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A légi közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása óriási üzletet jelent
Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Kartellgyanú miatt az állami tulajdonú Malév GH leköszönő
vezérigazgatója a versenyhatóságnál feljelentette a repülőgépek földi
kiszolgálását végző török Celebit. A tiltott áregyeztetés lehetősége a
British Airways, az Iberia, az Air Lingus és az Alitalia földi
kiszolgálására kért ajánlatok kapcsán merült fel.

Többmilliárdos kartellgyanú miatt vizsgálódnak a hatóságok a Liszt
Ferenc repülőtéren a gépek földi kiszolgálását ellátó több vállalatnál –
https://mno.hu/gazdasag/kartellezes-gyanuja-a-ferihegyi-repuloteren-1367452
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értesült a Magyar Nemzet. A birtokunkba került dokumentumok és
információk szerint a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH) a földi
kiszolgálást végző Malév Ground Handling (GH) Zrt. két héttel ezelőtt
távozó vezérigazgatója, Kisvári János tett bejelentést egy október 16-ai
keltezésű levélben, és egyúttal értesítette a vállalat tulajdonosi jogait
gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-t is. Kisvári a GVHnak címzett, az MNV-nek is eljuttatott – és nem sokkal később lapunk
által is megismert – bejelentése szerint a török tulajdonú Celebi Ground
Handling Hungary többször is kereste a Malév GH-t azzal, hogy a British
Airways, az Iberia és az Air Lingus járatait üzemeltető IAG Group, valamint
az Alitalia még futó tenderein beadandó árakat az egymással versenyző
cégek egyeztessék.
A dokumentumban arra emlékeztetnek, a reptéri földi kiszolgálási piac
éves szinten több mint 15 milliárd forintos forgalmat bonyolít le, ennek
48 százalékát a Celebi, 41 százalékát az egykori Malév-leány, a maradék
11 százalékot a brit Menzies Aviation és a magyar Budport Handling Kft.
fedi le.

Vadkeleti viszonyok
„Személyes találkozónk alkalmával több téma mellett az egyes
repülőgéptípusokhoz tartozó árak is szóba kerültek. Ezeket az
információkat, illetve a Celebi kérését az Malév GH árazásánál nem vettük
gyelembe. […] Mivel a versenykorlátozó magatartás csak akkor lehet
sikeres, ha minden piaci szereplő támogatja azt, ezért joggal
feltételezhető, hogy a fent említett versenytársak mindegyikét megkereste
a bejelentett vállalkozás” – áll a Malév GH leköszönő vezérigazgatója
által szignált levélben, amely szerint a Celebi a British Airways és az Iberia
kiszolgálási jogait szeretné megszerezni.
Az ügy szempontjából fontos információ, hogy a Celebi eddig is a British
Airways, az Iberia, valamint az Alitalia partnere volt, míg az Air Lingust a
Menzies szolgálta ki, az IAG Holding ugyanis a korábbi pályázaton
szétbontotta a portfóliót.
https://mno.hu/gazdasag/kartellezes-gyanuja-a-ferihegyi-repuloteren-1367452
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A lapunknak név nélkül nyilatkozó repülőtéri forrásaink úgy tájékoztattak,
a földi kiszolgálási piacon már jó ideje vadkeleti viszonyok uralkodnak, így
a most megfogalmazódott kartellgyanú nem életszerűtlen. Mint egyikük
kifejtette,
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a vetélytársak legszívesebben „megfojtanák egymást egy kanál vízben”, de
piaci pozícióik megtartásáért olykor kötnek „megnemtámadási
szerződéseket”.
Másik forrásunk arra hívta fel a gyelmet, hogy míg a Celebi a British
Airways és az Iberia szerződéseiért hajt, a Malév GH számára pedig
létfontosságú lenne az Alitalia megszerzése, hiszen a vállalat 800 milliós
mínuszt görget maga előtt, a szaldón pedig sokat javítana egy hosszú
távú megbízás. Magyarán ha igaz Kisvári bejelentése a Celebi
„nyomulásával” kapcsolatban, akkor az üzlet másik része a Malév GH
Alitalia felé tett ajánlatának „meg nem támadása” lehetett. (Lapunk meg
nem erősített információi alapján egyébiránt az olasz légitársaság
tenderén a Malév GH adta a legjobb ajánlatot.) Mindkét esetben
hároméves szerződésekről és több száz milliós, vagy akár milliárdos
üzletről van szó. Informátorunk szerint ráadásul van még egy csavar a
történetben, hiszen kicsiben hasonló érdek, vagyis a pozíciók megőrzése
mozgathatja a piac néhány százalékát lefedő Menziest is. – Ha valóban
volt bármely fél részéről kartellezésre szándék, annak lényege az lehetett,
hogy a Malév GH ne ígérjen alá a Celebinek és a Menziesnek az IAG
tenderén, míg az Alitalia pályázatán az állami tulajdonban lévő cég
ajánlatát ne „támadják meg” a versenytársak egy olcsóbb vállalással –
fogalmazott forrásunk.

