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RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK :

Rövidítések

ÁSZ :

	

Állami Számvevőszék
Áv. tv. :

	

az állami vaf yonról szóló 2007. évi CVI . törvény
Bizottság: a Magyar Allamvasutak Zrt . jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető , 2002-2010 közötti -

kiemelten a MAV Zrt . szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára
vonatkozó - döntések vizsgálatára" országgy ű lési vizsgálóbizottság

DHL:

	

Döntési és Hatásköri Lista
DJJ:

	

Debreceni Járműjavító Kft .
EVIG:

	

a MAV Zrt . elnök-vezérigazgatój a
FB

	

a MAV Zrt . felügyelő-bizottsága
Gt . :

	

a gazdasági társaságokról szóló 2006 . évi IV. törvény
MAV:

	

a MAV Zrt .-bő l, valamint a többségi tulajdonában álló leányvállalatokból álló csopor t
MÁV Cargo: MAV Cargo Arufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MNV Zrt :

	

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Multiszolg :

	

MAV MULTISZOLG Kft.
MVH:

	

Magyar Vasúti I iivatal
OGY:

	

Országgy ű lé s
OGY Határozat 115/2010. (XI . 25 .) OGY határozat
Priv . tv. :

	

az állam tulajdonában lév ő vállalkozói vagyon értékesítésérő l szóló 1995 . évi XXXIX.
törvény

Ptk. :

	

a polgári törvénykönyvrő l szóló 1959 . évi IV. törvény
RCH

	

Rail Cargo Hungária
u.a.

	

ugyanaz, mint az eredeti vevő (11 . kérdés táblázata)
VIG :

	

a MAV Zrt . vezérigazgatój a
VOKE

	

Vasutas Oktatási és Közművelődési Egyesület
Vtv.

	

vasúti közlekedésrő l szóló 2005 . évi CLXXXIII . törvény

Fogalom-meghatározások:

kiszervezés: az a folyamat, amelynek keretében egy adott tevékenység végzését a MÁ V
megszünteti, és a tevékenységgel érintett szükségleteket a piacról szerzi be, tehá t
azon körülményt, hogy a MAV egy adott tevékenység elvégzésére sajá t
leánytársaságot alapított, a Bizottság önmagában nem tekinti kiszervezésne k

szerkezet-átalakítás :

	

MÁV tulajdonú társaságok alapítása, illetve az ilyen társaságok vagy társasági
részesedések értékesítése .

privatizáció :

	

az a folyamat, amelynek keretében a MÁV tulajdonában álló társaság i
részesedések elidegenítésre kerültek .
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A BIZOTTSÁGRÓ L

A ,)Magyar Államvasutak Zrt . jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető , 2002-2010 közötti — kiemelten a
MAV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó — döntések vizsgálatára "
országgyűlési vizsgálóbizottság a 115/2010. (XI. 25 .) OGY határozattal került felállításra, tagjait, illetv e
tisztségviselő it a 116/2010. (XI . 25 .) OGY határozat, valamint a 121/2010. (XII . 7 .) OGY határozat jelölte
ki, az alábbiak szerint :

Elnök:

Manninger Jenő (Fidesz)

Alelnök :

Jávor Benedek (LMP)

Tagjai :

dr. Dancsó József (Fidesz), akit akadályoztatása okán dr . Gruber Attila (Fidesz) váltott fel a Bizottságban
Spaller Endre (KDNP)
Göndör István (MSZP)
Korondi Miklós (Jobbik)

A BIZOTTSÁG FELADATA

A Bizottság feladata a Magyar Allamvasutak Zrt . jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezet ő – kiemelten a
MAV Zrt . szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések, azok
körülményeinek és következményeinek vizsgálata, illetve a 115/2010. (XI . 25 .) OGY határozatban feltett a
kérdések megválaszolása volt, melyek az alábbiak voltak:

1. Hogyan alakult a MÁV-csoport gazdálkodása 2002-2010 között? (Gazdálkodás, létszám, forgalom,
adósságállomány, költségvetési kapcsolatok)
2. A MAV Zrt. tevékenységeit leánytársaságokba kiszervező döntések előkészítése és tartalma. A
döntésekben milyen szerepet játszott az a tény, hogy az állami tulajdonú társasági vagyonelemek é s
tevékenységek kiszervezésével kikerülhető az országgyű lési kontroll?
3. Hogy hat ki a MAV Zrt . szerkezetátalakítása az állami vagyonra?
4. Milyen döntések előzték meg a MAV-nál a leánytársaságok privatizációját, a leánytársaságoknál miért a
gazdasági társaságokról szóló 2006 . évi IV. törvény, és miért nem az állam tulajdonában lévő vállalkozó i
vagyon értékesítésérő l szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) - 2008 . január 1-jétő l az
állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI . törvény- rendelkezéseit alkalmazták>
5. Megtörtént-e, és ha igen, hogyan, a leánytársaságok privatizációt megel őző vagyonértékelése ,
vagyonbecslése ?
6. Készült-e hatástanulmány, elemzés, vizsgálat, és ha igen, milyen tartalommal arra vonatkozóan, hog y
milyen hatással lesz a tartósan veszteséges állami társaságra a vagyonelemek kiszervezése, maj d
privatizációja?
7. Mi történt a privatizált leánytársaságokért kapott ellenénékkeL>
8. Milyen hatása volt a MAV Zrt. eredményére, a tartósan veszteséges gazdálkodásra a szerkezetátalakítá s
és a kés őbbi privatizáció ?
9. A MAV Zrt . szerkezetátalakítását követően kialakult szervezeti és működési rendszere biztosította-e a
korábban kiszervezett feladatok ellátását?
10.Származott-e mérhet ő gazdasági előnye a MÁV Zrt : nek a kiszervezésből?
11. Milyen a MAV vagyonelemeinek a privatizációt követ ően kialakult tulajdonosi szerkezete és hogyan
épül fel a jelenlegi tulajdonosi kör?
12.Minősülhet-e a kiszervezés a Priv . tv. megkerülésének, az állami vagyon törvénytelen értékesítésének?
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ELJÁRÁSI REND

A Bizottság eljárási rendjét az els ő 2010 . december 14 . napján 14. órakor tartott ülésén, ügyrendben
határozta meg. A Bizottság vizsgálta egyfelől a MAV által alapított egyszemélyes, illetve többszemélye s
gazdasági társaságok elidegenítését, másfelől a vasút üzemeltetéséhez kapcsolódó, kiszervezet t

kenyse geket. A Bizottság eljárásának lefolytatásához, e,s a kérdések megválaszolásához nagyszámú, tevékenységeket.
dokumentumot kért be a MAV-tól, különösen a döntések el őkészítésére, a döntések meghozatalára
vonatkozó iratokat, valamint a döntések alapján megkötött szerződéseket.

	

A dokumentáció
áttanulmányozásához a Bizottság jogi, illetve gazdasági szakért ői segítséget vett igénybe .

A Bizottság munkáját az alábbi szakértők segítették :

Baracskay Ernő (KDNP szakértő)
DömötörfyJózsef (Karanta Audit Zrt .)
Hermann István (Jávor Benedek alelnök úr asszisztense)
Kántor Arpád (Dr. Kósa Ádám EP képviselő szakértő je)
Lencsés Sándor (KDNP szakértő)
Spohn Márton (LMP közlekedési munkacsoport)
Szentgyörgyi Tamás (LMP szakértő)
VÁRNAI ÉS TÁRSAI Ugyvédi Irod a

A bizottság a munkájához alapul vette az ÁSZ 2008 . júliusi 0815 számú (A vasúti közlekedé s
korszerűsítésének ellenőrzésről szóló) jelentését és annak aktualizált kivonatát . Az üléseken az ASZ
képviseletében Dr. Becker Pál illetve Dr. Podonyi László vett részt .
Az anyagok feldolgozása során a Bizottság tagjai írásban és szóban egyaránt kérdésekkel éltek a MÁV —
jelenlegi és volt — érintett vezető i felé . A Bizottság az alábbi személyeket hallgatta meg személyesen :

2011 . december 14 .
Szarvas Ferenc (MAV vezérigazgatója)

2011 . január 21 .
Szarvas Ferenc (MAV vezérigazgatója)
Petrilla György (MAV pénzügyi igazgatója)

2011 . február 16 .
Sipos Sándor (MÁV volt vezérigazgató-helyettese)
Sándor Zoltán (MAV volt portfóliógazdálkodási igazgatója)
Kocsis Tamás (tanácsadó)

2011 . március 1 .
Filep Ernő Csaba (MÁV Debreceni Jármű javító Kft. vállalkozási vezetője)
Tóth Miklós (Debreceni Járműjavító Kft. volt ügyvezetője)
Devecz Miklós (MÁV volt személyszállítási főigazgatója)
Danka Lajos (MAV Szombathelyi Uzemigazgatóság igazgatója )

2011. április 5 .
Kugler Flórián (MAV volt humánpolitikai vezérigazgató-helyettese)

2011. április 19 .
Mándoki Zoltán (MAV volt vezérigazgatója)
Ványi Sándor (Debreceni Járműjavító Kft . volt ügyvezet ője)

2011. május 4 .
Heinczinger István (MÁV volt vezérigazgatója)



A Bizottság előtt a meghívás ellenére — távolmaradását elfoglaltságára, illetve egészségi állapotár a
hivatkozással nem jelent meg :

Honti Péter (Interauditor Kft.)
Kamarás Miklós (MÁV igazgatósági elnöke)

A Bizottság elnökét megkereste Erwin Hornek osztrák parlamenti képviselő és a MÁV Cargo ügyébe n
dokumentációkat küldött .

Ebben az osztrák parlament tárgyra vonatkozó vizsgálat elrendelését tartalmazó iratokat és a sajtóban
megjelent a MÁV Cargo privatizációjával kapcsolatos újságcikkeket gyűjtötte össze, amelyek egyébként a
magyar sajtóban már megjelentek .

Dr. Budai Gyula elszámoltatási és korrupció-ellenes kormánybiztos úr által vizsgált témá k

• MÁV: MÁV vagyonkezelő Zrt. teljes körű gazdasági — jogi átvilágítása, MÁV motorvonat
beszerzés teljes folyamata, MÁV Cargo privatizáció teljes körű átvilágítása;

• Dataplex ügy: Dataplex és MNV Zrt ., Dataplex és MAVIR Zrt ., Dataplex és MÁV Informatikai
Zrt ., Dataplex és Magyar Posta Zrt . ;

• MÁV Zrt . : Baló Fémszergyártó Kft-vel kötött szerz ődések, MÁV székház értékesítésével, székház
bérlésével kapcsolatos valamennyi ügy;

• Kormányzati Negyed : A Kormányzati Negyed tárgyában született jogügyletek ;
• MAV: MÁV Debreceni Vagongyár Kft . Privatizációja.

VÁLASZOK A KÉRDÉSEKRE

A Határozatban feltett kérdésekre a Bizottság az összegyűjtött, és feldolgozott adatok alapján válaszoln i
tud. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a válaszok a nagyobb horderejű ügyeken alapulnak, a 2002-2010-e s
időszak teljes gazdálkodását, illetve a privatizációval érintett valamennyi céget, teljes kör űen a Bizottságnak
nem állt módjában és nem is volt feladata részletesen vizsgálni.

