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A közgazdasági egyetem után a moszkvai társadalomtudományi akadémián diplomázott Huszty 
András első jelentősebb állami funkcióját 1989-ben kapta az Általános Értékforgalmi Banknál, 
ahol a Horn-kormány alatt, 1995-ben lett vezérigazgató. A következő évben a szintén állami 
Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója lett, amely tisztségről 1998-ban lemondott. 

Forrás: http://www.demos.hu/index.php?name=OE-

DocManager&file=download&id=112&keret=N&showheader=N.  

 

 

 
 
 
I. Az MSZP alapító kongresszusa 
1989. október 7-10. Budapest, Kongresszusi Központ 
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Huszty lesz a MÁV elnöke? 
2002.05.14. 

Huszty Andrást, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának tanárát, az MFB volt 
vezérigazgatóját kívánja a MÁV Rt. elnöki székébe juttatni az új kormányzat - értesült 
megbízható szocialista párti forrásból lapunk. Az állami vállalatoknál várható 
személycserékről kiszivárogtatott legfrissebb hír is jelzi, hogy a koalíciós tárgyalások azért 
folynak ilyen vontatottan, mert nem csupán kormányzati posztokról, illetve a száznapos 
programról egyeztetnek a hatalomra készülő szocialisták és szabad demokraták. 

Információink szerint az MFB egykori vezetője, Huszty András a MÁV elnöki posztját 
töltheti be a következő években. Huszty egyébként 1996-ban éppen Medgyessy Pétert váltotta 
az MFB élén, és egészen 1998-ig töltötte be a vezérigazgatói posztot. A magát csak 

„bankosnak” tartó Huszty gépipari műszaki, illetve közgazdaság-tudományi egyetemi 

diplomái megszerzése után a nyolcvanas évek első felében Moszkvában, a 
Gazdaságtudományi Akadémián képezte tovább magát, majd megszerezte a közgazdaság-



tudomány kandidátusa címet is. 1989-től 1996-ig az Általános Értékforgalmi Banknál 
tevékenykedett előbb vezérigazgató-helyettesként, majd vezérigazgatóként. 1995-től a BÁV 

Rt. igazgatóságának tagja tagja lett. Huszty 1970-től aktív „mozgalmi” életet élt, előbb a 

KISZ-ben, majd az MSZMP-ben töltött be különböző gazdaságpolitikai posztokat.  
 
1989-től 1996-ig az MSZP pénzügyi ellenőrző bizottságának a tagja volt. Mint ismert: 1996 
elején Boldvai László, az MSZP pártpénztárnoka - a bíróság nem jogerős döntése szerint el 
nem ítélhető módon -  több mint kétszázmillió forinttal csapolta meg az ÁPV Rt. 
tanácsadójának, Tocsik Mártának a sikerdíját. Boldvai országyűlési képviselő egy külföldi 
cég képviseleti vezetőjeként hatmillió forintnyi munkadíjról adott számot  tavalyi 
vagyonbevallásában, e képviselet székhelye megegyezett Huszty lakcímével. E budai 
villa a székhelye egyébként a máltai konzulátusnak is, ugyanis Huszty Andrásban Málta 
tiszteletbeli főkonzulját is tisztelhetjük.  
 
Huszty Andrást MFB-vezérigazgatóként a Horn-Kuncze-kormányzás vége felé napvilágra 
jutott kétes ügyek miatt számos támadás érte, ám mindig számíthatott a bankot felügyelő 
pénzügyminiszter, Medgyessy Péter védelmére. Huszty miközben az MFB-t vezette, a 
fejlesztési bank meghatározó tulajdonában álló BÁV igazgatóságának tagja is volt. A cég 
vezérigazgatói posztját sem bízták ez időben másra, mint Huszty egykori személyi titkárára, 
Winkler Gyulára, aki az MSZMP dobogókői pártüdülőjének gondnoki posztjáról dobbantott a 
BÁV élére. Az üvegzsebű kormányzást ígérő Medgyessy bizonyára elfelejtette, hogy a 
szocialisták 1998-as választási kampányát - egyes sajtóhírek szerint - a BÁV Rt. 
negyvenmillió forinttal támogatta meg oly módon, hogy az MSZP Köztársaság téri 
székházának pincéjét a piaci ár harmincszorosáért, évi tizenöt-millióért vette bérbe, a 
szocialistákhoz közel álló MSZOSZ-től pedig két festményt vásároltak meg huszonötmillió 
forintért.  
 
A magyar gazdaság felvirágoztatását szem előtt tartó Huszty vezette MFB hitelezte meg 
a Hit Gyülekezete kőbányai imaházának felépítését is félmilliárd forinttal. De jutott 80 
millió forint a Moldáviában fel nem lelhető cégeknek hamisított vodkát exportáló zsurki 
vodkagyárnak is, amely céget egyébként Baja Ferenc volt környezetvédelmi miniszter 
nevével hoztak összefüggésbe a könnyelműen odaítélt állami támogatás miatt.  
 
Huszty Andrást lapzártánkig nem sikerült elérni. 

http://www.tozsdeforum.hu/index2.phtml?menu=2&submenu=onearticle&news_id=327834  

 
 

Közpénzből tették jóvá a Malév-elnök ballépését 
Mozgalmi rézkarcok, vécécsészék százmilliókért · Huszty András volt igazgatótársának a 
cégéhez vándorolt az MFB pénze 
2002. 08. 21.  



 Huth Gergely  
Mai áron csaknem négyszázmillió forintot veszített a Magyar Fejlesztési Bank azon az 
ügyleten, amelyet még 1996-ban hagyott jóvá Huszty András, a bank korábbi 
vezérigazgatója, a Malév Rt. nemrég kinevezett elnöke – tudta meg a Magyar Nemzet. A 
pénzintézet vagyonkezelő vállalkozása hat éve ugyanis 202,4 millió forintot fizetett ki egy 
tihanyi szállodakomplexum teljes berendezéséért. Később kiderült: az ETA porszívók és 
a kiégett villanykörték értéke a tízmillió forintot  is alig éri el. A vételárat egy olyan 
vállalkozás zsebelte be, amelynek vezetője Huszty egyik korábbi igazgatótanácsi 
tagtársa volt a BÁV Rt.-ben. A kárt már az Orbán-kormánynak kellett megtérítenie. 
 
Magdaléna konyharuha (312 darab), kerti sakk (2 darab), szakácssapka (46 darab), csavaranya 
(6 darab), vécécsésze (7 db) – többek között ezekhez az eszközökhöz jutott hozzá egy 1996. 
augusztus 7-i szerződés alapján az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Rt. 
vagyonkezelő cége, a Trezorg Kft.  
A vélhetőleg „rendkívül alapos” értékbecslés eredményeként meghatározott, nettó 202,4 
millió forintos vételárra – tekintettel az összeg nagyságára – a bank vezérigazgatójának, 
Huszty Andrásnak is áldását kellett adnia. Ezt Benedek János igazgatótársával egyetemben a 
7/1996-os tulajdonosi döntéssel meg is tette. 
 
Az adásvételi megállapodáshoz mellékelt, gondosan összeállított leltár a használati tárgyak 
hosszú sora mellett tartalmazza a tihanyi volt MSZMP-üdülő – ma Kastély és Park Hotel – 
szobáiban kifüggesztett képek lajstromát is. Így az „állami pénzek közvetítésének 
legfontosabb eszközeként” (Huszty, 1997) aposztrofált fejlesztési bank birtokosa lett 
többtucatnyi rézkarcnak, köztük a Kilenclyukú híd címet viselő alkotásnak és sok más, 
értékesnek szintén nem számító tájképnek. Ezeket darabonként 100–150 ezer forint közötti 
áron vették számításba.  
Azt, hogy a volt pártszálló teljes berendezésének megvásárlása mennyire szolgálta a 
pénzintézet és közvetve az adófizetők valós érdekeit, jól jelzi, hogy Huszty András MFB-s 
regnálása alatt egyáltalán nem foglalkoztak a megszerzett „javakkal”. Mi több, azokat 
ellenszolgáltatás nélkül a Kastély és Park Hotelben hagyták. A következő lépést csak akkor 
tették meg az ügyben, amikor az Orbán-kormány határozott az MFB vezérkarának 
menesztéséről, s ennek hozományaként 1999. januári hatállyal a Trezorg Kft. vezetésének is 
búcsúznia kellett. 
 
