervezésére lehetne felhasználni, ám ennek
semmi jele.
Úgy tudjuk, a tiltott állami támogatás miatt jelenleg is folyó uniós eljárás várhatóan ősszel zárul
le. Ez azért indult, mert a társaság egy korábbi, 465 milliós, fejlesztésekre felcímkézett állami
támogatásból rendezte bankhitelét és adótartozását. Az állam néhány héttel ezelőtt küldte el
válaszait a brüsszeli testület kérdéseire. Információink szerint azonban a testület kérdései
nemcsak az eljárás alapjául szolgáló ügy hátterét rtatták, hanem azt is, hogy a Malév 2012-es
bedőlése óta milyen körülmények között kapott összesen csaknem 6 milliárd forint állami
támogatást az utolsóként fennmaradt leányvállalat, az MGH.
A Malév GH tarthatatlan gazdálkodására az elmúlt hetekben a cég ellen kezdeményezett
felszámolási eljárás, pontosabban az ennek kapcsán megnyilvánuló különös bírói
jogalkalmazás, valamint a csődtörvény tervezett módosítása is felkeltette a sajtó fokozott
érdeklődését. Az állami cég ellen versenytársa, a BudPort Zrt. kezdeményezett felszámolási
eljárást egy 45 millió forintos tartozás miatt. Az ügyben Fővárosi Törvényszék jogerős
végzésben kimondta a Malév GH zetésképtelenségét. Az állami cég végül mégis rendezte a
tartozást, de a BudPort – kihasználva törvény adta lehetőséget – nem mondott le a cég elleni
felszámolási követeléséből. A törvényszék azonban ennek ellenére mégsem rendelte el a
felszámolást, ezért a BudPort újabb beadvánnyal kényszerült élni. A bírósági időhúzás
ugyanakkor a csődtörvény módosításával nyert értelmet. A jövő évi költségvetéssel együtt
elfogadott új szabályok szerint a felszámolás alól automatikusan mentesül az az eljárás alá vont
cég – esetünkben tehát az állami Malév GH –, amely végül a bírósági eljárás hatására mégis
zeti lejárt adósságát. Szakértők szerint a lazításnak beláthatatlan következményei lehetnek a
hazai céges zetési morálra.
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