A Bizottság megjegyzi, hogy a kapott dokumentáció több esetben hiányos volt, az elektronikus formába n
kapott iratokat tartalmazó fájlok közül több sérült, olvashatatlan volt . A feltett kérdésekre a MAV több
hetes átfutási időkkel válaszolt, de több esetben is arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a kérdésekkel
összefüggő dokumentáció az irattárában nem lelhető fel. Ugyanakkor köszönet illeti a MAV vezetését ,
hogy a vizsgálat során felmerülő kérdésekre jelentős mennyiség ű anyagot küldtek és a MAV történetébe n
eddig egyediilálló vizsgálatban együttműködtek .
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1 . Hogyan alakult a MÁV-csoport gazdálkodása 2002-2010 között? (Gazdálkodás, létszám ,
forgalom, adósságállomány, költségvetési kapcsolatok) .

A 2002-2010 közötti MÁV működését jellemző paramétereket, a legfőbb problémákat, következtetéseket a
Bizottság a képviselő i kérdésekre adott MAV válaszok illetve az üléseken elhangzottak alapján állitottuk
össze .

Vasúti közlekedés illetve a MÁV csoport m űködése fő jellemző inek változása 2002-2010

A személyszállítási teljesítmény mintegy 30 %-al csökkent /utaskm/, a vontatási és pályavasúti teljesítmény
ugyanakkor 2 ill. 16 %-kal nőtt /vonatkor/ .
A késett vonatok száma mintegy 3,5-szörösére emelkedett /37387-rő l 123845-re/ .
A menetrendszerűen közlekedő vonatok száma 96 .4 %-ról 87.8 %-ra csökkent .
Menetidőkben összességében kimutatható lényeges csökkenés nem történt, s őt több helyen nőtt a
menetidő .
Pályára fordított felújítási és karbantartási összegek reálértéken egyes években harmadára majd közel felére
estek vissza.
A MÁV árbevételének 190 M forint körüli stagnálása mellett az anyagjelleg ű ráfordítások mintegy 20, a
személyi jellegűek 30 %-kal emelkedtek
Igazgatási és egyéb általános költségek nagyarányú növekedése miközben 14 Milliárdot költötte k

szervezetkorszer űsítési és egyéb tanácsadókra .
Hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek 12-rő l 239 M Ft-ra nőttek, 8 év alatt több mint 70 M t költöttek csa k

kamatokra.

Mindezek fő okozói :

• az állam által ki nem fizetett közszolgáltatások, így a pályavasút üzemeltetési vesztesége és a
személyszállítás árkiegészítésének nem EU-konform formája ;

• a vasúti alága7at versenyképessé tételéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések több évtizede s
elmaradása;

• a szerkezetátalakítási programok céljaihoz hozzá nem rendelt, „sodródó” költségvetési- é s
közlekedés-politikai akarat hiánya;

• a kiszervezések a politika által kezdeményezett, mennyiségi szemlélett ő l vezérelt, a MÁV bels ő
szolgáltatási lánca sajátosságainak és a magyarországi vállalati működések jellemző it (bürokrácia,
korrupció, látszat-versenyeztetés) figyelmen kívül hagyó végrehajtása, illetve a kormányzati öncél ú
létszámleépítést, kiszervezést, privatizációt ösztönző politika, valós megtakarítási, hatékonysági
intézkedések ösztönzése helyett mellékvonali bezárások;

• változó utazási igényekhez, nem kellő alkalmazkodás, utazási igények nem teljes ismerete ;
• gazdasági szempontból is hibás szerekezetátalakítási, kiszervezési és beruházási döntése k

Informatikai beruházások alacsony hatékonysága (pl. SAP-HP)
• a MAV Cargo eladása stratégiai hiba volt ;
• hibás kormányzati és szakmai döntések folytán az uniós támogatásoknak a vasút egészére

gyakorolt alacsonyhatása .

Vasúti forgalom fő jellemző i (2002-2010 )

Alapvetően kijelenhető , hogy a vizsgált időszakban mind a személyszállítási, mind pedig a teherszállítás i
teljesítmények csökkenő tendenciát mutattak az alábbiak szerint :
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f
MegnevezAs 2002 2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010 '

utasTó(millió) 162 157 160 154 154 146 142 140 13 7

Személyszállítási teljesítmények
ebb ől fizet ő 125 122 121 120 120 112 108 107 104-
utaskilométer (millió) 10 412 10 160 10 411 9 742 9 450 8 590 8 149 7 932 7 548

ebb ől fizető 7 387 7 300 7 201 6 952 6 742 6 062 5 701 5 521 5 249

Vontatási teljesítmények
személy wnatkilométer (millió) 80,5 79,0 83,4 79,2 77,8 85,6 84,6 84,9 81, 8

teher wnatkilométer (millió) 15,7 15,5 16,7 17,4 18,4 18,0 16,8 12,5 10, 3

Pályavasúti teljesítmények
személy wnatkilométer (millió) 70,1 76,3 80,2 75,4 77,2 84,5 83,4 84,1 81, 9

teher vonatkilométer (millió) 15,6 15,3 16,5 17,0 19,0 18,8 18,3 14,3 15, 0

Cargo teljesítmények
árutonna (ezer) 43 557 42 940 45 567 44 167 46 776 44 521 41 857

árutonna-kilométer (millió) 7 387 7 614 8 310 8 558 9 279 8 933 8 380
* Várható

A személyszállítási teljesítmények már az 1990-es évekt ő l folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak,
melynek oka:

a párhuzamos úthálózat intenzív fejlődése, a gépkocsik számának ugrásszent növekedése ;

•▪ A Volán társaságok járműparkjának korszerűsítése, jobb fel- és leszállási lehetőségek;
• a vasúti szolgáltatási színvonal alacsonyabb emelkedése ;

jelentős ár- és kedvezményváltozáso k

A MÁV személyszállítási teljesítmény és bevételi adatai 2002-2010 . között :

.A 2002. év szegmensenkénti összesítése (2004 arányában bontva, csak becsült adatokkal) :

Megnevezés
Minőség i
távolsági

Standard
távolsági

Budapes t
elővárosi

Vidéki
elővárosi

Térség i
szárnyvonal

Közszolgálat i
összese n

Utasfő (ezer) 7 336 41020 50 642 34 439 26 334 159 77 1

Utaskor (ezer) 1 157 902 3 996 212 2 392 732 1424 650 1 035 019 10 006 515

Vonatdarab (db) 34 603 80 926 167 477 372 071 372 071 1 027 14 8

Vonatkor (ezer) 6 987 14 586 11 336 19 215 16 595 68 71 8

LJlőhelykm (millió) 2 642 7 827 4 711 4 794 2 397 22 37 1

Ulőhelykihasználás % 44 51 51 30 43 45

menetdíj 5 134 5 661 5 929 3 517 2 288 22 53 1

fogyasztói árkiegészítés 3 003 8 454 4 657 2 779 1788 20 68 1

egyéb személyszállítás 1009 0 0 0 18 1 02 7

egyéb bevétel 148 263 230 393 324 1 358

elsődleges üzleti bevételek 9 294 14 379 10 816 6 690 4 418 45 597
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A 2003 . év szegmensenkénti összesítése (2004 arányában bontva, csak becsült adatokkal)

Megnevezés
Min ő ségi
távolsági

Standard
távolsági

Budapes t
elővárosi

Vidék i
elővárosi

Térségi
szárnyvonal

Közszolgálat i
összese n

Utasfő (ezer) 7 122 39 822 49 163 33 433 25 565 155 104

Utaskor (ezer) 1 129 317 3 897 557 2 333 663 1 389 479 1 009 467 9 759 48 4

Vonatdarab (db) 35 821 83 776 173 375 385 175 385 175 1 063 32 2

Vonatkor (ezer) 7 760 16 199 12 590 21 340 18 430 76 319

LJlőhelykm (milli6) 2 720 8 060 4 851 4 937 2 468 23 03 6

U1őhelykihasználás % 42 48 48 28 41 42

menetdíj 5 387 5 940 6 220 3 690 2 401 23 63 8

fogyasztói árkiegészítés 3 214 9 050 4 986 2 975 1 914 22 139

egyéb személyszállítás 1 191 0 0 0 22 1 21 2

egyéb bevétel 174 311 272 464 382 160 3

elsődleges üzleti bevételek 9 966 15 300 11 478 7 129 4 718 48 592

A 2004 . év szegmensenkénti összesítése (csak becsült adatokkal)

Megnevezés
Minőségi
távolsági

Standard
távolsági

Budapest
elővárosi

Vidéki
elővárosi

Térségi

	

Közszolgálati
szárnyvonal

	

összesen

Utasfő (ezer) 7 243 40 500 50 000 34 002 26 000

	

157 74 5

Utaskm (ezer) 1 159 000 4 000 000 2 395 000 1 426 000 1 036 000

	

10 016 000

Vonatdarab (db) 37 200 87 000 180 048 400 000 400 000

	

1 104 248

Vonatkm (ezer) 8 000 16 700 12 979 22 000 19 000

	

78 679

iJlőhelykm (milli6) 2 700 8 000 4 815 4 900 2 450

	

22 86 5

iJlőhelykihasználás % 43 50 50 29 42

	

44

menetdíj 5 699 6 284 6 581 3 904 2 540

	

25 00 8

fogyasztói árkiegészítés 3 423 9 637 5 309 3 168 2 038

	

23 57 5

egyéb személyszállítás 2 459 0 0 0 45

	

2 504

egyéb bevétel 360 642 561 959 789

	

3 31 1

elsődleges üzleti bevételek 11 941 16 563 12 451 8 031 5 412

	

54 398
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A 2005. év szegmensenkénti összesítése (csak becsült adatokkal)

Megnevezés Minőségi
távolsági

Standard
távolsági

Budapes t
elővárosi Vidéki el ővárosi

Térségi

	

Közszolgálati
szárnyvonal

	

összesen

Utasfő (ezer) 7 919 37 554 50 294 31 863 23 925

	

151 555

Utaskm (ezer) 1 383 643 3 408 720 2 359 575 1 329 265 854 108

	

9 335 31 1

Vonatdarab (db) 37 284 81233 181 485 380 465 386 318

	

1 066 78 5

Vonatkm (ezer) 8 042 14 391 11249 22 525 17 660

	

73 867

Ulőhelykm (milli6) 2 846 6 078 4 737 4 898 2 408

	

20 967

Úlőhelykihasználás % 49 56 50 27 35

	

45

menetdíj 6 412 6 304 6 363 4 088 2 701

	

25 868

fogyasztói árkiegészítés 2 983 10 248 5 412 3 384 2 174

	

24 20 1

egyéb személyszállítás 2 729 0 0 0 0

	

2 729

egyéb bevétel 389 619 541 983 881

	

3 41 3

elsődleges üzleti bevételek 12 513 17 171 12 316 8 455 5 756

	

56 211
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A 2006. év szegmensenkénti összesítése (csak becsült adatokkal)