Farkas Éva ügyvezető az egyik utolsó döntéseként – a feltüntetett dátum szerint Szilveszter 
napján – bérleti szerződést kötött a berendezésre a szállodát már akkor is üzemeltető Hotel 
Füred Kft.-vel. A dokumentum értelmében áfa nélkül mindössze évi 1,6 millió forintért 
bérelhette ki a kétszázmilliós vagyont a vállalkozás.  
Ha a Magyar Fejlesztési Bank és az adófizetők nem is, egy társaság minden kétséget kizáróan 
nagy profitot zsebelt be a tranzakcióból: a Vindics József vezette Pretium Holding Rt.-nek 
ugyanis a piaci körülmények között nem remélhető áron sikerült megszabadulnia a 
rendszerváltozás után az MSZMP-től homályos módon hozzá került eszközöktől.  
Vindicsről tudni kell, hogy otthonosan mozog az egykori MSZMP vezérkarából kikerülő 
pénzügyi elit soraiban. A Horn-kormány második félidejében például az orosz kézben lévő 



Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) Rt. által létrehozott befektetési vállalatnak, az ÁÉB 
Értékforgalmazási Rt.-nek állt az élén. A pénzintézet vezetői között akkoriban nem kevésbé 
ismert nevek szerepeltek, mint Erős János, a Magyar Fejlesztési Bank nemrég sokak 
megbotránkozása ellenére kinevezett vezérigazgatója, Dunai Imre és Fazakas Szabolcs, a 
Horn-kormány volt miniszterei vagy éppen a szállodaeszközökért az adófizetők forintjaiból 
borsos árat adó Huszty András.  
A Medgyessy-kormány jóvoltából „állomáshelyét” most a Malév élén elfoglaló Huszty 
ugyanakkor máshonnan is ismerhette a Pretium rt.-s Vindicset: mialatt a Magyar Fejlesztési 
Bankot vezette, Huszty a pénzintézet résztulajdonában álló Bizományi Kereskedőház és 
Záloghitel (BÁV) Rt. egyik igazgatói székét is elfoglalta. A másik igazgatói bársonyszékben 
pedig éppen Vindics József ült. Így akár a BÁV Rt. valamely igazgatótanácsi ülésének 
szünetében is megbeszélhették, milyen fondorlattal csapolják meg az MFB-s Trezorg Kft. 
kaszszáját.  
A összefonódások sorát csak gazdagítja, hogy Huszty mindeközben az MSZP felső 
köreivel is kitűnő kapcsolatot ápolt: 1996-ig a párt pénzügyi ellenőrző bizottságának 
tagja volt. Ugyanezen esztendőig Medgyessy Péter társaságát is élvezhette a gigantikus 
méretűre hizlalt vagyonkezelő társaság a Csopak Rt. vezérkarában. Az ismert egykori 
MSZP-s vállalat, a Kossuth Könyvkiadó Kft. felügyelőbizottságában pedig Baja Ferenc 
volt területfejlesztési miniszter mellett foglalt helyet. Persze volt honnan építkeznie: a 
pártállamban KISZ-vezetőként napi kontaktust tarthatott fenn az MSZMP felső 
köreivel.  
Tihanyi látogatásunk során bebizonyosodott: a kincstári tulajdonú, de a Hotel Füred Kft. által 
bérelt szállodakomplexum vendégei jobbára ma is a fejlesztési bank bútorait, terítőit és 
toalettcsészéit használják. Sőt ottjártunkkor éppen az állami pénzintézet egyik lajstromba vett 
létrája segítségével cserélték a villanykörtéket. A vagyon tehát még megvan, ám értéket – 
egy-két említésre méltó műalkotást leszámítva – gyakorlatilag nem képvisel. A hetvenes–
nyolcvanas évek ízlése szerint összeállított, komplett szállodaberendezésre ugyanis aligha 
akadna komoly vevő.  
Ennek megfelelően az MFB csoport nemrég menesztett, az Orbán-kormány által kinevezett 
menedzsmentje a felszerelést leírta a vagyonából – az összességében is csak néhány millió 
forintot érő festmények és rézkarcok kivételével. Felbontották azt a már említett 1998-as 
szerződést is, amelynek értelmében évi 1,6 millió forintért bérelte vissza a szálló üzemeltetője 
az eszközöket.  
– Inkább kapják meg az árvízkárosultak, minthogy az MFB százhúsz évig várjon a 
befektetése megtérülésére – érvelt akkoriban egy szakmabeli anekdota szerint a bankvezetés. 
A berendezést mégsem vitték el a szállóból, tudomásunk szerint a szállítás magas költségére 
és a szállóüzemeltető várható ellenlépéseire hivatkozva.  
Úgy látszik, a fejlesztési bank legújabb menedzsmentje is tisztában van a Husztyék által sokra 
becsült vagyon valódi értékével. Azt az információt kaptuk ugyanis, hogy az Erős János 
vezette csapat máris lépéseket tett a helyzet rendezésére. A felszerelés tulajdonjogát 
hamarosan jelképes, tízmillió forintot alig meghaladó összegért átadják a szálloda gazdájának, 
a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak. Forrásaink mellesleg úgy tudják: e lépés része az 
egykori pártüdülő tervezett privatizációjának.  
A mai áron csaknem négyszázmillió forintos „buktát” pedig az adófizetők már ki is 



egyenlítették annak a hiánynak a részeként, amelyet a Keller-folklór szólamai szerint ma az 
előző kormány rovására szokás írni.  
* 
 
Szerettük volna megtudni Vindics Józseftől, a Pretium Holding Rt. vezérigazgatójától, hogy 
személyes kötődése Husztyhoz szerepet játszott-e abban, hogy jócskán az értékén felül 
sikerült eladniuk az üdülő berendezését, s mi alapján határozták meg az eszközök 202,4 millió 
forintos vételárát, illetve ha csupán a bank támogatására volt szükségük, akkor miért nem 
vették igénybe a törvényes pályázati lehetőségeket, ám a nagyvállalkozót nem sikerült 
elérnünk. Mint kiderült: a Pretium Rt. a hivatalos székhelyén érdemi tevékenységet nem 
folytat, ott csak egyetlen titkárt leltünk fel. Ő közölte: Vindics úr elérhetősége nem nyilvános, 
de eljuttatja hozzá kérdéseinket. A válaszra eddig hiába vártunk. Lapzártáig a Magyar 
Fejlesztési Bank illetékesei és Huszty András sem reagált a Magyar Nemzet megkeresésére. A 
birtokunkba került dokumentumok ismertetése után Futó Barnabás ügyvéd úgy nyilatkozott: a 
bank részéről felmerül a hűtlen kezelés bűntettének gyanúja. – Akár nyolcéves 
börtönbüntetés is kiróható a hűtlen kezelés minősített módú elkövetéséért, ami azt 
jelenti: ebben az esetben még nem évült el a tett. Hogy valóban minősített esetről van-e szó, 
akkor lehetne kideríteni, ha megvizsgálnák: a fejlesztési bank cége mennyivel fizetett többet a 
felszerelés valódi értékénél – vázolta fel a neves védő. 
http://www.mno.hu/portal/97999   

 

Jogsértések sorozata a Malév-nál - menesztik a teljes vezetőséget 
2003.03.22.  

László Csaba pénzügyminiszter tegnap a Malév teljes igazgatóságának a menesztését kezdeményezte, 
miután a légitársaság jogi átvilágítására kiadott megbízás kapcsán indított vizsgálat jogsértések 
sorozatára derített fényt. 

A Malév eközben hónapok óta vár arra, hogy az állami tulajdonos jóváhagyja hitelfelvételi 
kérelmét. A kölcsön nélkül ugyanis a vállalat hónapokon belül fizetésképtelenné válhat. 
 
Az ÁPV Rt. befejezte azt a vizsgálatot, amelyet László Csaba pénzügyminiszter utasítására 
indított, hogy kiderítse: történt-e szabálytalanság a Malév jogi átvizsgálására kiírt tender 
lebonyolítása során. Mint korábban ismertté vált, a megbízást a múlt év végén a Forgács & 
Kiss Ügyvédi Iroda, Kiss Elemér - az ügy miatt - nemrég távozott kancelláriaminiszter 
érdekeltsége nyerte el. 
 