A Celebi tagad
https://mno.hu/gazdasag/kartellezes-gyanuja-a-ferihegyi-repuloteren-1367452
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Az ügyben megkerestük a Gazdasági Versenyhivatalt, a Malév GH
tulajdonosi jogait gyakorló MNV-t, valamint a földi kiszolgálást végző
három másik társaságot. A GVH érdemben nem adott tájékoztatást, a
vagyonkezelő ugyanakkor megerősítette értesülésünket. Mint közölték,
Kisvári János vezérigazgatói tisztségének megszűnését követően
tájékoztatta az MNV Zrt.-t, amely a bejelentést követően azonnal
megtette a szükséges lépéseket a GVH-nál. A vagyonkezelő nem reagált
azon kérdésünkre, hogy Kisvári távozása összefüggésben van-e az
üggyel.
A Celebi tagad: a török tulajdonú társaság rövid válaszában
megalapozatlannak nevezte értesüléseinket, és hangsúlyozta, hogy
mindenben betartják a vonatkozó szabályokat és előírásokat. A Menzies
Aviation lapzártánkig nem adott válaszokat kedden elküldött
kérdéseinkre. A piac leg atalabb szereplőjénél, a földi kiszolgálást
egyelőre csak megbízott partnerként végző Budportnál érdeklődésünkre
közölték, hogy sem az IAG Group jelenlegi tendere kapcsán, sem pedig
korábban „nem támogatott olyan kezdeményezést, amely a földi
kiszolgálási piac tisztességtelen módon történő befolyásolására irányult
volna”. –
A kartellre irányuló kezdeményezésektől a lehető leghatározottabban
elhatárolódunk –
közölte a társaság, hangsúlyozva: belső szabályzataik a tenderek idején
kizárják a kommunikációt a versenytársakkal.
A Malév GH az anyacég 2012. februári csődje óta komoly gazdasági
gondokkal küzd, amit jelez, hogy 604 milliós veszteséggel zárta a 2015-ös
évet, saját tőkéje mínusz 241 millió forint volt tavaly év végén. Az MNV
egyébiránt már elkészítette a Malév GH reorganizációs programját, ami
több száz milliós racionalizálsát jelent.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A
megjelenés időpontja: 2016.10.21.
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A Celebi kiszolgáló személyzete a ferihegyi reptéren
Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Súlyos előzményei lehettek annak a néhány hete a ferihegyi járatok
földi kiszolgálását ellátó Celebi Ground Handling Hungaryvel
kapcsolatban felvetődött kartellgyanúnak, amelynek ügyében a
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is vizsgálódik: információink szerint
nemcsak idén, hanem már 2014 végén és tavaly is lehettek
egyeztetések a török társaság és az állami tulajdonú Malév Ground
Handling (GH) között a légitársaságok által kiírt tenderekkel
összefüggésben.

Lapunk úgy tudja, hogy Nemes Ervin, a Malév GH korábbi vezérigazgatója
2014. november 24-én és 2015. január 5-én irodájában fogadta Osman
Yilmazt, a konkurens Celebi vezérigazgatóját. Az első találkozón Yilmaz
https://mno.hu/gazdasag/evek-ota-ugyeskedik-a-celebi-1372020
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jelezte magyar versenytársának, hogy az ugyancsak török Turkish Airlines
a Malév GH jobb ajánlatára hivatkozva folytat erőteljes alkudozást a már
akkor is szerződéses partner Celebinél. Osman Yilmaz ezzel
kapcsolatban kifejtette, hogy „az ilyen egyértelmű esetekben” nem kellene
zavarniuk egymást. Információink szerint a novemberi beszélgetésen
Nemes Ervin nem volt együttműködő a felvetést illetően, ehelyett egyértelművé tette, hogy a Malév GH nincs abban az anyagi és piaci
helyzetben, hogy ne adjon kedvező ajánlatot. Más volt a helyzet
ugyanakkor másfél hónap elteltével: mint megtudtuk, a 2015 januárjában
folytatott egyeztetésen már Nemes Ervin tette fel a kérdést Yilmaznak,
hogy cégeik versenyezzenek-e az aktuális tendereken, vagy inkább
működjenek együtt.
A török társaság vezetője erre azt vetette fel, hogy még ha ők ketten
megállapodnak, akkor is ott van a ferihegyi földi kiszolgálási piacon
feltörekvő angol Menzies, amely még alacsonyabb ajánlatokat tehet a
légitársaságok pályázatain. Hogy végül volt-e a társaságok között
együttműködés vagy nem, a lapunk rendelkezésére álló információk
alapján nem állapítható meg. Tény ugyanakkor, hogy a Turkish Airlines a
Celebit bízta meg a Budapesten megforduló járatok kiszolgálásával.

A Malév GH az anyacég csődje óta nehezen állja a versenyt a Celebivel szemben
https://mno.hu/gazdasag/evek-ota-ugyeskedik-a-celebi-1372020
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Az ügy különös jelentőségét – amellett, hogy éves szinten ötvenmilliárd
forintos forgalmat lebonyolító piac felosztásának gyanúja vetődik fel – az
adja, hogy a Malév GH a 2012-ben csődbe ment nemzeti légitársaság, a
Malév utolsó még működő leányvállalata, amelynek tulajdonosi jogait a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) gyakorolja. Azaz ha a lapunk
birtokába került információk helytállók, akkor állami tulajdonban lévő
vállalat lehetett részese kartellügyletnek vagy ügyleteknek. Kérdéseket
vethet fel az is, ha a Malév GH nem ment bele ugyan a versenyjogot sértő
együttműködésbe, de a cég vezetői tudtak ilyen piaci törekvésekről, akkor
ezt miért nem jelezték a tulajdonos MNV-nek és a GVH-nak már
korábban. Márpedig ilyen jelzés – legalábbis a vagyonkezelő szerint –
nem történt: a szervezet érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy nem
kaptak semmilyen tájékoztatást a találkozókról. Nem hivatalos forrásaink
szerint az MNV falain belül tapintható a feszültség az ügy miatt.
– Együttműködés helyett piaci háborút folytatott a Malév GH a Celebivel
– nyilatkozta megkeresésünkre Nemes Ervin. Tájékoztatása szerint az
ádáz küzdelem 2014 novemberétől kezdve egyebek között a Turkish
Airlines megbízásának elnyeréséért folyt, a Malév GH ajánlata pedig
valóban erős volt. Ennek ellenére a török légitársaság mégis a török földi
kiszolgáló társaságot bízta meg, de – mint Nemes fogalmazott – erre a
légitársaságnak végső soron megvolt a joga. „Nem meglepő, hogy a török
cég török céget bíz meg” – tette hozzá. A Malév GH volt vezérigazgatója
lapunk kérdésére elismerte, hogy egyeztetett a versenytárs Celebi első
emberével az említett időpontokban, de értesüléseinkkel ellentétben a
témák között semmilyen versenyjogi aggályokat felvető megnyilvánulást
nem tapasztalt. „Az egyeztetés arról szólt, hogy a ferihegyi repülőteret
üzemeltető Budapest Airport különböző követelései ellen fellépjünk-e
közösen. De ebből sem lett semmi” – fejtette ki Nemes, akinek
elmondása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő is tudott a feszült
piaci légkörről. Mint megjegyezte, a budapesti földi kiszolgálási piacon
azért uralkodnak vadkeleti viszonyok, mert túl sok szolgáltató kapott
működési engedélyt. Három cég osztozik a piacon, míg az ennek
sokszorosát lebonyolító Frankfurt vagy Bécs két társaságot enged
https://mno.hu/gazdasag/evek-ota-ugyeskedik-a-celebi-1372020