Megnevezés
Minőség i
távolsági

Standard
távolsági

Budapest
elővárosi Vidéki el ővárosi

Térségi

	

Közszolgálati
szárnyvonal

	

összese n

Utasfő (ezer) 8 013 35 490 56 221 29 839 21 155

	

150 71 8

Utaskor (ezer) 1 375 827 3 790 965 1 999 000 1 143 230 680 753

	

8 989 775

Vonatdarab (db) 41 036 72 084 234 193 395 106 322 515

	

1 064 93 4

Vonatkm (ezer) 8 932 13 786 13 979 24 450 12 197

	

73 344

Ulő helydmi (millió) 2 994 6 135 5 413 5 472 1 482

	

21 496

Ulőhelykihasználás % 46,0% 61,8% 36,9% 20,9% 45,9%

	

41,8 %

menetdíj 7 196 7 056 6 981 3 537 2 116

	

26 88 6

fogyasztói árkiegészítés 4 880 10 307 4 260 2 843 1 680

	

23 970

egyéb személyszállítás 2 742 0 1 022 0 83

	

3 847

egyéb bevétel 451 649 420 238 142

	

1 900

els ődleges üzleti bevételek 15 269 18 011 12 683 6 618 4 021

	

56 603

2007. évi pénzügyi adatok (2008 . arányiban bontva)

Megnevezés Távolsági Bp . előváros Regionális
Közszolgálat i
összesen

Utasfő (ezer) 74 163 19 327 50 553 14-4 043

Utaskm (ezer) 2 358 430 3 917 854 1943 151 8 219 435

Vonatdarab (db) 140 150 246 834 762 172 1 149 156

Vonatkor (ezer) 26 654 15 295 41 052 83 00 1

Ulőhelykor (millió) 10 952 6 187 7 426 24 56 5

Ulőhelykihasználás % 21,5% 63,3% 26,2% 33,5%

menetdíj 11 006 14 775 7 295 33 076

fogyasztói árkiegészítés 4 674 10 549 5 266 20 490

egyéb személyszállítás 2 099 117 117 2 33 3

egyéb bevétel 0 1 000 0 1 000

els ődleges üzleti bevételek 13 389 7 185 8 374 28 948
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2008 . év adatai

Megnevezés
Távolsági Bp . előváros Regionális

Közszolgálat i
összesen

Utasfő (ezer) 17 331 73 007 49 017 139 355

Utaskm (ezer) 3 534 260 2 338 407 1 896 758 7 769 42 5

Vonatdarab (db) 135 501 261 267 719 053 1 115 82 1

Vonatkm (ezer) 26 080 16 156 38 840 81 076

Úlőhelykm (millió) 9 882 6 192 6 867 22 94 1

Ulőhelykihasználás % 35,8% 37,8% 27,6% 33,9%

menetdíj 14 370 11 104 7 303 32 776

fogyasztói árkiegészítés 8 801 6 801 4 473 20 075

egyéb személyszállítás 3 746 208 208 4 162

egyéb bevétel 0 1 785 0 1 785

elsődleges üzleti bevételek 24 716 14 550 16 211 55 477

2009. év adatai

Megnevezés
Távolsági Bp. előváros Regionális

Közszolgálati
összesen

Utasfő (ezer) 15 306 68 871 53 209 137 38b

Utaskor (ezer) 3 041 143 1964 270 2 537 372 7 542 78 5

Vonatdarab (db) 137 160 286 055 711 874 1 135 089

Vonatkor (ezer) 26 355 16 492 38 735 81 58 2

Ulőhelykm (millió) 9 476 5 984 6 405 21 865

Ulőhelykihasználás % 32,1% 32,8% 39,6% 34,5%

menetdíj 13 782 10 447 6 875 31 103

fogyasztói árkiegészítés 8 807 5 501 5 418 19 726

egyéb személyszállítás 2 326 2 334 291 4 95 1

egyéb bevétel 1 739 522 601 2 862

elsődleges üzleti bevételek 26 654 18 803 13185 54 614
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2010. év várható adatok

Megnevezés Távolsági Bp . előváros
Közszolgálat i

Regionális

	

összese n

Utasfő (ezeij 17 328 72 638 45 245

	

135 21 1

Utaskm (ezer) 3 398 037 2 078 313 1 700 984

	

7 177 334

Vonatdarab (db) 130 039 271 204 674 915

	

1 076 158

Vonatkm (ezer) 25 578 16 006 37 593

	

79 17 7

Ulőhelykm (millió) 9 078 5 733 6 136

	

20 947

Ulőhelykihasználás % 37% 36% 28%

	

34%

menetdíj 14 927 11408 7 542

	

33 876

fogyasztói árkiegészítés 8 694 5 564 5 563

	

19 821

egyéb személyszállítás 2 322 1 378 290

	

3 99 0

egyéb bevétel 1 479 479 536

	

2 494

elsődleges üzleti bevételek 27 421 18 829 13 931

	

60 181

A fentiek ellenére a vasút piaci részesedése 22% illetve 30% elszállított utasf ő és utaskilométer
tekintetében . A személyszállítási kínálat az elmúlt években a mellékvonalak bezárásával/újranyitásával ,
valamint az ütemes menetrend bevezetésével párhuzamosan hullámzó volt, a vonatkilométer-teljesítmén y
2010-ben meghaladta a 2002. évi szintet. Teherszállításban a vasút piaci részesedése 16%, a teljesítménye k
csökkenése mellett . A vasúti árufuvarozás földrajzi célterületei követik a magyar kereskedelmi kapcsolatok
alakulását . A nemzetközi forgalmak dominánsak, egyre inkább speciális (minőségi) szolgáltatás i
eszközigénnyel .
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A MÁV Csoport változása és felépítése:

2010.
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A MÁV Csoport költségvetési kapcsolatai :

A MÁV Csoport bevételeit meghatározó tényezők

menetrend kormányhatározat

személyszállítási tarifa GKM rendelet

kedvezmények köre kormányrendelet

fogyasztói árkiegészítés kormányrendelet

hálózat-hozzáférési díj GKM-PM rendelet

személyszállítás költségtérítése
költségvetési törvény
(bevétellel

	

nem

	

fedezett

	

indokolt
költségeket nagyrészt fedezi)

pályavasút költségtérítése költségvetési törvény
(mélyen az indokolt szint alatt)

1 %

Pályavasúti bevétel
Személyszállítási bevétel
Vontatási, tolatási bevéte l
Jármű karbantartási bevéte l

gyéb bevételek
Allami bevétel
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A MAV Csoport gazdálkodása a 2002 — 2010 közötti időszakban az alábbiak szerint alakult:

Meynevezes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *

Értékesítés nettó árbevétele 205 654 217 612 220 191 222 883 264 142 183 833 178 511 121 457 125 377

- ebbő l közszolgáltatás költségtérítése 55 845 57 815 56 534 50 384 74 408

Egyéb bevételek 10 823 32 887 23 969 28 883, 19 174 189 360 191 413 207 469 195 276
- ebből közszolgáltatás költségtérítése 160 712 165 859 163 837 173 293

Aktivált saját teljesítmények értéke 17 580 22 380 17 592 14 201 16 027 26 311 27 462 24 623 18 92 4

Anyagjellegű ráfordítások 101 024 103 218 106 919 117 594 137 446 149 885 160 799 130 840 125 700

Személyi jellegű ráfordítások 121 768 130 030 144 664 149 329 155 522 169 399 175 890 164 052 158 368

Értékcsökkenési leírás 30 076 31 580 33 570 35 615 37 580 40 556 47 146 48 385 53 37 9

Egyéb ráfordításo k

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

2 1

-39

02 8

839

4 1

-33

55 8

507

28

-51

58 7

985

42 565 43 17 5

380

44 943 51 350

-37 799

22

-12

627 32 76 7

S 281

PENZUGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE -2 498 •2 372 -2 909

79 13 6

-8 496

-7 4

-13 392 -16 638 58 546 -14

355

276

-3 0

-9

63 7

94 5

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -42 337 -35 879 -54 894 -87 632 -87 772 -21 899 20 747 -26 631 -40 58 2

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

ADÓZÁS EL ŐTTI EREDMÉNY

	

'` -

54

11

296

959

3

-32

078

869

5

-49

81 1

083

7 135

-80 497

5

-81

91 7

855

6 11 3

78 8-15

-136

20 811

-179 4 8

Adófizetési kötelezettség 66 66 102 129 197 299 2 127

-26 81 0

154

-40 53 4

Látens adó -81 -2 16 94 -441 -3 754 -249 945

ADÓZOTT EREDMÉNY 11 974 -32 869 -49 169 -80 532 -82 493 -12 331 18 733 -27 909 -40 534

Kisebbségi tulajdonosokat megillet ő rész 61 14 0

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 11 974 -32 859 -49 169 -80 554S2 47 1-12 18 733 -27 909 -40 53 4532 ,
'Várható

A mérleg szerinti eredményt a kapott közszolgáltatási költségtérítés mértéke, illetve az egyéb állam i
szerepvállalások határozzák meg, az egyszeri tételek (pl . Cargo értékesítése, ÁFA visszatérítés) mellett .
2002-ben és 2007-ben az állami beavatkozás elodázhatatlanná vált, mely azonban a strukturáli s
problémákat nem oldotta meg. A 2002-2006-os időszakban a vasútreform felgyorsításakor a
hitelszanálásokkal a felhalmozott adósságállomány lecsökkent, de a közszolgáltatási szerződések aláírására
nem került sor, a korábbi évek alulfinanszírozási gyakorlata folytatódott, mely az eszközpark leromlásával ,
a fejlesztési programok elmaradásával járt . A kényszer-megtakarítások (kapacitás és kínálat-szűkítés )

	

r r rlloman
r

y u ,

	

r

	

r r r

	

rmellett az adossagajratermelődött, a MAV Zrt . gazdasági, finanszírozási es tőkehelyzete 2007 . ev
elejére kritikussá vált . 2007-ben újabb, egyszeri jellegű állami szerepvállalás (111,6 Mrd Ft-os tőkejuttatás) a
2006 . évi negatív saját tőke törvényi előírásoknak megfelelő biztosítása és a hitelállomány csökkentés e
érdekében, valamint a korábbi éveknél jelent ősen magasabb 160,7 Mrd Ft állami költségtérítéssel a
személyszállítás veszteségének nulkzaldóra való kiegészítése mellett a pályavasúti veszteség nagyob b
mértékű csökkentése vált lehetővé. Ezzel a 2007 . évet pénzügyi biztonság jellemezte, azonban a következő
évekre nem maradt tartalék A 2008 . év végén a MÁV-START Zrt . a költségvetési elő irányzatná l
magasabb költségtérítést kapott (összesen a 2007. évihez hasonló nagyságrendben), így a Csoport
működéser

	

r

	

r

	

r r

	

r rrrr szarmazorfenntartható volt, illetve az ev végén befolyta Cargo értékesítéséből 97,4 Mrd Ft-os
bevétel . 2009-ben a Cargo értékesítés bevételének MAV Zrt-nél hagyása jelentős részben az esedékes
adósságszolgálat teljesítését és eszközfejlesztéseket szolgált, valamint a működéshez is hozzájárult .