A jelentés alapján László Csaba a "megfelelő jogi lépések megtételével" a légitársaság teljes 
igazgatóságának a menesztését kezdeményezte tegnap. Várhatóan felmentik pozíciójából 
Váradi Józsefet, a légitársaság vezérigazgatóját is, aki egyébként tagja az igazgatóságnak. A 
PM közleménye szerint a vizsgálat során kiderült, hogy a testület tagjai, köztük az elnök és a 
vezérigazgató, "nem megfelelően" jártak el az átvilágításra kiírt tender lebonyolítása során. A 
Népszabadság információi szerint az ÁPV Rt. jelentése egy sor szabálytalanságot tárt fel. 
 
Mint kiderült, a Malév jogi átvilágítását 2002. augusztus elején a légitársaság igazgatóságának 
(it) elnöke, Huszty András kezdeményezte, már ezt is szabálytalanul. Szóbeli előterjesztés 



alapján ugyanis döntést csak rendkívüli helyzetben hozhatott volna az IT. Huszty a tendert 
lebonyolító cégre is javaslatot tett: a Tender-Co Kft.-t jelölte ki. A vállalkozással augusztus 
végén kötött szerződést a légitársaság - a később kifizetett megbízási díj 1,7 millió forint volt. 
Az aláírók Huszty András és Barinkai Péter, igazgatósági tagok voltak. 
 
A szerződésben a megbízó kapcsolattartójaként Szlávits Lászlót, a Malév 
felügyelőbizottságának tagját jelölték meg, aki azonban a szerződésről és megbízásáról sem 
tudott. A Tender-Co Kft. ügyvezetőjének nyilatkozata szerint a cég valójában Huszty 
Andrással tartotta a kapcsolatot, egyetlen esetet kivéve: Huszty kérésére a tenderszervező cég 
megkereste a hivatalos kapcsolattartót, Szlávits Lászlót, hogy felkérje a pályázati felhívás 
tervezetének korrigálására. A felügyelőbizottság tagja ezt követően javaslatot tett a kft.-nek, 
arra kérve a céget, hogy a munkát nyílt pályázatban adják ki. A Malév számára ugyanis ez 
biztosíthatta volna a legkedvezőbb feltételeket. 
 
A törvény szerint Szlávits, mint a megbízó törvényes képviselőjének kérése nem egyszerű 
kérés, a kft. ugyanis azt köteles lett volna figyelembe venni, maga pedig csupán javaslatot 
adhatott volna a tender lebonyolításának módjára. Ebben az esetben azonban nem ez történt. 
Szlávits László utasítása süket fülekre talált. A tendert a gyors lebonyolítás szükségességére 
hivatkozva zártkörű, meghívásos formában bonyolították le. 

A törvény által előírt írásos nyilatkozatok hiányában a vizsgálat arra nem tudott fényt deríteni, 
hogy erről ki hozott döntést a Malév részéről. 
 
A pályázatra végül Kiss Elemér érdekeltségén kívül még ketten kaptak meghívást. A 
beszámolók szerint a szervező Tender-Co Kft. saját ismeretségi köréből kiindulva telefonon 
több ügyvédi irodát is megkeresett még, amelyek neve nem ismert. A megkeresés pedig - 
tekintettel arra, hogy az ilyenkor szokásos levelezéssel szemben szóban történt - nem 
dokumentálható - állapítja meg az ÁPV Rt. 
 
Huszty András nyilatkozata szerint ő maga nem is tudott arról, kik kaptak felkérést a 
pályázaton való részvételre, ezt ugyanis a kft. szervezte. Sajnálatos tény ugyanakkor, hogy a 
kft.-nek ebben az esetben is csupán javaslattételi joga volt, a döntést a Malév vezetésének 
kellett (volna) meghoznia. 
 
A vizsgálat megállapította továbbá, hogy a három, ebben az iparágban egyébként 
referenciával nem rendelkező ügyvédi iroda közül ketten (köztük a végül nyertes Forgács & 
Kiss) nem adtak be érvényes ajánlatot, ezt azonban a Tender-Co Kft. "nem ismerte fel". 
Érvényes ajánlatot csupán az egyik, a tenderen vesztes cég nyújtott be. 
 
Az it november végén - Huszty András elnökletével - nyertesként hirdette ki a Forgács & Kiss 
Ügyvédi Irodát, és december végén szerződést kötött vele megbízási díjként 28,4 millió forint 
plusz áfát jelölve meg. A pályázat érvénytelenségével az IT szintén "nem foglalkozott". 
 
A megbízási díj a vizsgálati anyag szerint nem tekinthető túlzottnak, tény ugyanakkor, hogy 
az ügyvédi iroda nem teljesítette határidőre feladatát. A szerződésbontást először maga az 
ügyvédi iroda kezdeményezte februárban. Ám az igazgatóság elnöke, Huszty András a 
szerződés meghosszabbításáról döntött - a vizsgálat szerint önhatalmúlag és szabálytalanul. A 
szerződést később az IT sem bontotta fel, így az érvényben maradt. Az ÁPV Rt. vizsgálata 
arra nem tért ki, hogy a március elejére végül elkészült átvilágítási dokumentáció megfelel-e a 
szerződésben rögzített elvárásoknak. 



 
Huszty András, a Malév igazgatóságának elnöke a közleményhez a Népszabadságnak csak 
annyit fűzött hozzá, hogy a vizsgálati anyagot nem látta. Sőt, abba az igazgatóság egyetlen 
tagjának sem volt módja betekinteni. Huszty szeretné megismerni az ÁPV Rt. vizsgálatának 
megállapításait és kifejteni azzal kapcsolatos véleményét, már csak azért is, mert a megbízott 
számára a 28 milliót ki sem fizették. 

Váradi József a közlemény megjelenése előtt a napilap munkatársának még azt mondta: 
semmit sem tud a vizsgálatok eredményéről. Így valószínűleg váratlanul érhette a pénzügyi 
tárca délután kiadott szűkszavú közleménye, amelynek megjelenése után már nem volt 
elérhető. 
 
A Népszabadság úgy tudja: az elmúlt hónapokban igen feszültté vált a cég elnöke, Huszty 
András és vezérigazgatója Váradi József közötti viszony. Ezzel függhet össze az elmúlt hetek 
Malévval kapcsolatos botrány- és vizsgálatsorozata is. Úgy tudni, hetekig kérdés volt, hogy 
Huszty vagy Váradi kényszerül-e távozni a légitársaság éléről. A tegnapi döntést ezért tartják 
a cégen belül sokan amolyan kompromisszumos megoldásnak. 
 
Az ÁPV Rt. ellenőrzése nyomán várhatóan távozó vezetők egy nehéz helyzetben lévő 
légitársaságot hagynak maguk után. A vállalatot az iraki háború miatt is többmilliárdos 
veszteség fenyegeti az idén. A mintegy 15 százalékkal visszaesett légi forgalom mellett pedig 
a pénzügyi helyzete is egyre kritikusabb. A működéshez elengedhetetlen hitelfelvétel 
jóváhagyására viszont hónapok óta hiába vár a légitársaság, a tulajdonosi jogokat gyakorló 
ÁPV Rt., illetve a pénzügyminiszter azt a mai napig nem adta meg. Azt, hogy a vezetőváltás 
után hozzájut-e a Malév a fennmaradásához nélkülözhetetlen segítséghez, nem tudni még. 
 
Korszerűtlen repülőgépek eladása: A régi Tu-154-es repülőgépek kiajánlási árát egy szakértő 
cég 2,2 millió USA-dollárban határozta meg. Az öt gép eladásából némi huzavona után csak 
1,5 millió dollár folyt be, és alkatrészeik a Malév nyakán maradtak. A cégnek ki kellett 
fizetnie a TU-154-esek felújításának és biztosításának árát is. 
 
Tanácsadói szerződések: A Malév Rt. milliárdokat költött különféle tanácsadók alkalmazására. 
A McKinsey & Company Inc. Hungary például 2001-ben és 2002-ben összesen 1,3 milliárd 
forintot kapott tanácsaiért. Úgy tudni, a tanácsadói szerződések szerint lehetőség volt arra, 
hogy a megbízottak visszamenőleges hatállyal állítsanak ki számlát tevékenységükről. 
 
A Lurdy Ház bérlete: A légitársaság versenyeztetés nélkül vette bérbe három évre a Lurdy 
Ház irodáit 600 millió forintért, ám emellett az átalakításokra még 350 millió forintot kellett 
költenie. 
 