3/5

2018. 08. 12.

Évek óta ügyeskedik a Celebi? - Magyar Nemzet

működni. A Celebi az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre hetek óta
nem reagál.
Mint arról lapunk beszámolt, október közepén kartellgyanú miatt
jelentette fel a Celebit a GVH-nál Kisvári János, a Malév GH leköszönő
vezérigazgatója. (Kisvári Nemes Ervint követte a poszton.) Az október 16-i
keltezésű bejelentés szerint a tiltott áregyeztetés lehetősége a British
Airways, az Iberia, az Air Lingus és az Alitalia földi kiszolgálására kért
ajánlatok kapcsán vetődött fel.
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A lapunknak név nélkül nyilatkozó repülőtéri forrásaink úgy tájékoztattak,
a földi kiszolgálási piacon már jó ideje farkastörvények uralkodnak. Mint
fogalmaztak, a helyzet annyira rossz, hogy a vetélytársak legszívesebben
megfojtanák egymást egy kanál vízben, de piaci pozícióik megtartásáért
olykor kénytelenek megnemtámadási szerződéseket kötni.
A Malév GH az anyacég 2012. februári csődje óta súlyos gazdasági
gondokkal küszködik, amit jelez, hogy 604 milliós veszteséggel zárta a
2015-ös évet, a saját tőkéje mínusz 241 millió forint volt tavaly év végén.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A
megjelenés időpontja: 2016.11.18.
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A Celebi kiszolgáló személyzete a ferihegyi reptéren
Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Annak ellenére nem indít versenyfelügyeleti eljárást a reptéri földi
kiszolgálási feladatokat ellátó Malév Ground Handling (MGH) és a Celebi
Ground Handling esetleges kartellezésével összefüggésben a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH), hogy az MGH távozó vezérigazgatója tett róla
bejelentést október 16-án. Kisvári János beadványa szerint a Celebi
többször is kereste az MGH-t azzal, hogy a British Airways, az Iberia és az
Air Lingus járatait üzemeltető IAG Group, valamint az Alitalia még futó
tenderein beadandó árakat egyeztessék az egymással versenyző cégek.
A lapunk birtokába került, 2016. novemberi cikkünkben ismertetett
dokumentumokból kiderül, hogy ráadásul már a bejelentés előtt két évvel
is folytak egyeztetések a cégek vezetői között: Nemes Ervin, az MGH
https://mno.hu/gazdasag/megsem-kartelleztek-a-kiszolgalok-ferihegyen-2404258
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korábbi vezérigazgatója 2014. november 24-én és 2015. január 5-én
irodájában fogadta Osman Yilmazt, a konkurens Celebi vezérigazgatóját.
Az első találkozón Yilmaz jelezte magyar versenytársának, hogy az
ugyancsak török Turkish Airlines az MGH jobb ajánlatára hivatkozva
folytat erőteljes alkudozást a már akkor is szerződéses partner Celebinél.
Osman Yilmaz ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy „az ilyen egyértelmű
esetekben” nem kellene zavarniuk egymást. Nemes Ervin azonban ekkor
még nem mutatkozott partnernek, ám a második egyeztetésen már maga
vetette fel az együttműködés lehetőségét.
Az ügyben folytatott vizsgálattal kapcsolatban feltett kérdéseinkre a
versenyhatóság közölte, hogy „a bejelentésben foglaltak és a beszerzett
adatok nem támasztják alá a bejelentő által valószínűsített kartellezés
gyanúját, így nem indult versenyfelügyeleti eljárás.” – A bejelentő által
kifogásolt egyeztetések, valamint a vállalkozások közötti eseti
együttműködések kapcsán nem volt megfelelően alátámasztható az,
hogy azok az egyes jövőbeni tendereket, az azokra beadandó árakat is
érintették. Az üzleti életben az alvállalkozói szerződéses kapcsolatok
önmagukban is megengedettek, ha nem versenyellenes megállapodás
létesítésére irányulnak – áll a GVH válaszában, amely szerint a
bejelentésben kifogásolt alvállalkozói kapcsolatok valószínűsíthetően
nem ütköznek a versenykorlátozó megállapodások tilalmába. A hatóság
reagálásából kiderül az is, hogy a vizsgálat lezárása miatt nem érkezett
jogorvoslati kérelem az ilyen ügyekben illetékes Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bírósághoz. Érdekes ugyanakkor, hogy a Gazdasági
Versenyhivatal nem mutatott érdeklődést a Magyar Nemzet november 18i számában ismertetett információk iránt.
A repülőgépek ferihegyi földi kiszolgálását ellátó, egymással versengő
vállalkozások az utóbbi hetekben egyéb ügyekkel is kiváltották a
közvélemény érdeklődését. Az állami tulajdonú Malév GH május végén
tette közzé mérlegadatait: mínusz 471 millió forintos üzemi eredménnyel
és 513 milliós veszteséggel sikerült zárni a 2016-os üzleti évet.
A társaság május 31-ei állományülésén készült, lapunk birtokába került
hangfelvétel arról tanúskodik, hogy a hosszú ideje súlyos anyagi
gondokkal küzdő vállalat reorganizációs program keretében juthat
https://mno.hu/gazdasag/megsem-kartelleztek-a-kiszolgalok-ferihegyen-2404258
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jelentősebb állami forráshoz. Meg nem erősített ágazati forrásokból
származó hírek szerint 4-4,3 milliárd körüli összegről lehet szó. A
társaság az uniós előírásoknak megfelelően ugyanakkor nem fordíthat
állami pénzt üzemszerű működésének biztosítására, ezért nem kizárt,
hogy a forrás ilyen célú felhasználása ellen kifogást emel majd Brüsszel.
A Celebi pedig azzal került a lapok hasábjaira, hogy a cég ferihegyi
irodájában tartott házkutatás során több gazdasági vezetőt őrizetbe vett
a Repülőtéri Rendőr-igazgatóság. Lapunk információi szerint a Celebi a
Taxiplus nevű társasággal kötött szerződést arra vonatkozóan, hogy
munkatársaikat szállítsa éjjel, amikor a BKV járatai nem üzemelnek.
A feladatot a taxicég havonta 6 millió forintért vállalta, ám a gyanú szerint
a Celebinek az üzletet lebonyolító gazdasági vezetői – a közbeszerzési
korrupciós ügyekből ismerős módon, csak kicsiben – a megbízásért
cserébe kaptak vissza pénzt a Taxiplustól.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A
megjelenés időpontja: 2017.06.21.
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Kartellezett volna a nemzeti
vagyonkezelő vezérigazgatója? A GVH
vizsgálódik
Egy hangfelvétel szerint az MNV-vezér lehetőséget látott volna a
Malév GH és a Çelebi kartelljében