Az év második felére a Csoport jelentős likviditási gondokkal küzdött a MÁV-START Zrt .
költségtérítésének

r r r v r

	

r

	

r

	

r

	

r r

	

rütemezése miatt, felhalmozott tartozásait csak ev végére tudta rendezni. A gazdasági
r

	

r

	

r

	

,

	

,

	

r

	

r

	

r r r

	

,válság miatti drasztikus bevétel-elmaraclas mellett a pályavasút költségtérítése csupán 389 M Ft volt, a z
eredményt és a finanszírozási helyzetet a MAV Zrt . által a 2004-2005 . években ÁFA arányosítás miatt
ráfordításként elszámolt ÁFA visszaigénylés és annak kamata (19,2 Mrd Ft) javította .

2010. : A módosított költségvetési törvény szerint a személyszállítás 148 Mrd Ft (eredetileg 122,4 Mrd Ft) ,
rlyavasart 23 Mrd Ft költségtérítés tr kap, valamint 10 Mrd Ft kötvénykibocsátást hagyott jóvára pávaa

tulajdonos, így a beruházások csúszása árán a 2010. év finanszírozható volt .

A csoportszintű veszteség ménéke a közszolgáltatás bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek
ellentételezésétő l függ. A MAV Zrt-ét terheli továbbá a korábbi évek működési hiteleinek kamatfizetési é s
törlesztési kötelezettsége. A korábbi működési hitelek szanálásával és a Csoport finanszírozási helyzetének
rendezésével több milliárd kamatköltség lenne megtakarítható évente .
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Az állami szerepvállalás dönt ően személyszállításhoz

	

kapcsolódó közszolgáltatási költségtérítés é s
fogyasztói árkiegészítés volt .

Adatok M Ft-ban

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 `

Allami költségtérités 55 845 57 815 56 534 50 384 74 407 160 712 165 859 163 837 173 293

Személyszállítás beszerzéseit terhelő ,
vissza nem igényelhető ÁFA 0 0 -7 201 -8 317 0 0 0 0 0

Nettó állami költségtérítés 55 845 57 815 49 333 42 067 74 407 160 712 165 859 163 837 ® 173 293

ebből személyszállítás összesen 55 845 57 815 49 333 42 067 74 407 136 308 157 033 163 448 150 293

pályavasút részére 0 0 0 0 0 24 404 8 826 389 23 000

Fogyasztói árkiegészítés 20 705 , 22 161 23 597 24 226 24 306 20 468 20 088 19 963 19 829

Jövedéki adó visszatérítés 6 536 6 477 6 087 5 707 5 748 5 714 5 322 4 857 4 807

BKSZ-hez támogatás 0 0 0 206 1 022 1 051 1 784 2 043 1 043

Létszámracionlizálás 0 0 1 000 2 704 740 0 205 0 0

Egyéb támogatás

M űködéshez

	

összesen

7

83 093 86

5

458

•

87

3

221

°

83

126

353 106

622

845

►

188

378 '

323

869 '

194 127 190

15 2

852 198

0

97 2nyújtott

Tokeemelés U 5 733 7 499 15 806 249 111 600 0 0 0

Költségvetési juttatás beruházáshoz 31 153 19 768 12 585 18 407 36 518 13 985 3 847 556 0

Szanálás értéke összesen 121 126 0 0 0 0 0 0 0 0

Mérleg szerinti eredmény

	

11 9741 -32 8691 -49 1691 -80 5321 -82 5541 -12 4711

	

18 7331 -27 9091 -40 534

* Várható

**MAV Zrt és kiemelt leányvállata i

A pályavasúti infrastruktúra működtetésének költségeit 2002-2006 . között az állam egyáltalán nem, az azt
követő években hektikusan, nem teljes mértékben ellentételezte .
A folyamatos veszteségképződés miatt időrő l-idő re egyszeri, tőkeági finanszírozás vált szükségessé, mellye l
azonban a strukturális problémák fennmaradtak.
Hosszú távon megoldást a közszolgáltatási szerz ődés megkötése jelenthet : a MÁV-START Zrt . 2008 . és
2009 . években 1-1 éves, 2010-t ől három évre szóló szerződéssel rendelkezett, a Pályavasúti Üzletággal
várhatóan csak 2011-től rendeződik a finanszírozási kapcsolat .
A közszolgáltatás költségtérítése nem nyújt fedezetet a hitelekhez kapcsolódó adósságterhekre, valamint a
szolgáltatási színvonal javítását szolgáló beruházásokra .

A teljesítmények csökkenése mellett a MÁV Csoport összes konszolidált bevétele 2000-2009 . között 12 5
Mrd Ft-tal, 59 %-kal, összes ráfordítása 129 Mrd Ft-tal, 55 %-kal emelkedett . Adózás elő tti eredménye 4
Mrd Ft-tal, 18 %-kal romlott, a csoportszint ű , konszolidált EBITDA 42 Mrd Ft-tal javult . A MAV
Csoport részére juttatott működési támogatások összege folyó áron számítva 137 Mrd Ft-tal, 188 %-ka l
nő tt . A működési támogatások aránya az összes hozamon belül 33 %-ról 58 %-ra emelkedett, amel y
mindössze a személyszállítás alulfinanszírozottságát oldotta meg. A vasúti infrastruktúra működtetéséhe z
közvetlenül kapcsolódó költségtérítés minimális mérték ű volt, a bevételekkel nem fedezett indokol t
üzemeltetési költségek megtérítésére nem került sor .
2000-2009 . között a konszolidált mérlegben a mérlegfőösszeg értéke 265 Mrd Ft-tal, 41 %-kal nőtt, a
befektetett eszközök értéke 187 Mrd Ft-tal, 32 %-kal emelkedett, összes eszközön belüli aránya azonba n
89 %-ról 84 %-ra csökkent . Ugyanezen időszak alatt a saját tőke értéke 411 Mrd Ft-tal, 87 %-kal csökkent,
és a saját források aránya 73 %-ról 7 %-ra romlott annak ellenére, hogy a t őke jellegű állami támogatások
(tőkeemelés, beruházási támogatás, szanálás) együttes összege folyó áron számítva 492 Mrd Ft volt .

Költségvetési befizetések** 501	 521	 571	 571	 551	 631	 711	 721	 721
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Gazdálkodás : Pályavasút költségei

A benchmarkadatok szerint Magyarországon a pályavasút költségeit átlagosnál nagyobb mértékben fedez i
a pályahasználati díj .

Fedezett költségarány

200 6

H 5 NL 51 5F I B OK P A CH 5K HK RO CZ D F 9G H PL EE LT L 4

MegiegYZésa forrás ábrán nem szerepeltek konkrét értékek, a feltüntetett adatok leolvasott hozzávető leges eredménye k

Forrás: ECMT (http :llwr.cemt :orgRopicskailfraildocs .htm )

Az átlagos nemzetközi helyzet felé elmozdulva, nagyobb pályavasúti költségtérítési volumen mellet t
csökkenthető lenne a pályahasználat díja, ami egyben növeli az árufuvarozási piac versenyképességét é s
csökkenti a személyszállítási szegmens költségtérítési igényét . Mindez csak alapos, a versenyhelyzetet is
elemző hatástanulmány alapján dönthet ő el a közúti finanszírozással szembeni versenyképesség
növelésével, a bevétel optimalizálásával .
A pályaállapotot alapvetően meghatározó, szinten tartó karbantartási és felújítási források 2000-2009 .
között folyó áron számítva 20 %-kal nő ttek, azonban a 2000 . évi reálértéken számítva 34 %-os a
csökkenésük. Az időszak egészében a változás nem volt egyenletes, 2003-2006. között a karbantartás é s
felújítások összege a 2002 . évi felére esett vissza. A szinten tartó forrás szűkülését a felújítások csökkenése ,
és a karbantartások növekedése kísérte .
Nemzetközi összehasonlításban mind a karbantartási, mind a pályavasúti beruházások fajlagos összeg e
rendkívül alacsony, az európai vasutak átlagának alig negyede .

Eszközpark

Az elmúlt két évtizedben lelassultak, illetve leálltak az életciklusuk (30 év) végére ért eszközök pótlásá t
biztosító beszerzések. A vasúti járműpark jellemzően a 60-as, 70-es években nagy szériában gyártot t
, ll. A személyszállítási járművek elavultak, átlagéletkoruk 33 év, 42 %-uk 30 évesné l jarinűvekbő l áll. i s

öregebb. A járműpark állapota és heterogenitása az optimálisnál magasabb fenntartási költségszinte t
eredményez . A 20 évnél fiatalabb eszközök aránya mozdonyok esetében 1 %, motorvonatok ,
személykocsik esetében 13 %. Források hiányában a járművek átlagos, fajlagos karbantartási és felújítás i
ráfordításainak eves összege 10 ev alatt reálértéken számítva 35 %-kal csökkent . Ez csak azert nem
okozott nagyobb kapacitás hiányt, mert a kereslet komoly mértékben lecsökkent.
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2000-2010. között a vasúti személykocsik száma a selejtezések következében 646 darabbal, 21 %-kal
csökkent, amelyet a motorkocsik számának 104 darabbal, 32 %-kal történő növekedése kis mértékben
ellensúlyozott . A karbantartásukra fordított költség tíz év alatt 122 %-kal, reálértéken összesen 22,6 %-kal
bővült .

A személyszállítási jármű beruházások összege 2000 és 2010 . között 170,8 Mrd Ft volt, amelynek
reálértéke 115,3 Mrd Ft . A beruházási összeg magában foglalja a személykocsi f őjavítást és beszerzést,
illetve a motorkocsi nagyjavítását és a motorvonatok beszerzését . 2006-2009 . között több mint 90 Mrd Ft
értékben került sor motorvonat vásárlásokra (Flirt, Talent), amelyek javították a járm űállomány átlago s
műszaki színvonalát.

A mozdonyállomány elöregedett, 79 %-a meghaladja a gyártáskor tervezett 30 éves élettartamot. Tíz év
alatt a mozdonyokkal kapcsolatos beruházások nominál értéken évente azonos szinten alakultak,
reálértéken számítva azonban 50 %-kal csökkentek, így az elmaradt beruházások, felújítások é s
karbantartások mértéke mintegy 100 Mrd Ft .

MAV ingatlanvagyona :

A MÁV Zrt . ingatlanvagyona az ingatlanok funkciójától függetlenül állami vagy társasági tulajdonban van .
A MAV részvénytársasággá alakításakor a társaság rendelkezésére bocsátott ingatlanok tulajdoni viszonya i
nem kerültek rendezésre. A földhivatali bejegyzés hiánya és a tervezett telekalakítások befejezetlenség e
akadályozza az ingatlanokkal való rendelkezési jog gyakorlását, a vasúti működéshez nem szüksége s
ingatlanok értékesítését, vagy az állami tulajdonú ingatlanok visszaadását a tulajdonosi jog gyakorlójának A
jelenlegi állapot szerint a számviteli nyilvántartásban 132 ezer ingatlan szerepel, ebből 113 ezer épület é s
építmény, valamint 19 ezer földterület . Ezzel szemben a földhivatali nyilvántartás 16 ezer földingatlant
tartalmaz, amelybő l 6,5 ezer kincstári és 9 .5 ezer MAV tulajdonú.