Kisgépbeszerzések: A társaság tender kiírása nélkül döntött a regionális járatokhoz használt 
tíz repülőgép beszerzéséről. A hírek szerint egy brazil cég kedvezőbb ajánlata ellenére 
választotta a Malév a Bombardiert, amely egy gépet 4,5 milliárd forintért adott. 
 
Repülőgép-karbantartások: A Malév Rt. és a Lufthansa Technik közös repülőgép-javító 
vállalkozást alapított, amelyben a magyar cégnek 15 százalékos részesedése van. A korábban 
milliárdos bevételt hozó tevékenység után a Malév azonban évente csak tízmillió forintos 
osztalékot kap. 



Galileo-rendszer eladása: A Malév túl akart adni Galileo nevű helyfoglalási rendszerén, ám 
annak fejlesztése során egyes hírek szerint komoly adótartozást halmozott fel. A vevő 
könyvvizsgálója kiemelten jelentős adókockázatot állapított meg, így az üzlet meghiúsult. 
 
 
A Malév Rt. igazgatóságának tagjai 
 
Egyéb cégtisztségek (nem teljes körű felsorolás) 
 
Balogh András - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. it-tag*. 
 
Barinkai Péter - Wallis Rt. vezérigazgatója 1991-1995; Vektor Bróker Rt. fb-tag 1993-1995. 
 
Bencze Péter - ÁPV Rt. vezérigazgató-helyettes; Hungaroholding Vagyonkezelő Rt. it-tag; 
OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Rt. fb-tagja** 1999-2002. 
 
Enyedy Balázs - Alba Volán Rt. it-tag; Mahart Rt. fb-tag. 
 
Erdős Endre - Szerencsejáték Rt.-nél cégjegyzésre jogosult; a győri, kecskeméti kaszinók fb-
tagja, a soproni ügyvezetője. 
 
Gönci János - Group 4 Falck Megamicro Rt. elnök, vezérigazgató 1993-2001; Group 4 - 
Matávőr Rt. it-tag. 
 
Huszty András, elnök - MFB elnök-vezérigazgató 1996-1998; BÁV Rt. it-tag 1995-1998 
Csopak Holding it-tag 1996-1997; Hitelgarancia Rt. it-tag 1996-1998. 
 
Marosi György - Stratégiakutató Intézet Kht. fb-tag; Díjhátralék Kezelő Rt. it-tag; Mafilm 
Befektetési Kft. ügyvezető 1996-2000. 
 
Nyíri Iván - BorsodChem Rt. it-tag; Magyar Exporthitel Biztosító Rt. vezérigazgató 1995-
1998. 
 
Szedlacskó Zoltán - BKV Rt. it-tag; Mahart Rt. it-tag 1994-1998; OTP Rt. it-tag 1995-1997. 
 
Váradi József - Lufthansa Technik Kft.fb-tag. 
 

http://belfold.ma.hu/tart/rcikk/a/0/34164/1 
 

 
Szálltak a politika rendelkezésére 
2003. 03. 24. 

A Malév vezérigazgatója a cég elnökét és a döntést előkészítő három igazgatósági tagot tartja 
felelősnek abban, hogy Kiss Elemér volt kancelláriaminiszter cégét bízta meg a jogi 
átvilágítással a társaság igazgatósága. Az elnök szerint nem történt szabálytalanság. Az 
igazgatóság holnap ül össze, hogy tárgyaljon a helyzetről. 



 
Huszty András 

1949-ben született. 
1971-ben végzett a Bánki Donát Gépipari Főiskolán. 
1975-ben szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen. 
1975-től az MSZMP XIII. kerületi bizottságának gazdaságpolitikai alosztályát vezeti. 
1980-tól a Láng Gépgyár tanácsadója. 
1985-től a Medicor gazdasági vezérigazgató-helyettese. 
1989-től az Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) vezérigazgató-helyettese. 
1990-től 1996-ig az MSZP központi pénzügyi ellenőrző bizottságának tagja. 
1994-től az ÁÉB vezérigazgatója. 
1996-tól a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója. 
1998-tól banküzemtant tanít. 
2002. június 29-től a Malév igazgatóságának elnöke. 
 
http://nol.hu/archivum/archiv-103317  

 

Huszty a kormány jolly jokere 
Az egykori Malév-elnökből a kínai-magyar kapcsolatok felelőse lett  

2003. 11. 10. 

Nem csappant meg a kormány bizalma a Malév tavasszal lemondott elnöke iránt. A volt MFB-
vezér Huszty András magyar-kínai kapcsolatokért felelős kormánymegbízott lett, és betölti egy 
állami ingatlancég igazgatói posztját is. 

Újra látványos pozíciót kapott Huszty András, aki a Horn-kormány idején a Magyar 
Fejlesztési Bankot vezette. A szocialista párthoz erősen kötődő Huszty András tavasszal még 
távozni kényszerült a Malév elnöki székéből, miután az ÁPV Rt. vizsgálata felvetette a 
felelősségét abban, hogy Kiss Elemér volt kancelláriaminiszter ügyvédi irodája szabálytalanul 
kapott megbízást a Malév jogi átvilágítására. 

Az akkori közlések szerint az ÁPV Rt. jogsértések sorozatára derített fényt: eszerint már az 
átvilágítást előkészítő pályázat lebonyolítása és a győztes kiválasztása is szabálytalanul, 
Huszty András szóbeli kezdeményezésére történt. Később az elnök közreműködésével 
megszervezett - nyílt eljárás helyett meghívásos - tenderen annak ellenére kaphatott megbízást 
a Forgács & Kiss Ügyvédi Iroda, hogy ajánlata érvénytelen volt - legalábbis a kiírásban 
megszabott követelmények szerint. A vagyonkezelő szervezet jelentése alapján márciusban a 
pénzügyminiszter az igazgatóság menesztését kezdeményezte, amelynek nyomán az 
igazgatósági tagok visszaadták mandátumukat. A tárca közleménye a döntést úgy 
kommentálta: a testület tagjai, köztük az elnök és a vezérigazgató, "nem megfelelően" jártak 
el az átvilágításra kiírt tender lebonyolítása során. A vizsgálat végső lezárásakor az ÁPV Rt. 
már jóval óvatosabb megállapításokat tett: a vizsgált ügyek többségét rendezettnek találta, az 
ügyvédi szerződést már meg sem említette, csupán arra kérte fel a Malév új vezetését, hogy 
szűkítse a tanácsadói szerződések körét. 



Huszty Andrásban azonban korántsem ingott meg teljesen a pénzügyi tárca és a felügyelete 
alatt álló ÁPV Rt. bizalma. Huszty megőrizte vezető tisztségét a privatizációs szervezet egy 
másik érdekeltségénél: a milliárdos állami vagyont kezelő Belvárosi Irodaház Kft. 
ügyvezetője maradt. A privatizálásra szánt cég élére a kormányváltást követően került. A kft. 
eladásáról várhatóan a közeljövőben születik döntés. A fontos, de háttérpozíció után Huszty 
nemrégiben a kormánytól kapott presztízsmegbízatást. Amint arról a Magyar Hírlap is 
beszámolt, széles hatáskörrel a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős 
kormánymegbízottá nevezték ki. 

http://nol.hu/archivum/archiv-134284  

 

 

Milliós repül őjegyet vettek a kormánymegbízottnak 
2004. 02. 12. 

Másfélmillió forintért utazott Kínába a kínai-magyar kapcsolatokért felelős 
kormánymegbízott, míg munkatársainak útja fejenként félmillióba került. A különbség oka, 
hogy a kormánymegbízott a komfortosabb business classon, két munkatársa pedig a 
turistaosztályon utazott. A szabályok szerint a minisztereknél alcsonyabb rangú állami 
vezetők a hosszabb repülőutakra vehetnek a komfortosabb osztályra szóló jóval drágább 
jegyet. A MeH honlapján közzétett adatok szerint a kormánymegbízottnál jóval olcsóbban 
utaztak Kínába korábban más állami vezetők. 