BODACZ PÉTER

2018. március 29., csütörtök 05:23, frissítve: csütörtök 18:05

Szivek Norbert
Fotó: Sóki Tamás / MTI

A Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter legszűkebb bizalmi
köreihez tartozó, több deszes által is érinthetetlennek tartott vezető
– aki egyébként Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor miniszterelnök
vejének barátja és üzlettársa is – egy 2016 októberében, valószínűleg
titokban készült felvétel tanúsága szerint minősíthetetlen
hangnemben vonta kérdőre Kisvári Jánost, a repülőgépek földi
https://mno.hu/gazdasag/szivek-a-tiltott-egyuttmukodes-mellett-allt-2456672#
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kiszolgálását ellátó, állami Malév Ground Handling Zrt. (Malév GH)
akkortájt menesztett vezérigazgatóját.

Ismét vizsgálhatja a repülőtéri földi kiszolgálótársaságok kartellezésének
lehetőségét a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), miután újabb feljelentés
érkezett a hatósághoz. Sőt, a botrányos ügy valószínűleg nem áll meg a
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kerítésénél, egészen a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatójáig, Szivek Norbertig érhet –
tudta meg lapunk. Információink szerint a GVH-hoz tegnap érkezett egy
beadvány, amelyhez három hangfelvételt csatoltak bizonyítékként.
A Gazdasági Versenyhivatal csütörtök reggel megerősítette lapunk
értesülését az újabb beadvánnyal kapcsolatban. A GVH válasza szerint
szerdán, március 28-án érkezett bejelentés, amelynek vizsgálatát már
megkezdték. A versenyhatóságot az RTL Klub is megkereste: a
tévétársaságnak adott válasz szerint a Transparency International tette a
bejelentést.
Információink szerint a hangfelvételek egyikén Szivek Norbert és Kisvári
János, az MNV fennhatósága alá tartozó, állami Malév Ground Handling
(MGH) Zrt. 2016 októberében leköszönt vezérigazgatója beszélget. A
másik két felvétel 2014 végén és 2015 elején készült, ezeken az MGH
akkori vezére, Nemes Ervin és a magyar cég versenytársának, a török
Çelebi Ground Handling Hungary Kft.-nek a vezérigazgatója, Osman
Yılmaz egyeztet angol nyelven.
Úgy tudjuk, előbbi dokumentum azonos azzal a hanganyaggal, amely
nemrég eljutott a Magyar Nemzet szerkesztőségébe is. A néhány helyen
vágott, de egybefüggő párbeszédeket tartalmazó, 8 perces hanganyagon
minden valószínűség szerint valóban az MNV vezérének és a Malév GH
leköszönő vezérigazgatójának 2016. október 17-i beszélgetése hallható,
legalábbis ezt támasztja alá a párbeszéd témája, a szereplők alá-fölé
rendeltségi viszonyáról árulkodó – jellemzően durva, lekezelő,
minősíthetetlen – hangnem és a megszólításként elhangzó keresztnevek.
Fontos előzmények, hogy a beszélgetés előtt körülbelül két héttel
született döntés Kisvári menesztéséről, és egy nap telt el azóta, hogy
Kisvári János a versenyhivatalhoz fordult – erre szintén utalnak –, jelezve:
https://mno.hu/gazdasag/szivek-a-tiltott-egyuttmukodes-mellett-allt-2456672#
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a Çelebi azzal kereste meg az MGH-t, hogy áraikat egyeztessék, ami
súlyos versenykorlátozó bűncselekmény. (Erről a beadványról, valamint
az MGH és a török versenytárs vezetői között 2014 novemberében és
2015 januárjában történt egyeztetésekről 2016 őszén már beszámoltunk,
az ügy ezen részével kapcsolatos részleteket lejjebb idézzük fel.)