Az összes ingatlan vagyonon belül a vasútüzemhez szükséges építmények értéke 287 Mrd Ft, az épületek
értéke 38 Mrd Ft. A vasútüzemhez nem szükséges építmények becsült összege 15 Mrd Ft, az épületeké
12,4 Mrd Ft . az utóbbiak főként lakóépületek, művelődési, oktatási és sportlétesítmények . Az előző két
csoportba nem sorolható, a MAV Zrt . tulajdonában lévő hivatali és ipari épület állomány közel 28 Mrd Ft
értékű .

Egyéb gazdálkodási ügyek:

A Bizottság a vizsgálat lefolytatása során megismert olyan információkat, melyek a pazarló gazdálkodásr a
utaltak s nem tekinthetők megalapozott döntéseknek
Egyes esetekben a szerződő fél előfordul az is, hogy a MAV közreműködésével kivételezett, vagy éppen
monopolhelyzetbe kerül az egyes tevékenységek kiszervezésénél, ezeket javasoljuk felülvizsgálni .

Multiszolg Kft

AMultiszolg Kft bels ő tevékenység kiszervezése s elővásárlási jog bejegyzése MÁV területre, maj d
részvények eladása vitatható értéken .
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MÁV Start Zrt.

MÁV Start Zrt. túlzott marketing költségei (pl . Carat 21 Hungary Kft )

Közbeszerzési eljárás tárgya A szerződés értéke

„Marketing kampányok

	

szakmai előkészítése

	

és

kivitelezése”

Nettó 200 millió Ft + 50 % keretössze g

„Marketing és PR kampányok szakmai előkészítése és

kivitelezése ”

nettó 50 millió Ft + 50 % keretössze g

„Marketing és PR kampányok szakmai előkészítésére

és kivitelezésére vonatkozó vállalkozói keretszerződés”

nettó 12 millió Ft +25% keretösszeg

A Carat 21 Kft . 2008 . decemberében kötött szerződést a MÁV START-tal a START ajánlatainak
reklámozására. Az ajánlatra küldött első megrendelés dátuma három nappal kés őbbi, mint az els ő teljesítés .
Ez azt jelenti, hogy előbb fizettek, és csak utána rendelték meg, hogy mire is fizettek korábban. Az nem
derült ki, hogytörtént-e teljesítés abban az évben, hiszen akkor éppen sztrájk volt, és sztrájk idején nem tú l
racionális reklámozni az éppen nem közleked ő vonatokat. A belső ellenőrzés további hibákat is feltárt, é s
azzal zárta a jelentést, hogy „sem a szerződéses konstrukciót, sem a gyakorlatot nem tartjuk alkalmasnak
arra, hogy biztosítsa a szerződéses keretösszeg Társaságunk gazdasági érdekeinek megfelelő , hatékony
felhasználását .” Felelősségre vonás nem történt, felelősöket az anyag nem nevez meg.

Jelentősen növekvő szakszervezeti költségek

A szakszervezetek MÁV csoport költségeinek terhére kifizetett bérek, juttatások és egyéb költségekre
vonatkozóan teljes körű kimutatást nem kaptunk

A megküldött adatszolgáltatásból is kiderül, hogy a szakszervezeti tisztségvisel ők részére a bérköltség
terhére történt kifizetések és munkaidő – kedvezmény igénybevételének idő tartamara. (2003-ban 30 5
millió Ft, 2010-ben 927 millió Ft/év)

A szakszervezeti tisztségviselés egyéb kifizetések 2004-ben 150 millió Ft, 12010-ben a teljes MÁ V
csoportra vonatkoztatva 1 354 millió Ft . (VBKI)
Fő állású, kb. 40 fő vezető és más bérekre vonatkozóan becsülni tudunk, összességében a MÁ V
szakszervezetek MÁV költsége 1, 5- 2,2 Mrd Ft / évre tehet ő .
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A MAV-csoporton belül használt (saját, bérelt, lízingelt) személygépkocsik száma és üzemeltetés i
költsége i

Kimutatás a MÁV Csoport 2002-2010.év közötti személygépjármű darabszámainak alakulásáról

Időszak 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Személygépkocs i
darabszám összesen
(db)

532 540 585 573 760 831 820 666 630

- saját 265 274 274 244 54 38 41 39 3 6

- bérelt 265 263 308 327 697 785 769 622 590

- lízingelt 2 3 3 2 9 8 10 5 4

Ü~emeltetéri költrég* (eFt)
85 1

284

1 094

568

1 309

199

1251

317

1 804

293

1 697

432

1 745

922

1 61 3

134

1 595

016

*Üzemeltetési költség alatt a bérleti díjat, üzemanyag költséget, autópályadíjat, mosatást, biztosítási díjakat értjü k

Tanácsadói költségek emelkedése

A MÁV az elmúlt években 14 milliárd Ft-ot költött különféle ügyvédi munkadíjakra,
szervezetkorszerűsítési és egyéb tanácsadók munkáinak díjazására .

MHR projekt

A Menetjegy Értékesítési Projektrő l (MHR) 2006-ban készült bels ő ellenőrzési jelentés . Ebben egyebek
mellett elmarasztalták Mándoki Zoltán vezérigazgató urat . Az ellenőrzés sok mindenki más mellett az ő
terhére írja kb. 300 milliós kár keletkezését, mivel leállította a projektet akkor, amikor végre esély lett voln a
annak befejezésére . A bizottsági ülésen nem is emlékezett arra, hogy ilyen döntés volt .

Papírtekercs Kft .

A Papírtekercs Kft . 2004-ben mintaoltalom alá helyezte azt a menetjegy papírt, amelyet kés őbb a MÁV is
használt, és a hozzá tartozó biztonsági elemeket. Néhány hónappal kés őbb a MÁV közbeszerzést írt ki
ebben a témában, amelynek egyedüli lehetséges győztese a Papírtekercs kft, vagy az, akinek átadja a
mintaoltalmat . A belső ellenőrzés számos alkalommal vizsgálta, hogy jogos-e a mintaoltalom. Azt azonban
senki sem vetette fel, hogy hogyan találta ki a Papírtekercs Kft . pont akkor, hogy mit kell mintaoltalom alá
helyezni? Hibázhatott-e ebben a kérdésben MÁV os alkalmazott, vagy mindez csak a szerencse m űve ?

MÁV Ingatlankezelő Kft.

A MÁV Ingatlankezelő Kft-nél a belső ellenőrzés feltárta, hogy bizonyos esetekben fiktív cégek által adot t
árajánlatokkal nyert meghívásos közbeszerzésen egy cég . De nem tárta fel, hogy a cégnek milyen MÁV-o s
szálai voltak, hiszen valaki a MÁV IK-n belül döntött a nem létező cégek meghívásáról.
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MÁV Csoport létszáma
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FORGALOM :

A vizsgált időszakban a MÁV Zrt . személyszállítási tevékenységének a teljesítményei és min őségi mutató i
alakulása:

Az évenkénti ingadozásokat a vonatmennyiség tekintetében az alábbiak befolyásolták (MÁV Zrt .
anyagából)

– A 1001/2004. I.B. Kormányhatározat értelmében az elővárosi forgalomban korszerű
menetrendi kínálatot kell kialakítani ;

– 2004 . augusztusban a 70-71 . számú vonalakon ütemes menetrend került bevezetésre ;
– a 2004/2005. évi menetrendben a teljesítményeket közel 10%-kal kellett csökkenten i

(elsősorban a vonatok közlekedési korlátozásával került megvalósításra) ;
– 2006/2007 Kelet-Magyarországon részlegesen bevezettük az ütemes menetrendet ;
– 2007/2008 Kelet-Magyarországon b ővítettük az ütemes menetrendet ;
– 2008/2009 Nyugat – Magyarországon részlegesen bevezettük az ütemes menetrendet ;
– 2009/2010 az ütemes menetrendi kínálatot kismértékben módosítottuk ;
– 2007 . március 4-tő l 14 (+ 5 vonatpótló autóbusszal kiszolgált) mellékvonalon megszüntettük a

személyszállítási közszolgáltatást ;
– 2009 . decembertől további 22 vasútvonalon szűnt meg részlegesen, vagy teljes hosszban a

személyszállítási közszolgáltatás ;
– az ütemes menetrendek bevezetésével az érintett vonalak csatlakozó pontjain jelent ő s

mértékben javultak a csatlakozások;
– A menetrend tervezésének időszakában a Volán társaságok képviselőivel közösen térségi

egyeztetéseken veszünk részt, amelyek egyik célja a csatlakozások javítása .
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Az alábbi táblázat tartalmazza hálózati szinten 2002-2010 . közötti időszakra vonatkozóan a közlekedő és
késetten közlekedő vonatok darabszámát, valamint a vonatok menetrendszer űségének százalékos
formában kifejezett értékét . Az elégtelen, 2008-2009 . években mintegy 90 Mrd Ft-os elmarad t
költségtérítés következtében kialakult infrastruktúra minőségi romlásán túl az is a visszaesés oka 2010-ben ,
hogy a tavaszi árvizek okozta lassújelek késéseket generáltak, illetve javult a nyilvántartási, dokumentáció s
fegyelem a FOR nak köszönhetően.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Közlekedő

	

vonat
(db szám) 1034775 1066451 1113599 1020290 1044186 1078425 1076260 1085043 101481 0

Késett vonat (db
szám) 37387 59663 58096 59835 74233 71244 80130 99446 123845

Menetrendszerűen
közlekedő
vonatok (%)

96,4 94,41 94,78 94,14 92,89 93,39 92,55 90,83 87,80
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Az utas észrevételekre vonatkozó táblázat:

észrevétele k
szarna

Eszrevételkategóriák megoszlása (egy mKkeresés több észrevételt is tartalmazhat )

Menetrend Alapszolgáltatás Biztonság Dicséret Infrastruktúra Kórtérítés MÁVDIREKT Közlekedtetés Jegyeladás Zsúfoltság Vonatkésés
F űtési/hűtés i
hiányosságok

Világítás Tisztaság l/tastájékoztatás Személyzeti
problémák

Díjszabás Mérséklési
kérelem Egyéb

Visszatérités i
igény

5112 922 470 ' " • 453 547 168 526 331 1260 • 435

3522 1030 277 1 • ` • 250 118 349 178 847 472

5519 1042 565 3 16 • ` • 496 657 • ` 194 600 351 1369 226

11071 1027 ` ` ` ' • 312 1137 404 67 252 794 1392 439 2962 2796 166 2

13891 907 429 1779 631 68 274 1159 1852 824 4344 3066 1334

13789 877 194 2828 532 50 431 1455 2115 778 2871 2442 1444

18033 1155 707 176 197 397 442 188 390 1275 392 2359 495 346 1681 2518 401 4070 2293 2925

20399 1341 585 186 192 350 459 158 381 1704 358 2745 450 ' 199 1803 2912 522 4684 1568 4353

36261"• 829 760 179 252 394 436 145 384 2978 336 2945 627 160 1498 2994 867 5707 1982 4980
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Költségek, pályafenntartás :

A vasúti pálya fejlesztési és felújítási beruházásainak alakulása és a fenntartási tevékenység
Magyarországon, és ez mennyiben tükrözi az európai trendet, és hogyan változott a vasúti
pálya állapota, minősége

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 .* *

Pályavasúti beruházás* (M Ft) 32 177 37 502 26 957 28 383 46 288 36 512 39 609 69 084 67 46 2

Pályavasúti karbantartás (M Ft) 7 227 5 101 5 103 8 965 10 313 11 709 12 860 12 490 12 62 7

Személywnati menetrendszerűség (%) 96 94 94 95 93 93 93 91 8 8

Teherwnati menetrendszerűség (%) 69 66 64 64 57 54 49 5 1

Sebességkorlátozások aránya a teljes
pályahálózatra vetítve (%)

' 37
'

36
®

39
®

42
►

45
►

44
►

43
►

43 46

' EU forrású beruházásokkal együt t

**Várható

A romló vasúti pálya miatt a
— 120 vonatok átlagsebessége csökken, a

menetrendben

	

beépíthető
- 10o minimális eltérést túllépve késés t

okoz, emellett a vontatási energia

	

80

	

költségeit

	

is

	

növel .