Hosszabb útra drágább repülőjegy jár 

A kínai-magyar kapcsolatokért felelős kormánymegbízott, dr. Huszty András és két 
munkatársa január 10-én Kínába utazott, ahonnan január 20-án érkeztek vissza. A 
bemutatkozó látogatás során tárgyalásokat is folytattak. A Miniszterelnöki Hivatal honlapján 
hozzáférhető adatok szerint a két munkatárs útja fejenként 514 819 forintba került. Ezt több 
mint egymillióval meghaladta a kormánymegbízott útjának költsége, ami összesen 1 536 800 
forintot tett ki. 

Az [origo] megkeresésére Huszty András elmondta, hogy azért van ekkora különbség a 
költségek között, mert a munkatársai turistaosztályon utaztak, ő pedig business classon. A 
kormánymegbízott hozzátette, hogy ez nem az ő döntése volt, a MeH ugyanis központilag 
szerzi be a külföldi kiküldetésekre szóló repülőjegyeket. Huszty hozzátette: az előírások 
szerint neki állami vezetőként business classra szóló jegy jár. 

Mivel az úttal kapcsolatos bizonylatokat már lezárták, ezért a kormánymegbízott nem tudott 
bővebb felvilágosítást adni a kiküldetés költségeiről. Annyit elmondott, hogy a szálloda 
naponta nagyjából 120 dollárba, azaz közel 25 ezer forintba került. 

A MeH honlapján közzétett korábbi utazási összesítésekből az derül ki, hogy Huszty útja 
drágább volt több más - vele nagyjából egy szinten lévő - minisztériumi vezető korábbi kínai 
kiküldetéséhez képest. Szalay Gábor, a gazdasági tárca egykori politikai államtitkára például 
2002 októberében szintén tíz napot töltött Kínában, és útja 851 945 forintba került. Pál Béla 
idegenforgalmi politikai államtitkár tavaly októberben volt Kínában nyolc napos úton, amely 
összesen 1 142 142 forintba került. A tavaly augusztusi miniszterelnöki látogatáson résztvevő 



államtitkárok útjának költsége is jellemzően egymillió forint alatt maradt, igaz, az a 
kiküldetés csak öt napig tartott. 

Az állami vezetők repülőútjaira vonatkozó kormányrendeletet a közelmúltban - már Huszty 
útja után - módosították. A február 5-én hatályba lépett módosítás szerint a kormány tagjai, 
azaz a miniszterek számára vásárolható első osztályú repülőjegy. Államtitkároknak, helyettes 
államtitkároknak és a hozzájuk hasonló juttatásokban részesülő más állami vezetőknek - ilyen 
lehet például a kormánymegbízott - turista osztályon kell utazniuk, és csak akkor vehető 
számukra business classra szóló jegy, ha a repülőút hossza meghaladja a négy órát. 

Mint az a kínai kormánymegbízott útjának példáján is kiderül, a business classra szóló jegyek 
többszörésébe kerülhetnek a turistaosztályra szóló jegyeknél. Egy utazási irodában 
megkeresésünkre közölték, hogy turistaosztályon a legolcsóbb, a legnagyobb orosz 
légitársaság által kínált repülőjegy Pekingbe 140 ezer forintba - plusz reptéri illeték - kerül. A 
német és a holland légitársaság 200 ezer forint feletti összegeken kínál jegyeket a kínai 
fővárosba. A kényelmesebb utazást és magasabb szintű ellátást jelentő business classon egy 
jegy a legismertebb holland légitársaságnál valamivel több mint 700 ezer forintba, az osztrák 
és a német cégnél közel egymillióba kerül. 

Pethő András 

http://www.origo.hu/itthon/20040212millios.html  

 

 

Szállnak rendelkezésükre 
2006.03.08.  

… Huszty András állítólag nem is tudott arról, kik kaptak felkérést a pályázaton való 
részvételre, ezt ugyanis a Tender-Co Kft. intézte. Ám az mindenképp az ő felelőssége, hogy a 
kft. úgy intézkedett, hogy csak javaslattételi joga volt, a végső döntést a Malév vezetésének 
kellett volna meghozni. Az is kiderült, hogy Kiss Elemér nyertes ügyvédi irodája, azon kívül, 
hogy nem rendelkezett szakmai referenciával, egyszerűen nem nyújtott be érvényes ajánlatot 
még a meghívásos pályázatra sem. Ilyen ajánlattal csak az egyik, a tenderen azonban vesztes 
cég állt elő. Kiss Elemér ügyvédi irodájával végül 28,4 millió forint plusz áfa értékben 
kötöttek megbízási szerződést. Ez az összeg ezen a szinten nem kirívó, de ha figyelembe 
veszszük a körülményeket és azt, hogy a cég nem teljesítette feladatát a vállalt határidőre, 
akkor egyértelművé válik, hogy az ügy komoly veszteséget okozott a Malévnek, miközben a 
cég hónapok óta várt arra, hogy a tulajdonos ÁPV Rt. jóváhagyja hitelfelvételi kérelmét, 
amely nélkül akár fizetésképtelenné is válhatott volna a légitársaság. 

Érdemes feleleveníteni, kik voltak a Malév Rt. igazgatóságának akkori tagjai: Balogh András, 
Barinkai Péter, Bencze Péter, Enyedy Balázs, Erdős Endre, Gönci János, Marosi György, 
Nyíri Iván, Szedlacskó Zoltán, Váradi József, az igazgatóság élén pedig az említett Huszty 
András állt. Szedlacskó alapítója és vezetője volt annak a Kárpát Holding Kft.-nek, amely a 
hírhedt Tocsik-ügyben az önkormányzatokkal tárgyaló ügyvédnő alvállalkozójaként 
tevékenykedő Utilitas Rt. tulajdonosa volt.  
 



Huszty András 1996-tól a Magyar Fejlesztési Bank élén tevékenykedett, később Kiss 
Elemérrel és Medgyessy Péter volt kormányfővel együtt a Gratis '92 Biztosítási Alkusz 
Rt. felügyelő-bizottságának tagja volt… 

http://www.demokrata.hu/heti-hir/szallnak-rendelkezesukre?mini=program-
naptar/2009/3/all&  

 

Kínára mégis külön ember kell Gyurcsánynak 
2006. 09. 15. 

Bár a második Gyurcsány-kormány ígéretének megfelelően megszüntetett több kormánybiztosi 
posztot, akadt, aki más hasonló pozícióban folytathatja munkáját. A még Medgyessy által 
kinevezett, a kínai-magyar kapcsolatokért felelős, Huszty András ugyanis miniszterelnöki 
megbízott lett. Az Egyesült Államokkal, Németországgal vagy éppen Indiával ugyan nem 
foglalkozik hasonló különmegbízott, Huszty szerint azonban ő olyan munkát végez, amit az 
illetékes minisztériumok nem tudnak ellátni. 

"Kevesebb privilégium... az ország irányítóinak kell demonstrálniuk, hogy egy korszerűbb, 
takarékosabb és hatékonyabb állam kialakítása érdekében képesek korlátozni előjogaikat és 
jövedelmüket... Csökkentjük a vezetési szinteket, a vezetők számát" - ismételte meg az MSZP 
tavaszi kampányában többször elhangzott mondatokat az Új Magyarország című 
kormányprogram. A 2006-os választást megelőzően 11 miniszterelnöki megbízott és 13 
kormánybiztos, kormánymeghatalmazott dolgozott, és ezeknek a posztoknak a nagy részét 
valóban meg is szüntették az új kormány megalakulásával. 

Külön kormánybiztos felügyelte például a kínai-magyar gazdasági kapcsolatokat: Huszty 
András, akit még Medgyessy Péter nevezett ki. Az ő posztja is megszűnik, de ez nem jelenti 
azt, hogy távoznia kellene. A miniszterelnök augusztusi határozatából ugyanis kiderül, Huszty 
miniszterelnöki megbízottként folytatja a munkáját, és ugyanúgy a magyar-kínai gazdasági 
kapcsolatok fejlesztésével, illetve a 2010-ben esedékes, sanghaji világkiállításon való magyar 
részvétellel foglalkozik. 

Huszty kinevezése hivatalosan már megtörtént, de mint megtudtuk, munkaszerződését még 
nem írta alá. "Csak a részletek kidolgozása miatt késik, remélem minél hamarabb aláírhatom" 
- magyarázta az [origo]-nak Huszty András, viccesen hozzátéve, hogy akkor már pénzt is fog 
kapni. A megbízott számára a kormányváltás előtt államtitkári javadalmazás járt, a munkáját 
segítő csapat tagjai, Huszty állítása szerint "jó, ha százezer forintot keresnek". Arra a kérdésre, 
hogy most mennyit fog keresni, azt mondta, még ő sem tudja. 