A valószínűleg mobiltelefonnal, titokban készült felvételen jól hallható,
ahogy Szivek számonkéri Kisvárin, miért fordult a Gazdasági
Versenyhivatalhoz, sőt, a beszélgetés végén az is elhangzik az MNV
vezérének szájából, hogy a Malév GH csak nyert volna azzal, ha
együttműködik a Çelebivel. Szivek Norbert a felvétel tanúsága szerint azt
a véleményét is kifejezésre juttatja, hogy a kartellezéssel kapcsolatos
bejelentéssel Kisvári súlyos hibát vétett, valójában saját cégének ártott,
ezt menesztésének tudatában, büszkeségből tette, és hogy a kirúgott
vezető egyébként tökéletesen alkalmatlan bármilyen komoly feladat
ellátására. Kisvári válaszában jelezte, hogy a Çelebi részéről „Taner” –
Taner Sari, a török vállalat vezérigazgatója – kereste meg azzal, hogy
egyeztessék ajánlataikat, s ha ez máshonnan derülne ki, esetleg más tett
volna feljelentést, úgy az MGH került volna bajba. – Te ilyen önkéntes
rendőr vagy? – reagált ingerülten Szivek, aki a beszélgetés során
nemcsak szakmai, hanem emberi megvetéséről is biztosította
tárgyalópartnerét. A felvétel tehát nemcsak arról a botrányos tényről
árulkodik, hogy a nemzeti vagyonkezelő első embere egyértelműen
jogsértő magatartást várt volna el beosztottjától, hanem arról is, hogy a
pozícióból adódó hatalmat beosztottja megalázásával is érzékeltetni
kívánja. Az ügy szempontjából valószínűleg nincs jelentősége, de a
https://mno.hu/gazdasag/szivek-a-tiltott-egyuttmukodes-mellett-allt-2456672#
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felvételen elhangzik a Wizz Air neve, amely Szivek szavai szerint
„megszívatta” az MGH-t, és szó esik egy elmaradt csokoládévásárlásról
is, amellyel az MNV vezére bízta meg Kisvárit.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél egyébiránt nagy valószínűséggel már
korábban értesültek a ferihegyi ügyekről: legalábbis erre utal, hogy Kisvári
hivatkozik a vagyonkezelő egyik alkalmazottjára, Pál Józsefre, aki
korábban a bejelentések iránt érdeklődött. (Pál József azoknak az MNV
alá tartozó cégeknek az ideiglenes ügyvezetését látja el, amelyek
átmenetileg kinevezett vezérigazgató nélkül működnek. Ő volt az
ügyvezetője a Malév GH-nak is Kisvári felmentését követően, a máig
hivatalban lévő vezérigazgató, Herczog Péter kinevezése előtt.)
Kisvári Jánost telefonon értük el, sem megerősíteni, sem cáfolni nem
kívánta a felvétel létét és tartalmát. Kérdeztük az egykor általa vezetett
Malév GH és a Çelebi kartellezéséről is, ám ebben az ügyben sem szolgált
részletekkel. Levélben kerestük az MNV-t és Szivek Norbertet, de
lapzártánkig sem a hivatal, sem pedig a vezérigazgató nem kívánt élni a
nyilatkozás lehetőségével.
Lapunk első ízben 2016. október 21-én számolt be arról, hogy a posztjáról
távozó Kisvári János 2016. október 16-i keltezésű beadványában hívta fel
a GVH gyelmét a visszaélésekre: eszerint a Çelebi több alkalommal
kereste a Malév GH-t azzal, hogy a British Airways, az Iberia és az Air
Lingus járatait üzemeltető IAG Group, valamint az Alitalia akkori tenderein
beadandó árakat az egymással versenyző cégek egyeztessék. Néhány
héttel később lapunk megismert olyan dokumentumokat, amelyek a
Çelebi és a Malév GH 2014. végi és 2015. eleji egyeztetéseiről
tanúskodnak, és amelyek csak most landoltak a versenyhivatalnál,
hangfelvétel formájában. Ezen dokumentumok tartalmáról 2016
novemberében azt írtuk: Osman Yılmaz az első találkozón jelezte magyar
versenytársának, hogy az ugyancsak török Turkish Airlines a Malév GH
jobb ajánlatára hivatkozva folytat erőteljes alkudozást a már akkor is
szerződéses partner Çelebinél. Yılmaz ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy
„az ilyen egyértelmű esetekben nem kellene zavarniuk egymást”.
Novemberben Nemes Ervin nem volt együttműködő a felvetést illetően.
Más volt a helyzet ugyanakkor másfél hónap elteltével: a 2015
https://mno.hu/gazdasag/szivek-a-tiltott-egyuttmukodes-mellett-allt-2456672#
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januárjában folytatott egyeztetésen már Nemes vetette fel az
együttműködés lehetőségét. A GVH Kisvári János beadványára végül
nem indított versenyfelügyeleti eljárást; úgy tudjuk, a hatóság emberei
csak e-mailben érdeklődtek az érintett cégeknél, házkutatás nem történt.
A Çelebi lapunknak korábban tagadta, hogy bármilyen törvénytelenség
történt volna. A céget most ismét megkerestük, és a következő választ
kaptuk: „Nem tudjuk megerősíteni, hogy az említett találkozók
megtörténtek. A Çelebi nem ismeri az említett hangfelvételeket, így nem
is tudja azokat kommentálni. A Çelebi ugyanakkor minden olyan állítást
cáfol, amely szerint a vállalat kartellre vonatkozó megbeszéléseken részt
vett vagy kartellmegállapodást kötött. Más iparágakhoz hasonlóan a
földikiszolgáló-piacon jelen lévő vállalatok rendszeresen találkoznak, de
ezek a találkozók nem irányulnak olyan tevékenységekre, amelyek
megsértik a hatályos jogszabályokat.”
Azt, hogy Szivek Norbert miért épp a kartellezésben látta meg a
lehetőséget, piaci tényezők és a Malév GH csődközeli helyzete egyszerre
magyarázhatja. Ferihegyen négy földi kiszolgáló társaság, a piacvezető
Çelebi, a második legnagyobb Malév GH, a feltörekvő brit Menzies és a
csekély résszel rendelkező magyar BudPort tevékenykedik, általában
minimális haszonkulccsal. Az éles verseny elsősorban az egyébként jó
megrendelések és szakemberállomány birtokában lévő, 380 főt
foglalkoztató MGH-nak okoz gondot, működését ugyanis egykori
anyacége, a Malév 2012-es csődje óta nem tették rendbe, nyereséget
nem képes termelni, az adósságállomány azonban folyamatosan
növekszik. A 2017-es mérlegadatok még nem állnak rendelkezésre, de a
tavalyelőtti számok alapján igen cudar a vállalat helyzete: az MGH mínusz
471 millió forintos üzemi eredménnyel és 513 milliós veszteséggel zárta
a 2016. üzleti évet. A társaság igen eladósodott, az éves jelentés
kiegészítő melléklete szerint összesen 1,6 milliárd forintnyi követelés élt
2016 végén a Malév GH ellen, szemben a 2015-ös 1,1 milliárddal. (Az
elodázott fejlesztések friss és szomorú példája, hogy a múlt héten az
MGH vontatójának rossz állapota vagy meghibásodása miatt került füst
egy éppen mozgatott, utasokkal teli repülő fedélzetére, ahol pánik tört ki,
és vészkiürítést kellett elrendelni. Az akció során egy fő életveszélyes
fejsérülést szenvedett.)
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A Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter egyik legfőbb
bizalmasaként ismert, több deszes forrásunk által „érinthetetlennek”
tartott Szivek Norbert az MNV vezéreként óriási vagyon gondozásáért
felel: a weboldalán közzétett legutóbbi, 2016-os független könyvvizsgálói
jelentés szerint a szervezet alá tartozó cégek összértéke 10 776 milliárd
forint volt, saját vagyona további közel 8,1 milliárd forintot tett ki. A 24.hu
tavaly közölt összeállítása szerint a főállású MNV-vezér neve a Mol, a
Magyar Posta, a Richter Gedeon Nyrt., az MVM Magyar Villamos Művek, a
Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség, valamint a Panrusgáz
Gázkereskedelmi Zrt. igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjaként is
szerepel a zetési listákon. Így a béren kívüli juttatások és prémium nélkül
5 milliós vezérigazgatói zetés mellett további legalább 2,5 millió forint
érkezik minden hónapban Szivek számlájára. A különböző hivatali
feladatok mellett jut idő és energia saját bizniszre is: egyik legfontosabb
üzlettársa Tiborcz István, akivel különböző cégeken keresztül közös
érdekeltségükbe tartozik a Budapest belvárosában található, egykori
Mahart-székházat is magában foglaló épületegyüttes. A beruházást több
pénzintézet – köztük az Eximbank, a Gránit Bank és a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. – is több milliárddal hitelezi, illetve
hitelezte. Szivek másik érdekeltsége, a Lexan Holding Zrt. lakóparkot épít
a XIII. kerületi Duna-parton.