	

A
karbantartások,

	

felújítások
- so elégtelen szintjét a vasúti pályán

	

— 40

	

bevezetni kényszerült állandó és
ideiglenes lassújelek száma is

	

— 20

	

alátámasztja .
A

	

pályaállapot

	

romlásának
o

	

T T T T -,

	

T — T -- - o

	

megállítása érdekében 2007. évtő l
két éves program szerint fokozott
karbantartási

	

tevékenység
kezdődött,

	

azonban

	

a
volumenváltozás

	

a műszaki
tartalommal

	

alátámasztott
igényekre csak részben elegendő

és nem nyújt teljes fedezetet a fels ővezetékes költségek szükséges többletére, mely a villamo s
vontatás magas részaránya és zavarérzékenysége miatt kiemelt figyelmet érdemel .

A karbantartások és beruházások els ősorban a belföldi és nemzetközi törzshálózatot érintik, a
mellékvonali szakaszok karbantartási forráslehetőségének korlátozottsága mellett . A
mellékvonalak felén, de a transz-európai törzshálózat 35%-án is érvényben van állandó vagy
ideiglenes sebességkorlátozás .
Az EU forrásból megvalósuló beruházásokat 2007. évtől a NIF Zrt. végzi, mely eszközö k
azonban az átadás csúszása miatt a MÁV Zrt . könyveiben még nem jelentek meg (2010. év végéig
több mint 120 Mrd Ft.) A saját forrásból megvalósuló beruházások értéke az elmúlt években a z
amortizációt sem érték el, az eszközök értéke folyamatosan csökken, a kincstári eszközökhö z
kapcsolódó visszapótlási kötelezettség 2010 . év végén mintegy 45 Mrd Ft . A 2010 . évi várhat ó
műszaki teljesítményérték mindössze 15 Mrd Ft .
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 .* *

Pályavasúti beruházás, karbantartás (M Ft )

Szem élyvonati menetrendszerű ség (% )

Tehervonati menetrendszerű ség (% )

—f—Sebességkorlátozások aránya a teljes pályahálózatra vetítve (%)
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A benchmarkok a MÁV Zrt .-nél alacsony beruházási szintet
és relatíve magas muködési költséget mutatna k

1 (személy és teher) vonatkm-re Jutó

	

yavasútl beruházá s
(Forrás: UIC 2008)

Egy vonatkm-re jutó, alaptevékenység mOködéai ráfordítása a MÁV Zrt.-hez
viszonyítv a

(Forrás: UIC 2008)

A MÁV Zrt-méla pályavasúti beruházáso k
mutatója jelentosen i i irad még a 1,-11

	

aa i
vasúti társaságétó l

Egy vonatkm-re jutó m ű ködési ráfordítása MÁV Zrt.-hez viszonyítva
(Forrás: UIC 2008 )
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PMí .

A vasúti hálózat pályafenntartási színvonalának jellemző költsége i
(EU-s finanszírozás nélkül )

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0

Anyag m Ft 563 489 292 115 531 355 447 629 757 885 642

Karban- „,, ; „, ,

tartás
Idegenteles karbantartás m Ft :3336 ;28272816 1 784 2047 4193 6213 7698 8783 7 680 7 174

Személyi Jelleg ű ráf. m Ft 1 753 1 883 1 755 796 1 817 1 529 1 516 1 589 1 541 1 493 1 523

1. Köfségvetés m Ft 8 773 8 001 12 964 1 030 956 170 235 0 0 0 ':` ..

úJKás- 2
Amortizáció

3. Vagyonhaszn.
mFt 2370 4 099 900 6 578 3464 2 787 2 900 10577 9604 9901 10 583
m Ft 752 1 464 589 50 0 0 955 0 0 0

Ben”- 4. Pötlátagos m Ft 2 109 3 144 4 243 2 965 2 094 882 334 977 1 108 1 208 1 053
zás 5 Egyéb m Ft 362 442 331 7 0 17 0 0 0 0

Falú) Sás összesen : m Ft 14 366 17170 19 027 10 830 6 514 3 856 4 424 11 554 10 712 11 109 11 836

MintSsszesen m Ft 20 018 22 180 23 691 13 325 10 909 9 933 12 602 21 470 21 793 20 967 20 97 5

Mindösszesen

Mlndösszesen vonalvgk m/ tvonalvgkm
2,22 2,46 2,63 1,48 1,21 1,10 1,40 2,38 2,42 2,32 2,33

% 100,00% 110,80% 118,35% 66,56% 54,50% 49,62% 62,95% 107,25% 108,87% 104,74% 104,78%

Reálértéken,
20 018 20 145 19 850 90 572 8 128 7 150 8 731 13 773 13 176 12 166 11 691 1

Reálértéken, 2000 . évi árakon 2000• évi

% 100,00% 100,64% 99,16% 52,81% 40,60% 35,72% 43,62% 68,80% 65,82% 80,77% 58,40%

Korrigált (magasépltmény és diagnosztika nélkül )

A vasúti hálózat pályafenntartási színvonalának jellemző költsége i
(EU-s finanszírozás nélkül)

<Anyag m Ft

	

Idegenfeles karbantartás m Ft

	

Személyi jellegű ráf. m Ft

Felújítás összesen : m Ft

	

~Mindösszesen I vonalvgkm

	

~Reálértéken, 2000 . évi árakon
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AZ EGYES EURÓPAI VASUTAK HÁLÓZATÁNAK KARBANTARTÁS-FELÚJÍTÁ S
FAJLAGOS KÖLTSÉGEI EUR/FŐVGKM
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Pályaállapot további vizsgálata :

Az egyik fő probléma:, a pálya állapotának romlása.

Apályára fordított felújítási és karbantartási költségek (millió Ft.) reálértéken, 2000-es árakon

2010-ben reálértéken fele annyit költöttek a vasúti sínekre, mint az els ő Orbán-kormány idején. Nagyjábó l
20 milliárd forintról reálértéken 11 milliárdra esett ez az összeg, miközben volt, amikor ez az összeg alig
haladta meg a 7 milliárdot . Ez azt eredményezte, hogy a pálya rossz állapotú lett. Mi sem mutatja ezt
jobban, mint az, hogy a sebességkorlátozással ellátott pályaszakaszok aránya n ő , az elmúlt nyolc évbe n
éppen 10%-kal. Azaz, ma már a pályaszakasz felén lassabban közlekednek a vonatok, mint kellene, é s
lehetne .

Nemcsak rossz a vasúti pálya, de egyre gyorsabban romlik Az alábbi diagramon látszik, hogy évente egyr e
több a meghibásods . Ezeket a hibákat nem mindig javították ki . Egy részét sebességkorlátozá s
bevezetésével „orvosoltál' .

25000

20000

1500 0

1000 0

5000

Sebességkorlátozás aránya a pávaszakaszon (%)
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A vasúti pálya meghibásodása évente (db.)

Egy extrém, ámde igen jellemző példát említve, a kitérőket és váltókat az űrhajók megjelenéséig már nem
nagyon akarják cserélgetni . Evente ugyanis kb. 30 újul meg, és 17000 van az országban. Ez azt jelenti, hogy
a most gyártott váltóknak kb . 600 évig kéne kibírniuk, mire ismét rájuk kerül a sor . Ezzel szemben
műszakilag 17 évente lenne indokolt a csere . Ebbő l súlyos probléma lesz még ebben az évtizedben, h a
nem kezdünk el sokkal többet foglalkozni vele .
Rossz szolgáltatást nem vesznek igénybe az utazó k
Rossz pályán nem megy a vonat . Az előző táblázatok ezt grafikusan ábrázolják A vasút
menetrendszerűsége közel 10%-kal zuhant 2002 óta .
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201.0

Menetrendszerűen közlekedő vonatok aránya (%)
Ha a vonat állandóan késik, csökken az utasszám .
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Fő leg akkor csökken az utasszám, ha nemcsak késnek a vonatok, de a jegyárak is n őnek A vonaton utazók
15%-a vesz teljes árú jegyet, a többiek kedvezményesen, vagy ingyen utazna k

A MÁV Zrt . gazdálkodásának vizsgálata :

A MÁV gazdálkodásának bemutatásához felhasználtuk az Állami Számvevőszék 2008 . júliusában készített
– A vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzésérő l – szóló 0815 .sz . jelentésének, valamint tartósa n
veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának ellen őrzésérő l szóló 061 1
sz. jelentés megállapításait, továbbá a MAV Zrt által átadott beszámolókat, elemz ő táblázatokat, és a
gazdálkodással kapcsolatos kérdésekre feltett válaszokat .

MAV gazdálkodásának vizsgálata pénzügyi szempontból :

A MÁV gazdálkodási adataihoz a Bizottság felhasználta az ÁSZ jelentés kivonatában szereplő táblázatot,
mely csak 2007 . évig tartalmazza a bevétel költség, és vagyoni adatokat, ezért a táblázat adatai kiegészítésr e
kerültek a MAV 2008 . 2009 . évi mérlegbeszámoló adataival.

A 2008 .-2009 . évi adatok értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a MÁV CArgo eladása, és
újabb társaságok szervezése, befolyásolja az adott évek adatainak összehasonlítását korrekciós tételek
nélkül, ezért nem lehet egyértelmű következtetést levonni.

A MÁV Zrt. 2002-2009. évi bevételei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak (lsd . külön táblázatban) .

A táblázatból látható, hogy MÁV árbevételének az elmúlt években 190 milliárd Ft körüli stagnálása mellett
az anyagjellegű ráfordítások 2002-2007. évek között év alatt 10 %-kal, a személyi jellegű ráfordítások pedig
közel 20 %-kal emelkedtek Ha figyelembe vesszük, hogy időközben létszámleépítések is történtek, úgy
látható, hogy a növekedés az átlagkeresetek növekedéséb ő l származott . A személyi jellegű ráfordítások
árbevételhez viszonyított aránya a 2002 . évi 55 %-ról 2007 . évben 71 %-ra emelkedett .