Felvetésünkre Huszty közölte, a kínai-magyar gazdasági kapcsolatok jobbításában az illetékes 
gazdasági tárca és Külügyminisztérium mellett szükség van az ő munkájára is. Mint elmondta, 
tevékenységének lényege a koordináció. "Bármelyik ügynek megvan a maga felelőse, mégis 
nagyon sokszor szükséges, hogy valaki egyben lássa az egészet". 

Kérdésünkre Huszty példaként említette a Budapesten megnyílt kéttannyelvű magyar-kínai 
iskolát. Ennek elindítása a kormányhatározat szerint az Oktatási Minisztérium feladata lett 
volna, csakhogy a tárcának nem volt ingatlana, ezért elakadt az ügy. Erre ő kijárta azt a 
Fővárosi Önkormányzatnál és a Kincstári Vagyonigazgatóságnál, majd a 



finanszírozásról a kínai oktatási szaktárcával tárgyalt, igaz, Huszty egyébként nem 
beszél kínaiul. 

A Kormányszóvivői Iroda kérdésünkre azt közölte, "a kormánybiztosok és a miniszterelnöki 
megbízottak valamilyen speciális, illetve a kormány vagy a miniszterelnök feladatkörével 
összefüggő feladat ellátására kapnak megbízást. Az általuk végzett munka jelentősége 
indokolja a kinevezésüket, mert így hatékonyabban, nagyobb súllyal tudják ellátni feladatukat, 
mint ha azt minisztériumi szakértői szinten végeznék." 

Tény, hogy Magyarország és Kína gazdasági kapcsolatai évről évre javulnak: míg 2002-ben 
154 millió dollár értékben exportáltunk Kínába, addig ez az érték 2004-ben 390, míg 2005-
ben már 410 milliót tett ki. Az elmúlt négy évben megnyílt a Bank of China budapesti fiókja, 
feloldották a Kínába irányuló magyar búza exportját tiltó rendelkezéseket, közvetlen légijárat 
jött létre a két ország fővárosa között, és részben ennek köszönhetően, jelentősen megnőtt a 
Magyarországra látogató kínai turisták száma.  

Az is tény ugyanakkor, hogy Magyarországnak nincs külön miniszterelnöki megbízottja a 
Kínához hasonlóan dinamikus fejlődést mutató, egymilliárdos piaccal rendelkező India 
meghódítására. Nincs külön, minisztériumoktól független ember a világ vezető gazdasági 
hatalmával, az Egyesült Államokkal történő üzletelés elősegítésére, a világranglistán második 
Japánnal és a szintén dobogós Németországgal (amely messze legfontosabb európai 
partnerünk) sem foglalkozik külön erre kijelölt személy. Igaz, a Miniszterelnöki Hivatal egyik 
államtitkára, Gilyán György személyében van egy kormánybiztos, aki a "keleti piaci 
gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért" felel. 

Lencsés Csaba 

http://www.origo.hu/itthon/20060914ismet1.html  

 

Kínai üzlet 
D-209 után itt a D-24-es botrány! 
Szőnyi Szilárd 
9. évfolyam 25. szám, 2009.06.18 

… „Ha tudjuk, hogy a sanghaji előkészületek a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Huszty András felügyelete alatt folynak, akkor nem 
csodálkozhatunk a baloldali gyökerű cég várható sikerén. Huszty a hetvenes években vezette 
az MSZMP XIII. kerületi bizottságának gazdaságpolitikai alosztályát, majd a Medicor Művek 
gazdasági vezérigazgató-helyettese lett. 1990 és 1996 között az MSZP pénzügyi ellenőrző 
bizottságának tagja, a Horn-kormány jóvoltából a Magyar Fejlesztési Bankot vezér igazgatta, 
majd a Malév igazgatóságának élén állt - e posztról távoznia kellett, mert a testület jogsértő 
módon adott megbízást Kiss Elemér korábbi MSZP-s kancelláriaminiszter ügyvédi irodájának. 
Az egykor a máltai tiszteletbeli konzuli címet is viselő Huszty később sem tagadta meg övéit: 
a MeH tavaly ötmillió forintos megbízást adott a Tunyoginé Akóts Klára - Medgyessy Péter 
volt kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója - fémjelezte Sherpa Kft.-nek a sanghaji 
világkiállítás előkészületeivel kapcsolatos tanácsadásra. 
 
Ez azonban aprópénz ahhoz a 2,5 milliárd forinthoz képest, amelyet most a Genexpo nyerhet 



el. Az összeg ez esetben is körön belül maradhat, hiszen a vállalkozás ügyvezetője, Dégen 
István régi motoros a baloldalon (a cég másik vezetője Pinke György, a Magyar Televízió 
korábbi gazdasági alelnöke). Emberünk 1971-ben lépett be az MSZMPbe, ezután a Malév 
üzletkötője volt, illetve a moszkvai, tiranai, nyugat-berlini kereskedelmi kirendeltségen 
dolgozott. A nyolcvanas években az Elnöki Tanács munkatársaként és a nemzetközi 
tájékoztatással foglalkozó káderként a diktatúra sajtóirányításának meghatározó alakja 
volt…” 

http://www.hetivalasz.hu/cikk/0906/kinai_uzlet  

 

 

A Gyurcsány-Bajnai-korszak mindenhová befészkeli magát 
2009. 06. 18. 

A "Gyurcsány-Bajnai-korszak" már nem a következő választásokra készül, hanem arra, hogy 
mindenhová beépítse, befészkelje magát a túlélés érdekében - jelentette ki Cser-Palkovics 
András, a Fidesz helyettes szóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki 
politikus szerint állítására legújabb példa az úgynevezett "kínai üzlet". 

A Heti Válasz arról számolt be, hogy a Belügyminisztérium egykori III/I-es csoportfőnöksége 
szigorúan titkos tisztjének vállalkozása lehet a 2010-es sanghaji világkiállítás magyar 
pavilonjának kivitelezője és üzemeltetője. 
 
Cser-Palkovics András a sajtóhírekkel kapcsolatban azt mondta: a "Gyurcsány-Bajnai-
korszak" a túlélés érdekében használja múltból átmentett gazdasági erejét, titkosszolgálati 
kapcsolatait és a diktatúra egykori ügynökeit is ahhoz, hogy mindent, amit még lehet, 
eltüntessen a hátralévő időben az emberek pénzéből. A 2010-es sanghaji világkiállítás magyar 
részvételének előkészületeit Huszty András felügyeli, akinek Cser-Palkovics András szerint 
egyértelműek a szocialista kötődései. 
 
A helyettes szóvivő felidézte, hogy júliusban hirdetik ki az eredményét annak a közbeszerzési 
pályázatnak, amelyet a magyar pavilon kivitelezésére írtak ki, s amelyen 2,5 milliárd forintot 
nyer el a győztes pályázó. Ez a győztes - mivel csak ő maradt versenyben - vélhetően a 
Genexpo 2010 Kft. lehet, amelyet csak 2008-ban hoztak létre - idézte a sajtóhíreket Cser-
Palkovics András. Hozzátette: e cég ügyvezetője Dégen István, aki D-24 fedőnéven a III/I-es 
csoportfőnökség tisztjeként nemzetközi hírszerzéssel, elhárítással foglalkozott. 
 
A Fidesz politikusa szerint így várhatóan olyan cég nyeri a pályázatot, és felel majd a magyar 
pavilon felépítéséért, üzemeltetéséért, a magyar programok lebonyolításáért, amely 
tapasztalatok nélküli ugyan, de széles MSZMP-s és MSZP-s kapcsolati hálóval rendelkezik, 
illetve amelyet a sajtóhírek szerint ügynöki múlttal rendelkező személyi kör vezet. 
 
