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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

         Βουδαπέστη, 10 Ιουλίου 2013 
 

Ίδρυση νέας αεροπορικής εταιρείας στην Ουγγαρία. 

   

   Καταχωρήθηκε, στις 13 Ιουνίου 2013 στο Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών της Ουγγαρίας, 

η ιδιωτική εταιρεία αερομεταφορών “Sólyom Hungarian Airlines KFT”, με έδρα τη Βουδαπέστη. 

Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία (της οποίας το όνομα Sólyom μεταφράζεται ως Γεράκι-Falcon) 

φιλοδοξεί να διαδεχθεί, ως ο νέος εθνικός ουγγρικός αερομεταφορέας, την κρατική “MALÉV 

Hungarian Airlines” (η οποία είχε κηρυχθεί σε πτώχευση το Φεβρουάριο του 2012). 
 

  Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, όπως καταγράφεται, ανέρχεται σε 500.000 

ουγγρικά φιορίνια-ΗUF (περίπου € 1.700), που αποτελεί το ελάχιστο ποσό για την ίδρυση και 

καταχώρηση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης-ΕΠΕ στην Ουγγαρία, ενώ ως εκπρόσωπός της 

εμφανίζεται ο κ. József Vágó, πρώην Προϊστάμενος της Δ/νσης Αεροπορικών Μεταφορών της 

Εθνικής Υπηρεσίας Μεταφορών της Ουγγαρίας (Nemzeti Közlekedési Hatóság-National 

Transport Authority, ΝΚΗ).  
 

  Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το όλο εγχείρημα υποστηρίζεται και από 

επενδυτικούς ομίλους (funds) προέλευσης Μέσης Ανατολής, οι οποίοι διαχειρίζονται κεφάλαια 

ύψους € 4 δισ. Ήδη από τον Μάιο του 2013, η εταιρεία “Sólyom Befektetési és Vagyonkezelési 

Holding” (Sólyom Investment and Asset Management Holding), είχε δραστηριοποιηθεί σε 

αναζήτηση υποψήφιων επενδυτών. Ένας εκ των τριών ιδιοκτητών της “Sólyom Investment and 

Asset Management Holding” είναι ο κ. J. Vágó. 
 

  Τα χρώματα, της νέας αεροπορικής εταιρείας, θα είναι κόκκινο, άσπρο, πράσινο (τα 

χρώματα της σημαίας της Ουγγαρίας), θα διαθέτει αρχικά έξι (6) αεροσκάφη και κατά τον πρώτο 

χρόνο λειτουργίας της αναμένεται να προσληφθούν 700 υπάλληλοι, ενώ οι πρώτες πτήσεις της 

εταιρείας έχουν προγραμματισθεί να εκτελεσθούν τον Αύγουστο, χωρίς όμως να αναφέρονται 

συγκεκριμένοι προορισμοί. 
 

  Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν, είναι η έναρξη 

υπερατλαντικών πτήσεων, το 2014, η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της, ώστε να 

προσεγγίσει τους 3.000 υπαλλήλους, ενώ μέχρι το 2017 η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει 

ικανοποιητικό αεροπορικό δίκτυο που θα περιλαμβάνει στόλο 50 περίπου αεροσκαφών. Για το 

2014 η εταιρεία σχεδιάζει να εξυπηρετήσει 3 εκατ. επιβάτες, με προοπτική το 2017 ο αριθμός 

αυτός να φθάσει τα 8 εκατ. επιβάτες. Αντίστοιχο ετήσιο αριθμό επιβατών διακινούσε και η 

“MALÉV” πριν την πτώχευσή της. 

 

  Πρόθεση της εταιρείας “Sólyom”, όπως ανακοινώθηκε, είναι η προσφορά υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών και απευθύνεται σε ένα απαιτητικό επιβατικό κοινό. Ως μέτρο σύγκρισης 

παρουσιάζονται οι αεροπορικές εταιρείες Turkish Airlines ή Emirates, και δεν επιθυμεί να 

ανταγωνισθεί τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους που δραστηριοποιούνται στην 

Ουγγαρία (π.χ. Ryanair, Wizzair). 