A MÁV Zrt . költségszerkezetét forgalmi költség eljárással vizsgálva az látható, hogy a jelentős szervezet i
intézkedések ellenére a közvetett költségek aránya emelkedett . Ezen belül is kiemelkedően emelkedtek az
igazgatási költségek (lsd. külön táblázatban) .
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Adatok M Ft-ban

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Belföldi

	

értékesítés
nettó árbevétele 185 696 197 199 198 852 179 966 196 729 174 942 199 623 180 020

Exportétékesítés
nettó árbevétele

10 641 10 544 10 918 30 391 8 877 4 146 2 0

Egyéb bevételek 5 126 28 030 18 302 17 016 15 074 118 199 73 559 37 528
Aktivált

	

saját
teljesítmények
értéke

10 453 14 526 7 257 3 584 3 629 3 344 3 408 2 932

Pénzügyi műveletek
bevételei

5 055 3 302 7 177 2 883 6 934 4 205 72 155 5 223

Rendkívüli
bevételek

56 309 6 422 6 447 7 628 36 143 83 044 54 778 22

Bevételek
összesen 273 280 260 023 248 953 241 468 267 386 387 880 403 525 225 725

Anyagjellegű
ráfordítások

98 607 99 248 100 418 112 813 104 319 108 080 121276 111 306

Személyi

	

jellegű
ráfordítások 108 396 117 102 130 426 130 976 124 616 124 478 76 333 76 753

Értékcsökkenés i
leírás

_

29 311 31292 33 313

_

34 927 34 405 35 477 34 511 36 357

Egyéb ráfordítások 15 193
_

36 189 22 212 29 788 36 516 33 038 66 800 17 922

Pénzügy
ordítá

i
sai
műveletek

ráf 6 656 5 903 11 061 13 090 21 015 22 418 20 853 17 100

Rendkívüli
ráfordítások

2 004 3 342 976 517 30 357 63 069 40 838 219

Ráfordításo k
összesen 260167 293 076 298 406 322111 351228 386 560 360 611 259 65 7

Adózott eredmény 13 113 -33 053 -49 453 -80 643 -83 842 1 320 42 914 -33 932
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MEGNEVEZÉS
2001 2003 2005 2007 2009

MFt % MFt % MFt % MFt % MFt %
Belföldi értékesítés
nettó árbevétele

176 272 94,0% 197 198 94,9% 179 966 85,6% 174 942 97,7% 180 020 100,0%

Export

	

értékesítés
nettó árbevétele 11 259 6,0% 10 544 5,1% 30 391 14,4% 4 146 2,3% 0 0,0%

Értékesítés nettó
árbevétele 187531 100,0% 207742 100,0% 210357 100,0% 179088 100,0% 180020 100,0%

Értékesíté s
elszámolt
közvetlen
önköltsége

167 113 89,1% 173 458 83,5% 201 223 95,7% 196 680 109,8% 132 409 73,6%

Eladott

	

áruk

beszerzési értéke 866 0,5% 631 0,3% 3 482 1,7% 5 846 3,3% 17 937 10,0%

Eladott
(közvetített)
szolgáltatások
értéke

3 438 1,8% 3 716 1,8% 2 942 1,4% 2 700 1,5% 27 865 15,5%

Értékesítés
közvetlen
költségei

171417 91,4% 177 805 85,6% 207 647 98,7% 205226 114,6% 178211 99,0 %

Értékesítés bruttó
eredménye 16114 8,6% 29 937 14,4% 2 710 1,3% -26138 -14,6% 1809 1,0%

Értékesítési,
forgalmazás i
költségek

564 0,3% 527 0,3% 805 0,4% 502 0,3% 39 0,0%

Igazgatás i
költségek 13 456 7,2% 25 487 12,3% 33 468 15,9% 32 744 18,3% 18 670 10,4%

Egyéb

	

általáno s
költségek 20 952 11,2% 29 297 14,1% 33 212 15,8% 26 219 14,6% 24 564 13,6%

Értékesítés
közvetett
költségei

34972 18,6% 55311 26,6% 67485 32,1% 59465 33,2% 43273 24,0%

Egyéb bevételek 15585 8,3% 28030 13,5% 17016 8,1% 118199 66,0% 37528 20,8%
Egyéb
ráfordítások 17413 9,3% 36189 17,4% 29 788 14,2% 33 038 18,4% 17922 10,0%

ÜZEM I
TEVÉKENYSÉ G
EREDMÉNYE

-20 686 -11,0% -33 533 -16,1% -77 547 -36,9% -442 -0,2% -21 858 -12,1%
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A fenti táblázatból látható, hogy amíg 2001-ben az árbevétel 91,4 % -a (171 Mrd Ft) volt a közvetle n
költség, 18,6 % -a (35 Mrd Ft) pedig igazgatási és egyéb általános költség, addig 2007-ben 114,6 % -a (20 5
Mrd Ft) volt a közvetlen költség és 33,2 % (59 Mrd Ft) az igazgatási és egyéb általános költség .

Mindez annak ellenére történt, hogy a MÁV az elmúlt években 14 milliárd Ft-ot költött különfél e
tanácsadók szervezetkorszerűsítési munkáinak díjazására.

,

	

,A közvetett költségek aranyinak értékelésénél továbbá érdemes figyelembe venni azt is, hogy a
kiszervezett – egyébként a közvetett költségek közé tartozó – informatikai tevékenységet a MA V
Informatika Kft látta el és számlázta a MAV Zrt és a többi társaság felé évi 4-5 Mrd Ft értékben . Külön
érdemes foglalkozni az egyéb ráfordításokkal, melyek összege évente 17 és 67 Mrd között változott a z
elmúlt években. Ez azért is indokolt, mert ezek nem vagy csak részben függnek össze a társaság folyó
gazdálkodási tevékenységével, mégis jelentősen befolyásolják a gazdálkodás eredményét .

A beszámolókból az állapítható meg, hogy az egyéb ráfordítások között kerül évente elszámolásra a z
értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke, melyekkel szemben lényegében azonos nagyságrendű
bevétel is elszámolásra került, továbbá a káreseményekkel kapcsolatos veszteség, valamint a várhat ó
kötelezettségekre képzett céltartalék, melyek objektív tényezők hatására kerültek elszámolásra . Ezekkel a
Bizottság ezért külön nem foglalkozott .

,

	

értékvesztése,

	

,Ugyanakkor a követelések ékészletek targyi eszközök leértékelése selejtezése, hiánya olyan
ráfordítások, amelyek jobb gazdálkodással, illetve odafigyeléssel mérsékelhet ők lettek volna.
Az egyéb ráfordítások évenkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza :

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Összesen
Értékesítető

	

selejtezett,
hiányzó

	

befektetett
eszközökkel

	

kapcsolatosan
elszámolt ráfordítások

3 630 2 381 5 683 2 384 9 482 47 792 1704 73 056

Értékesített saját tárgyi eszközök,
beruházások, immateriális javak
ráfordításai

211 1 519 1 589 873 3 306 44 413 587 52 49 8

Selejtezett

	

tárgyi

	

eszközök,
beruházások, immateriális java k
ráfordításai

na. na. 2 677 900 886 1 601 504 6 568

Hiányzó

	

saját tárgyi eszközök
nettó értéke na. na. 60 264 74 233 21 652

Saját

	

tárgyi

	

eszközök
értékvesztése na na. 1 310 246 5 195 1 536 581 8 868

Készletek,

	

követelések
értékvesztése,

	

készletek
hiánya, selejtezése

11799 639 466 5127 1833 1970 2 435 24 269

Készletek leértékelése na. na. 0 1 388 406 94 558 2 44 6

Követelések értékvesztése na. na. 417 3 709 1 349 1 818 1 812 9105

A mérlegbeszámolókból minden korábbi évek adatát nem tudtuk megszerezni, azonban a táblázatból – a
tárgyi eszköz értékesítés ráfordításait figyelmen kívül hagyva – így is megállapítható, hogy tárgyi eszközök
értékvesztésére, selejtezésére a fenti 6 év alatt összesen 20 .558 MFt-ot számoltak el .

A készletek leértékelése és a követelések értékvesztésére e 6 év alatt összesen 24 .269 MFt veszteséget
okozott a társaságnak. Ezek az összegek nem tartalmazzák a kiszervezett társaságok veszteségeit .
Összességében tehát közel 45 Mrd Ft olyan vagyonvesztése volt a társaságnak, amely jobb gazdálkodássa l
elkerülhető lett volna. Ehelyett a veszteségek pótlására újabb, és újabb költségvetési igények merültek fel .
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Végin a Bizottság szükségesnek tartja bemutatni, hogy miként alakult a MÁV Zrt . eszközállománya és
vagyona az elmúlt 7 évben:

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Befektetett
eszközök 637 466 676 548 697 734 715 043 763 742 801 235 742 322 752 87 1

Immateriáli s
javak

4 303 3 054 2 382 3 420 4 332 4 389 3 728 3 186

Tárgyi eszközök 614 375 655 257 679 008 697 126 719 385 693 093 617 324 630 58 9

Bef.

	

Pénzügyi
eszközök 18 788 18 237 16 344 14 497 40 025 103 753 121270 119 096

Forgóeszközök 48 534 61 374 52 672 58 299 55 326 73 361 101 262 60 51 3

Készletek 7 387 6 484 7 559 7 301 6 068 7 575 5 708 4 108

Követelések 31 624 36 147 33 651 38 348 29 683 54 707 29 425 40 94 5

Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 59 684 0

Pénzeszközök 9 523 18 743 11 462 12 650 19 575 11 079 6 445 15 46 0

Aktív

	

időbeli
elhatárolások 10 929 12 555 15 478 23 513 31 842 23 518 27 326 27 96 4

Eszközök
összesen

696 929 750 477 765 884 796 855 850 910 898 114 870 910 841348

Saját tőke 175 914 162 239 119 422 55 562 -31 581 20 617 125 423 88 99 1

Jegyzett tőke 188 000 193 733 201232 80 000 80 000 20 250 21 000 21 00 0

Tőketartalék 12 949 13 299 0 0 16 46 785 110 642 110 648

Lekötött tartalék 3 664 5 005 4 790 14 546 14 150 13 892 15 415 7 245

Eredménytartalék -41 783 -16 732 -37 139 41 659 -41 905 -61 630 -63 184 -15 970

Mérleg

	

5z.

eredmény 13 084 -33 066 -49 461 -80 643 -83 842 1 320 41 550 -33 932

Céltartalék 7 611 16 262 11 621 12 645 24 457 29 160 31 542 28 99 5

Kötelezettségek 397 629 465 143 537 861 638 185 767 836 782 946 671 597 684 97 2

Passzív

	

időbeli
elhatárolások 115 775 106 833 96 980 90 463 90 198 65 391 42 34 8_ 38 39 0

Források
összesen

696 929 750 477 765 884 796 855 850 910 898 114 870 910 841348

A táblázatból látható, hogy a MÁV Zrt jegyzett tőkéje a 2002. évi 188 Mrd forintról, 2009-re 21 Mrd
forintra csökkent, míg a saját tőkéje részben a veszteségek, részben a pótlólagos tőkeemelések együttes
hatására 176 Mrd forintról, 89 Mrd forintra csökkent .
A befektetett eszközök értéke nőtt ugyan mintegy 115 Mrd forinttal, azonban ez a növekedés telje s
egészében hitelből és állami támogatásból valósult meg . A kötelezettségek összege ugyanis 2002 . évben
még csak 398 Mrd forint volt, míg 2009 . évben már 685 Mrd forint.
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A MÁV csoport egészének gazdálkodás a