A kínai üzlet mindent elmond a Gyurcsány-Bajnai-korszakról - fogalmazott a helyettes 
szóvivő. 
Forrás: MTI 
http://www.hirextra.hu/2009/06/18/fidesz-a-gyurcsany-bajnai-korszak-mindenhova-
befeszkeli-magat/  



 

Kinevezések 
 

 

1102/2003. (X. 16.) Korm. határozat a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért 
felelős kormánymegbízott feladat- és hatásköréről 
 
A Kormány, tekintettel Magyarország közelgő teljes jogú európai uniós tagságára, 
szükségesnek ítéli, hogy a magyar vállalkozások mind az Európai Unió piacán, mind azon 
kívül - az EU közösségi politikákkal összhangban - szélesítsék gazdasági tevékenységüket, 
szilárdítsák gazdasági pozícióikat, amelynek potenciálisan egyik fő iránya a Távol-Kelet és 
ezen belül kiemelten a Kínai Népköztársaság. E célok érdekében a következő határozatot 
hozza: 
1. Dr. Huszty Andrást 2003. október 1-jei hatállyal a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok 
fejlesztéséért felelős kormánymegbízottnak (a továbbiakban: kormánymegbízott) nevezi ki. 
2. A kormánymegbízott - az illetékes minisztériumokkal együttműködve - elősegíti 
a) a magyar-kínai gazdasági-üzleti kapcsolatok és azok új, korszerű termelési, befektetési 
típusú formáinak fejlesztését; 
b) a térségbe irányuló magyar kivitelt támogató új megoldások, kezdeményezések 
kidolgozását 
és vállalkozói elgondolások felkarolását, a kivitelt akadályozó tényezők feltárását, a 
szükséges 
beavatkozások kezdeményezését; 
c) az ipari, informatikai, energetikai, agrárgazdasági, turisztikai, kereskedelmi, közlekedési és 
infrastrukturális, befektetési, privatizációs, finanszírozási két- és sokoldalú kapcsolatok 
fejlődését, az ilyen rendezvényeken való összehangolt és hatékony képviseletet; 
d) a regionális szintű szerepvállalás feltételrendszerének kialakítását; 
e) a Kormány, a kormányzati szervek, az érdekelt hazai vállalkozások és érdek-képviseleti 
szervek, öntevékeny szerveződések közötti koordináció javítását; 
f) a magyar-kínai gazdasági és üzleti kapcsolatokban, valamint az ezzel összefüggő 
nemzetközi 
tevékenységben a magyar érdekek következetes képviseletét. 
3. A kormánymegbízott e határozatban megállapított feladatkörében önállóan látja el a hazai 
vállalkozások és a kínai piaci gazdasági régiók közötti gazdasági kapcsolatok építésével 
összefüggő teendőket. 
4. A kormánymegbízott 
a) az érdekelt minisztériumokkal együttműködve irányítja a magyar vállalkozások piacra 
jutását, kínai piaci pozíciójuk erősítését szolgáló új kereskedelmi, pénzügyi szabályozások, 
konstrukciók kidolgozását, megvalósítását, az erre irányuló kormányzati gazdaságszervező 
tevékenységet; 
b) összehangolja a gazdasági és üzleti kapcsolatok információs, kereskedelem-fejlesztési és 
infrastrukturális feltételeinek javítását szolgáló kormányzati javaslatok kidolgozását és 
megvalósítását; 
c) koordinálja a hazai vállalkozások kínai piacokra irányuló jelentős exportot képviselő 
üzleteinek kormányzati eszközökkel történő elősegítését, a kormányzati szervek, az állami 
tulajdonú kereskedelemfejlesztési, befektetésösztönzési, exporthitelezési és exporthitel-
biztosítási 
szervezetek térséget érintő gazdasági és üzleti tevékenységét; 
d) közvetlen kapcsolatot tart az érdekelt kamarákkal, szakmai szövetségekkel, a térségbe 
irányuló üzleti együttműködés elősegítésére létrejött szervezetekkel, a magyarországi kínai 



gazdasági szervezetekkel, az érdekelt önkormányzatokkal és regionális szervekkel; 
e) a feladatkörével összhangban részt vesz a magyar-kínai gazdasági együttműködéssel 
összefüggő két- és sokoldalú gazdasági jellegű kormányközi megállapodások előkészítésében 
és 
végrehajtásában, valamint a térséget érintő gazdasági és kereskedelmi együttműködés európai 
uniós tagságunkkal összefüggésben felmerülő ügyeiben, a nemzetközi tárgyalásokon 
képviselendő magyar álláspont kialakításában; 
f) az érintett kormányzati szervekkel együttműködve javaslatokat készít a Kormány vagy az 
illetékes kormányzati szervek részére a szükséges intézkedések megtétele érdekében, 
beleértve a 
hazai szabályozás vagy nemzetközi megállapodások módosítását, nemzetközi 
gazdaságdiplomáciai lépéseket, illetve részt vesz az ilyen tárgyú előterjesztések 
kidolgozásában; 
g) koordinálja a közös megjelenés kialakításának módozatait harmadik piacokon, illetőleg 
elősegíti Magyarország térségi üzleti központi szerepkörének erősítését a kínai vállalkozások 
részéről; 
h) a térséget érintő piaci műveletek és gazdaságpolitikai döntések hatékonyságának javítása 
érdekében kialakítja a kormányzati és üzleti döntéseket támogató információk általános 
adatbázisát; 
i) feladatkörében figyelemmel kíséri és elősegíti a kormányzati intézkedések, továbbá egyes 
kiemelt jelentőségű gazdasági események, ügyletek megvalósítását. 
5. A kormánymegbízott működésének feltételeiről a Miniszterelnöki Hivatal gondoskodik. 
6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. 
 
 
 
 
153/2005. (X. 7.) KE határozat 
dr. Huszty András rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és 
megbízásáról 
 
A külügyminiszter előterjesztésére dr. Huszty Andrást kinevezem rendkívüli és 
meghatalmazott 
nagykövetté, és megbízom az 1073/2005. (VII. 14.) Korm. határozat 2. f) és 5. a) pontjaiban 
meghatározott feladatok ellátásával. 
KEH ügyszám: V-4/2928/2005. 
 
 
 
 
1073/2005. (VII. 14.) Korm. határozat 
a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért, valamint a 2010. évi Shanghai 
Világkiállításon történő részvétel koordinálásáért felelős kormánybiztos feladat- és 
hatásköréről 
 
A Kormány szükségesnek ítéli, hogy a magyar vállalkozások mind az Európai Unió piacán, 
mind azon kívül - az EU közösségi politikákkal összhangban - szélesítsék gazdasági 
tevékenységüket, szilárdítsák gazdasági pozícióikat, amelynek potenciálisan egyik fő iránya a 
Távol-Kelet és ezen belül kiemelten a Kínai Népköztársaság. E célok érdekében a következő 
határozatot hozza: 