Idézetek Szivek Norvert (Sz.) és Kisvári János (K.) beszélgetéséből
Sz.: – Te, János, azt akarom kérdezni, hogy ilyenkor mi a célod,
amikor írsz egy ilyen levelet? Tök őszintén, mi a valós célja?
K.: – Az a baj ezzel, hogy ezt be kell jelenteni.
Sz.: – Te önkéntes rendőr vagy, János?
K.: – Nem vagyok önkéntes rendőr, de kötelességem bejelenteni.
(…)
Sz.: – Nem látod, hogy túlélésért küzd a cég?
https://mno.hu/gazdasag/szivek-a-tiltott-egyuttmukodes-mellett-allt-2456672#
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(…)
K.: – Azt hallottam, Norbert, hogy más is ilyen bejelentést akar tenni…
Sz.: – Komolyan mondom, te ne menj sehova komoly helyre dolgozni,
úgy kib….nak, mint ahogy mi megtettük most. Tehát megmondom
őszintén, te mire vagy alkalmas. (…) János, menj el taxisofőrnek, ne
menj el komoly pozícióba. (…) Ennyire béna, f…sz menedzser vagy? A
céget büntetik meg, nem téged. Neked milyen személyes előnyöd
fakad ebből?
K.: – Semmilyen.
Sz.: – Hát akkor minek? János, gyelj rám. Megmondom őszintén,
nagyon-nagyon bánt, hogy eddig hallgattam mindenki másra, hogy
kib…sszalak innen. Őszinte leszek, én hibáztam. (…) Ne tőlem kérjél
referenciát a jövőre nézve. (…) Amúgy meg csináld úgy, ahogy akarod.
Ügyes vagy, most aztán komoly fér lettél. (…) Ilyen beszari kis alak
vagy? (…) Mi az, ami neked ebből lehetett volna problémád? Ne
haragudj, mi a pi…áért kellett? Ilyenekkel vagy elfoglalva? Ez volt az
első dolgod? Hát egy kib…ott csokit nem tudsz megvenni. Mire vagy
te alkalmas?
(…)
Sz.: – És aztán elmentél a GVH-hoz?
K.: – El kellett menni.
Sz.: – El kellett menni? Ki kért rá?
K.: – Senki nem kért meg.
Sz.: – Te ilyen egy utolsó ember vagy?
K.: – Sajnálom, hogy így látod.

https://mno.hu/gazdasag/szivek-a-tiltott-egyuttmukodes-mellett-allt-2456672#

7/10

2018. 08. 12.

Kartellezett volna a nemzeti vagyonkezelő vezérigazgatója? A GVH vizsgálódik - Magyar Nemzet

Sz.: – Így látom. A közelembe se kerüljél. Mit ártott neked ez a cég?
Azért, mert alkalmatlan voltál, és ki lettél b…va? Magadnak
köszönheted.
K.: – Ne haragudj, de ha ez kiderül…
Sz.: – Mi derül ki? Mi? Mi történt? Mi? Mondd el.
K.: – Ha ez a dolog kiderül, hogy itt volt valamilyen formájú
áregyeztetés, akkor abból komoly problémája lehet a cégnek is…
Sz.: – De történt ilyen?
K.: – Igen, felajánlotta a Taner, igen, megkért arra, hogy ne menjünk
egy bizonyos ár alá. Így van. Ezt megkérte.
(…)
Sz.: – Ilyet nem csinálunk. Saját cég ellen.
K.: – Nem a saját cég ellen. (…) Kartellezést indítványoztak.
Sz.: – Ki?
K.: – Hát a Çelebi.
(…)
K.: – Mi van, ha elindul egy versenyhivatali eljárás?
Sz.: – Na, mi? Hát akkor mondd el, ha te olyan kib…ottul okos
menedzser vagy, azért állsz itt, hogy mindenhonnan kib…nak, akkor
mondd el. (…)
K.: – Elindul egy versenyhivatali eljárás.
Sz.: – És mi van?
K.: – Nem tudom, még sosem voltam ilyenben.
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SZ: – Hát akkor?
K.: – És nem is akarok ilyenben lenni.
Sz.: – …Saját céged ellen mész? Nem bírod büszkeséggel?
K.: – Szó sincs erről. Pontosan, hogy a saját cégem védelmében
csináltam.
Sz.: – Hát, ebből csak a GH szív. Szegények, azt, hogy
együttműködtek volna… Ha végiggondolod szellemileg, csak nem
nagyon működik, akkor rájöttél volna, hogy ha így lett volna, akkor
csak előnye származott volna ebből a GH-nak.
K.: – Az lehet.
Sz.: – Aha. Ugye. Nem fogtad fel, hogy ez előnyösebb lett volna?

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A
megjelenés időpontja: 2018.03.29.
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A Malév GH
Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságához is eljutott a
ferihegyi földi kiszolgálók kartellügye, amellyel kapcsolatban március
végén érkezett feljelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) – tudta
meg a Magyar Nemzet. Információink szerint a brüsszeli testület
érdeklődését egyebek között lapunk 2018. március 29-én megjelent cikke
keltette fel, ám hogy milyen szinten foglalkoznak a témával, nem tudtuk
meg. Közben a GVH-nál is folyik a beadvány vizsgálata: a hazai
versenyhatóság kérdésünkre azt közölte, a beadvány vizsgálatának
határideje 2018. május 26.
https://mno.hu/gazdasag/brusszelben-is-tema-az-malev-gh-kartellugye-2459349
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A versenyhivatalhoz a Transparency International (TI) fordult abban az
ügyben, amelynek főszereplői a repülőtéri földi kiszolgálást végző állami
Malév Ground Handling (Malév GH) Zrt., a török tulajdonú Celebi Ground
Handling Hungary Kft., valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV)
Zrt. vezérigazgatója, Szivek Norbert. A beadvány alapján a két társaság
vezetői 2014 végén, 2015 elején és vélhetően később is egyeztettek a
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren megforduló légitársaságok –
egyebek között az Alitalia, a Turkish Airlines, a British Airways és az Iberia
járatait üzemeltető IAG Group – által kiírt pályázatokon. Fontos előzmény,
hogy az üggyel kapcsolatban már érkezett egy feljelentés a GVH-hoz
2016 októberében; ezt Kisvári János, a Malév GH akkor leköszönő
vezérigazgatója tette, ám a hatóság akkor nem indított eljárást.
A mostani beadványhoz a TI három hangfelvételt is csatolt. Ezek egyikén
Szivek Norbert MNV-vezér és Kisvári János, az MNV fennhatósága alá
tartozó MGH 2016 októberében leköszönő vezérigazgatója beszélget. A
másik két felvétel 2014 végén és 2015 elején készült, a magyar és a török
cég vezetőinek egyeztetését rögzíti.
Előbbi dokumentum lapunkhoz is eljutott: a néhány helyen vágott, de
egybefüggő párbeszédeket tartalmazó hanganyagon valószínűleg
valóban az MNV vezérének és a Malév GH leköszönő vezérigazgatójának
2016. október 17-i beszélgetése hallható, legalábbis ezt támasztja alá a
párbeszéd témája, a szereplők alá-fölé rendeltségi viszonyáról árulkodó –
jellemzően durva, lekezelő, nyomdafestéket nem tűrő – hangnem és a
megszólításként elhangzó keresztnevek. Jól hallható, ahogy Szivek
számonkéri Kisvárin, miért fordult a GVH-hoz, sőt, a beszélgetés végén az
is elhangzik az MNV vezérének szájából, hogy a Malév GH csak nyert
volna azzal, ha együttműködik a Celebivel. Szivek azt a véleményét is
kifejtette, hogy a kartellezéssel kapcsolatos bejelentéssel Kisvári súlyos
hibát követett el.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A
megjelenés időpontja: 2018.04.11.
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Bodacz Péter / 2018. 06. 01. / Gazdaság

Tovább vizsgálja a GVH a reptéri kartellt
Bár az eredeti határidő május 26-án lejárt, további két hónappal meghosszabbította annak a
kartellgyanús ügynek a vizsgálatát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amelynek érintettjei a
török Celebi Ground Handling, az állami tulajdonú Malév Ground Handling (Malév GH), de rávetül
a gyanú árnyéka a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójára, Szivek Norbertre is. Mint a GVH
lapunk megkeresésére közölte, a bejelentés nem volt elbírálható az eredeti ügyintézési
határidőben, a tényállás feltárásához az eljárás folytatására van szükség.