1/a) Dr. Huszty Andrást 2005. augusztus 1-jei hatállyal a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok 
fejlesztéséért, valamint a 2010. évi Shanghai Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) 
történő részvétel koordinálásáért felelős kormánybiztosnak (a továbbiakban: kormánybiztos) 
nevezi ki. Egyidejűleg dr. Huszty András kormánymegbízotti megbízatása megszűnik; 
1/b) egyetért azzal, hogy a kormánybiztosi feladatok ellátása érdekében nagyköveti státus 
jöjjön létre és felhívja a külügyminisztert, hogy a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
kinevezése tárgyában előterjesztést tegyen a Magyar Köztársaság elnökének. 
2. A kormánybiztos a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos 
feladatkörében - az illetékes minisztériumokkal együttműködve - elősegíti 
a) a magyar-kínai gazdasági-üzleti kapcsolatok és azok új, korszerű termelési, befektetési 
típusú formáinak fejlesztését; 
b) a térségbe irányuló magyar kivitelt támogató új megoldások, kezdeményezések 
kidolgozását 
és vállalkozói elgondolások felkarolását, a kivitelt akadályozó tényezők feltárását, a 
szükséges 
beavatkozások kezdeményezését; 
c) az ipari, informatikai, energetikai, agrárgazdasági, turisztikai, kereskedelmi, közlekedési és 
infrastrukturális, befektetési, privatizációs, finanszírozási két- és sokoldalú kapcsolatok 
fejlődését, az ilyen rendezvényeken való összehangolt és hatékony képviseletet; 
d) a regionális szintű szerepvállalás feltételrendszerének kialakítását; 
e) a Kormány, a kormányzati szervek, az érdekelt hazai vállalkozások és érdek-képviseleti 
szervek, öntevékeny szerveződések közötti koordináció javítását; 
f) a magyar-kínai gazdasági és üzleti kapcsolatokban, valamint az ezzel összefüggő 
nemzetközi 
tevékenységben a magyar érdekek következetes képviseletét. 
3. A kormánybiztos e határozatban megállapított feladatkörében önállóan látja el a hazai 
vállalkozások és a kínai piaci gazdasági régiók közötti gazdasági kapcsolatok építésével 
összefüggő teendőket. 
4. A kormánybiztos 
a) az érdekelt minisztériumokkal együttműködve irányítja a magyar vállalkozások piacra 
jutását, kínai piaci pozíciójuk erősítését szolgáló új kereskedelmi, pénzügyi szabályozások, 
konstrukciók kidolgozását, megvalósítását, az erre irányuló kormányzati gazdaságszervező 
tevékenységet; 
b) összehangolja a gazdasági és üzleti kapcsolatok információs, kereskedelemfejlesztési és 
infrastrukturális feltételeinek javítását szolgáló kormányzati javaslatok kidolgozását és 
megvalósítását; 
c) koordinálja a hazai vállalkozások kínai piacokra irányuló jelentős exportot képviselő 
üzleteinek kormányzati eszközökkel történő elősegítését, a kormányzati szervek, az állami 
tulajdonú kereskedelemfejlesztési, befektetésösztönzési, exporthitelezési és exporthitel-
biztosítási 
szervezetek térséget érintő gazdasági és üzleti tevékenységét; 
d) közvetlen kapcsolatot tart az érdekelt kamarákkal, szakmai szövetségekkel, a térségbe 
irányuló üzleti együttműködés elősegítésére létrejött szervezetekkel, a magyarországi kínai 
gazdasági szervezetekkel, az érdekelt önkormányzatokkal és regionális szervekkel; 
e) a feladatkörével összhangban részt vesz a magyar-kínai gazdasági együttműködéssel 
összefüggő két- és sokoldalú gazdasági jellegű kormányközi megállapodások előkészítésében 
és 
végrehajtásában, valamint a térséget érintő gazdasági és kereskedelmi együttműködés európai 
uniós tagságunkkal összefüggésben felmerülő ügyeiben, a nemzetközi tárgyalásokon 
képviselendő magyar álláspont kialakításában; 



f) az érintett kormányzati szervekkel együttműködve javaslatokat készít a Kormány vagy az 
illetékes kormányzati szervek részére a szükséges intézkedések megtétele érdekében, 
beleértve a 
hazai szabályozás vagy nemzetközi megállapodások módosítását, nemzetközi 
gazdaságdiplomáciai lépéseket, illetve részt vesz az ilyen tárgyú előterjesztések 
kidolgozásában; 
g) koordinálja a közös megjelenés kialakításának módozatait harmadik piacokon, illetőleg 
elősegíti Magyarország térségi üzleti központi szerepkörének erősítését a kínai vállalkozások 
részéről; 
h) a térséget érintő piaci műveletek és gazdaságpolitikai döntések hatékonyságának javítása 
érdekében kialakítja a kormányzati és üzleti döntéseket támogató információk általános 
adatbázisát; 
i) feladatkörében figyelemmel kíséri és elősegíti a kormányzati intézkedések, továbbá egyes 
kiemelt jelentőségű gazdasági események, ügyletek megvalósítását. 
5. A kormánybiztos a Világkiállításon történő részvétel koordinálása körében, mint a 
Világkiállítás magyar részlegmegbízottja: 
a) képviseli a Magyar Köztársaság Kormányát a Világkiállítással kapcsolatos bármely 
kérdésben; 
b) kidolgozza és a Kormány elé terjeszti a magyar részvétel koncepcióját és költségvetését; 
c) a Kormány által jóváhagyott koncepciónak megfelelően szervezi, koordinálja, felügyeli és 
ellenőrzi a Magyar Köztársaság Világkiállításon való részvételének előkészítését és 
megvalósítását; 
d) felügyeleti és ellenőrzési feladatkörében különös gondot fordít arra, hogy a világkiállítási 
részvételhez kapcsolódó beruházások, illetőleg más költségvetési kiadások ne haladják meg 
az 
erre a célra tervezett és jóváhagyott költségeket; 
e) gondoskodik a költségvetési kiadások mérséklése érdekében szükséges intézkedések 
megtételéről; 
f) együttműködik a Világkiállítás főbiztosával, illetőleg a Világkiállításon részt vevő 
országokat képviselő más részlegmegbízottakkal; 
g) koordinálja a Világkiállításhoz kapcsolódó magyar rendezvények, programok előkészítését, 
megszervezését, különös figyelemmel az egységes országpropaganda kialakításának 
szempontjaira; 
h) a Világkiállítás alatt koordinálja a magyar kiállítás, a magyar pavilon üzemeltetését, a 
magyar programok lebonyolítását, a hivatalos kiutazók részvételét; 
i) ellátja a Világkiállítással kapcsolatos protokolláris feladatokat, gondoskodik a magyar 
protokolláris programok megszervezéséről; 
j) a Világkiállítás befejezését követően gondoskodik a magyar kiállítás felszámolásának, a 
magyar pavilon és annak felszerelése, berendezései utóhasznosításának megszervezéséről; 
k) a Kormány részére értékelő elemzést készít a Világkiállítás és a magyar részvétel 
tapasztalatairól; 
l) gondoskodik a magyar részvétel előkészítésével, valamint a Világkiállítás lebonyolításával, 
programjaival kapcsolatban a magyar közvélemény folyamatos tájékoztatásáról; 
m) ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket a nemzetközi kiállításokról szóló - a 
21/1982. (V. 24.) MT rendelettel kihirdetett - nemzetközi egyezmény, illetőleg a 
Világkiállítás 
általános szabályzata a részlegmegbízott részére meghatároz. 
6. A kormánybiztos az 5. pontban meghatározott feladatkörében a jogszabályi előírások és a 
költségvetési keretek figyelembevételével szerződéseket, megállapodásokat köthet. 
7. A kormánybiztos tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kormánynak. 



8. A kormánybiztos részére a Kormány az 1997. évi LXXIX. törvény 52. §-ának (2) 
bekezdése 
alapján az államtitkári juttatások teljes körét biztosítja. 
9. A kormánybiztos és titkárságának működési költségeit a központi költségvetésből - a 
Miniszterelnökség fejezetben - kell biztosítani, a működés egyéb feltételeiről a 
Miniszterelnöki 
Hivatal gondoskodik. 
10. A kormánybiztos és titkársága működési többletköltségeinek fedezetére a központi 
költségvetés 2005. évi általános tartalékából történő átcsoportosításra a Miniszterelnöki 
Hivatalt 
vezető miniszter tegyen javaslatot. 
11. Ez a határozat 2005. augusztus 1-jén lép hatályba; egyidejűleg a magyar-kínai gazdasági 
kapcsolatok fejlesztéséért felelős kormánymegbízott feladat- és hatásköréről szóló 1102/2003. 
(X. 16.) Korm. határozat a hatályát veszti. 
 

 

Expo 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 

2063/2007. (IV. 17.) Korm. határozat a 2010. május 1. és október 31. között Sanghajban 

rendezendő EXPO 2010 Világkiállításon hazánk megjelenésének koncepciójáról, a részvétel 

előzetes költségigényéről, valamint az előkészítés feladatairól 

 

A Kormány 

1. egyetért azzal, hogy Magyarországnak a Sanghajban, 2010. május 1. és október 31. között 

rendezendő EXPO 2010 Világkiállításon való részvétele legfontosabb üzenete hazánk 

bemutatása, helyünk és szerepünk a világ tudományos, kulturális fejlődésében, a Kína és 

hazánk közötti szoros kapcsolatok és Magyarország turisztikai lehetőségei legyenek; 

2. tudomásul veszi a magyar megjelenés finanszírozására bemutatott költségprognózist, 

mely szerint a 2006. évi árfolyamok és árszintek figyelembevételével a részvétel maximum 

3,29 milliárd forint költségigénnyel járhat; 

3. felhívja a 2010. évi Világkiállításon való részvételért felelős miniszterelnöki megbízottat, 

valamint a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy 2007. október 31-ig készítsenek 

előterjesztést a részvétel részletes tartalmi koncepciójáról és megvalósíthatósági tervet az 

egyes feladatokról, illetve azok költségigényéről; 

4. megbízza a 2010. évi Világkiállításon való részvételért felelős miniszterelnöki megbízottat 

a tervezési, szervezési és pályázati, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátásával. 
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