Legnagyobb átverés felfedve  Dupla annyi áramot fizetsz
Ne fizess több áramot mint amennyit elfogyasztasz.Csökkentsd a számlád 75%.Nézd! azentanacsaim.com

NAV által elfogadott számlázó  Számlázz ingyenesen
hirdetés

A repülők földi kiszolgálását ellátó két társaság piacfelosztási kísérletéről először a Magyar
Nemzetben számoltunk be március végén: mint megírtuk, a versenyhivatalhoz a Transparency
International (TI) fordult. A beadvány alapján a két társaság vezetői 2014 végén, 2015 elején, és
vélhetően később is egyeztettek a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren megforduló
légitársaságok által kiírt pályázatokról. Fontos előzmény, hogy az ügyben már érkezett egy
feljelentés a GVH-hoz 2016 októberében; ezt Kisvári János, a Malév GH akkor leköszönő
vezérigazgatója tette, ám a hatóság akkor nem indított eljárást.
A márciusi beadványhoz a TI három hangfelvételt is csatolt. Ezek egyikén Szivek Norbert MNVvezér és Kisvári János, az MNV fennhatósága alá tartozó MGH 2016 októberében leköszönő
vezérigazgatója beszélget. A másik két felvétel 2014 végén és 2015 elején készült, a magyar és
a török cég vezetőinek egyeztetését rögzíti. A hanganyagon valószínűleg valóban az MNV
vezérének és a Malév GH leköszönő vezérigazgatójának 2016. október 17-ei beszélgetése
hallható, ezt támasztja alá a párbeszéd témája, a szereplők alá-fölé rendeltségi viszonyáról
árulkodó, jellemzően durva hangnem és a több elhangzó keresztnév. Szivek számonkéri Kisvárin,
miért fordult a GVH-hoz, sőt az is elhangzik az MNV vezérének szájából, hogy a Malév GH csak
nyert volna azzal, ha együttműködik a Celebivel. Szivek azt a véleményét is kifejtette, hogy a
kartellezéssel kapcsolatos bejelentéssel Kisvári súlyos hibát követett el.
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A Magyar Nemzet többször is beszámolt A Malév GH pocsék gazdasági helyzetéről – amin tehát
az MNV vezére valószínűleg törvénytelen módon enyhített volna. A csődközeli állapot annak
következménye, hogy a társaság működésének racionalizálása az anyacég Malév 2012-es
csődje óta nem történt meg. A társaság legutóbbi, 2016-os évre vonatkozó mérlege szerint az
üzemi eredmény mínusz 471 millió forint, a veszteség 513 millió forint volt. A társaság ellen
fennálló követelések pedig elérték az 1,6 milliárd forintot. Ilyen körülmények között az állam önti
a Elfogadom
cégbe a pénzt, ami ugyanakkor azért aggályos, mert az uniós szabályok szerint piacon
működő állami társaság nem kaphat működési támogatást. Akad is gond belőle, hiszen az
Európai Bizottság már vizsgálatot folytat egy korábbi, hitelnek álcázott 260 milliós juttatással
összefüggésben.
Az állami vállalatnak az adó be zetésével is gondjai vannak: a Cégközlönyben közzétett
végzések szerint a Malév GH ellen május 8-án végrehajtást rendelt el a NAV. A végrehajtást 9
nappal később törölték. A behajtott összeg nagyságáról nincs nyilvános információ. Mindezek
mellett kilátásban van egy felszámolási eljárás is: a társaság ellen versenytársa, a hazai
tulajdonú BudPort Zrt. adott be keresetet a cégbíróságra még tavaly nyáron egy százmilliós
nagyságrendű, nem rendezett követeléssel összefüggésben. Ebben az ügyben a napokban
hirdetik ki a jogerős bírósági döntést.
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Hang 3. számában jelent meg, 2018. június 1jén.
Hetilapunkat keresse az újságárusoknál, vagy elektronikus formában a Digitalstandon! Ha
teheti, kérjük segítse a független sajtót, zessen elő a Magyar Hangra, vagy támogasson
minket közösségi nanszírozási kampányunkon keresztül!
Megvitatná az olvasottakat? Várjuk Facebook-oldalunkon.
Tetszik 14

14

Cimkék: GVH, kartellezés, Malév GH, Szivek Norbert
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Elfogadom

Fizessen elő a Magyar Hang hetilapra!
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Elfogadom

Támogassa a Magyar Hang magazint a Patreonon!

Keresés …

Keresés

Olvasta már?
Divatdiktátorok – Magyar hang-ajánló
2018. 08. 09.

Amikor még híd állt az Astoria közepén és dugó volt a Váci utcában
2018. 08. 12.

Római: ki nevet a végén?
2018. 08. 12.
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Dzsudzsáknak a nyár mindig szent
2018. 08. 12.

Újabb, sporttörténelmi aranyat szerzett Rasovszky Kristóf
2018. 08. 12.

Elfogadom

Facebook
Magyar Hang - A Túlélő Ma…
14 248 kedvelés

Kedveled

Üzenetküldés

Rajtad kívül 182 ismerősöd kedveli.

Magyar Hang - A Túlélő
Magazin
kb. egy órája

Nyári alapozás? Ugyan...

MAGYARHANG.ORG
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1
Legnagyobb átverés
felfedve  Dupla annyi
áramot fizetsz
Ne fizess több áramot mint amennyit
elfogyasztasz.Csökkentsd a számlád
75%.Nézd!

azentanacsaim.com

2
A villanyos felfedte a
trükköt  Hogyan
legyen fele a számla
A villanyszámlák ezzel a
villanyszerelő trükkjével csökkenek.

yarrezblog.com
hirdetés
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