A bizottság kérésére a MÁV Zrt megadta a MÁV csoport egészének gazdálkodására vonatkoz ó
konszolidált beszámolók alapján készített információs táblázatot, melynek adatait az alábbiakban mutatjuk
be .
Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Értékesítés

	

nettó
árbevétele 205 654 217 612 220 191 222 883 264 142 183 833 178 511 121 457 125 377
-

	

ebbő l
közszolgáltatás
költségtérítése 55 845 57 815 56 534 50 384 74 408
Egyéb bevételek 10 823 32 887 23 969 28 883 19 174 189 360 191 413 207 469 195 276
-

	

ebbő l
közszolgáltatás
költségtérítése 160 712 165 859 163 837 173 293
Aktivált

	

saját
teljesítmények
értéke 17 580 22 380 17 592 14 201 16 027 26 311 27 462 24 623 18 924
Anyagjellegű
ráfordítások 101 024 103 218 106 919 , 117 594 137 446 149 885 160 799 130 840 125 700
Személyi

	

jellegű
ráfordítások 121 768 130 030 144 664 149 329 155 522 169 399 175 890 164 052 158 36 8
Értékcsökkenési
leírás 30 076 31 580 33 570 35 615 37 580 40 556 47 146 48 385 53 379
Egyéb
ráfordítások 21 028 41 558 28 587 42 565 43 175 44 943 51 350 22 627 32 767
ÜZEM I
TEVÉKENYSÉ G
EREDMÉNYE -39 839 -33 507 -51 985 -79 136 -74 380 -5 261 -37 799 -12 355 -30 637
PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
EREDMÉNYE -2 498 -2 372 -2 909 -8 496 -13 392 -16 638 58 546 -14 276 -9 945
SZOKÁSOS
VÁLL.
EREDMÉNY -42 337 -35 879 -54 894 -87 632 -87 772 -21 899 20 747 -26 631 -40 582
REDKÍVÜLI
EREDMÉNY 54 296 3 078 5 811 7 135 5 917 6 113 -136 -179 48
ADÓZÁ S
ELŐTTI
EREDMÉNY 11 959 -32 869 -49 083 -80 497 -81 855 -15 768 20 611 -26 810 -40 534
Adófizetési
kötelezettség 66 66 102 129 197 299 2 127 154
Látens adó -81 -2 16 94 -441 -3 754 -249 945
ADÓZOTT
EREDMÉNY 11 974 -32 869 -49 169 -80 532 -82 493 -12 331 18 733 -27 909 -40 534
Kisebbségi

	

tul . -
okat

	

megillető
rész 61 140
MÉRLEG
SZERINT I
EREDMÉNY 11 974 -32 869 -49 169 -80 532 -82 554 -12 471 18 733 -27 909 -40 534
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A MÁV csoport egészének gazdálkodásában is hasonló tendenciák tapasztalhatók, mint amelyeket a MÁ V
Zrt gazdálkodásában bemutattunk
A táblázatból látható, hogy a MÁV csoport egészének árbevétele 20 milliárd forinttal haladta meg a MÁV
Zrt bevételeit, míg az eredmény évenként is alig tér el a MÁV Zrt eredményét ő l. Tehát a leányvállalatok
eredményének kiszűrése rontotta a csoport egészének eredményét .

A táblázat viszont jól érzékelteti, hogy 2007. évtő l a közszolgáltatás költségtérítése duplájára — a 74 40 8
MFt-ról, 2007-ben 160 712 MFt-ra – emelkedett . A MAV csoport vesztesége ennek ellenére több mint 4 0
Mrd forint, szemben a MAV Zrt 22 Mrd forint veszteségével .
Mélyebb elemzést igényelne a költségnövekedés okainak megállapítása, azonban sem a válaszokból, sem a
társaság mérlegbeszámolóiból nem kaptunk erre vonatkozóan kielégítő magyarázatot.

Költségvetési juttatások alakulása .

A MÁV különféle költségvetési juttatásainak összefoglaló bemutatásához felhasználtuk az ÁSZ
jelentésének kivonatát, mely a következő megállapításokat tartalmazza :

„A 244/2007 . (IX. 25 .) Korm. rendelet a 2007 . évi személyszállítási és pályavasúti költségtérítés összegét a
MAV Zrt. esetében 40,6 Mrd Ft-tal, a MAV-START Zn : nél 22,2 Mrd Ft-tal emelte, így a MAV csoport
költségtérítése 160,7 Mrd Ft-ra növekedett . A 2007 . évben a MAV csoporthoz érkező költségvetési pénzek
összege megközelítette a 300 Mrd Ft-ot . Ez mintegy háromszorosa volt a korábbi évek átlagának .”

A Bizottság részére a MÁV vezetése rendelkezésre bocsátotta a MÁV csoport 2002-2010 . évi
költségvetési támogatásainak összefoglalóját, melyet következő táblázatban mutatunk be .
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Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 l Összesen
Állami költségtérítés 55 845 57 815 56 534 50 384 74 407 160 712 165 859 163 837 173 293 958 686
Vssza
igényelhető

Anem 0 0 -7 201 -8 317 0 0 0 0 0 -15 51 8

Nettó

	

állami
költségtérítés 55 845 57 815 49 333 42 067 74 407 160 712 165 859 163 837 173 293 943 16 8

ebből

	

személyszállítás
összesen

55 845 57 815 49 333 42 067 74 407 936 308 157 033 163 448 150 293 886 549

pályavasút részére 0 0 0 0 0 24 404 8 826 389 23 000 56 619
Fogyasztói
árkiegészítés 20 705 22 161 23 597 24 226 24 306 20 468 20 088 19 963 19 829 195 343

Jövedéki

	

adó
visszatérítés 6 536 6 477 6 087 5 707 5 748 5 714 5 322 4 857 4 807 51 25 5

BKSZ-hez támogatás 0 0 0 206 1 022 1 051 1 784 2 043 1 043 7 149
Létszámracionalizálás 0 0 1 000 2 704 740 0 205 0 0 4 649
Egyéb támogatás 7 5 3 126 622 378 869 152 0 2 162
Működéshez
nyújtott összesen 83 093 86 458 87 221 83 353 106 845 188 323 194 127 190 852 198 972 1 219 244

Tőkeemelés 0 5 733 7 499 15 806 249 111 600 0 0 0 140 88 7
Költségvetési juttatás
beruhá7áshoz 31 153 19 768 12 585 18 407 36 518 13 985 3 847 556 0 136 81 9

Szanálás

	

értéke
összesen 121 126 0 0 0 0 0 0 0 0 121 126

Mérleg

	

szerinti
eredmény 11 974 -32 869 -49 169 -80 532 -82 554 -12 471 18 733 -27 909 -40 534 -295 331

Költségvetés i
befizetések 50 52 57 57 55 63 71 72 72

Költségvetés i
támogatások
mindösszesen :

1 618 076
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A táblázatból látható, hogy a 9 év alatt a MÁV csoport támogatása fokozatosan emelkedett. 2002 . évben
még csak 83.093 MFt volt a működési támogatás, mégis 11 .974 MFt volt a mérleg szerinti nyereség, 2010 .
évben már 198 .972 MFt volt a működési támogatás, és ennek ellenére 44 .534 MFt volt a mérleg szerint i
veszteség.
Összesen az elmúlt 9 évben 1220 Mrd Ft működési támogatást kapott a MÁV csoport, de ennek ellenére
a kumulált vesztesége a 9 év alatt egyenlegében 295 Mrd veszteséget mutat .
Mindez annak ellenére történt, hogy a MÁV vezetése folyamatos költségcsökkentési és szervezés i
intézkedéseket hajtott végre, a költségcsökkentési tanácsadásokért milliárdokat fizetett ki, ső t állítólag a
veszteséges tevékenységeket kiszervezte leánytársaságokba .

A működési támogatáson felül az állami költségvetésbő l további pénzeszközöket kapott a MÁV olyan
címeken amelyek nem befolyásolták a gazdálkodási eredményt, azonban a rossz gazdálkodás miatt válta k
szükségesség.
Ezek

• tőkemelés 141 Mrd forint
• szanálás 121 Mrd forint

Osszességében tehát a MÁV Zrt a 9 évalatt 1 618 Mrd forintjába került az állami költségvetésnek (Plus z
fogyasztói árkiegészítés, 195 Mrd Ft .)

38



A MÁV csoport vagyonának alakulása

Az előzőekben bemutatott költségvetési támogatások tükrében érdemes megvizsgálni, hogy miként alakul t
az elmúlt 9 évben a MAV csoport egészének vagyona.

A MÁV csoport egészének vagyoni helyzetét azért tartjuk fontosnak külön is bemutatni, mert ebb ő l
látható, hogy a konszolidált saját tőkéje közel 30 Mrd forinttal alatta marad a MAV Zrt saját tőkéjének,
mely azt jelenti, hogy a csoport tényleges vagyona valójában ennyivel kevesebb, mivel az a különbözet a
belső halmozódásokból adódik.

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200 9
Befektetett
eszközök 631 185 669 164 694 289 713 293 761 855 794 048 754 873 764 53 0

Immateriális javak 4 779 3 570 2 880 3 838 5 004 5 571 4 449 4 004
Tárgyi eszközök 613 797 653 064 680 298 699 126 747 349 777 799 740 611 753 975
ebből kincstári 305 189 323 060 333 579 342 502 367 507 379 058 379 658 370 423

Bef.

	

Pénzügyi
eszk. 12 609 12 530 11 111 10 329 9 502 10 678 9 813 6 55 1

Forgóeszközök 58 374 71 733 63 990 70 072 81 927 92 486 142 189 92 34 9
Készletek 12 534 12 062 13 171 14 103 14 318 14 746 13 377 14 820
Követelések 35 901 39 517 37 036 41 780 43 311 43 795 38 631 54 41 9
Értékpapírok 0 0 271 80 50 470 60 008 15 2
Pénzeszközök 9 939 20 154 13 512 14 109 24 248 33 475 30 173 22 95 8
Aktív

	

időbel i
elhat .

11123 13 043 15 964 23 811 32 625 35 051 41 690 54 34 9

ESZKÖZÖ K
ÖSSZESEN

700 682 753 940 774 243 807176 876 407 921585 938 752 911228

Saját tőke 171 633 158 150 117 662 223_54 -32 273 9 888 90 519 59 84 8
Céltartalékok 7 723 16 392 12 012 13 314 26 654 30 685 39 489 34 69 8
Kötelezettségek 404 753 471 941 546 370 648 007 788 574 798 568 727 775 742 59 0
Hátrasorolt
kötelezett.

290 290 290 290 290 279 98 98

Hosszú

	

lel"
köt.

341 583 406 497 478 640 511787 669 831 716 764 658 523 660 033

ebből hitelek 12 551 71 244 126 179 148 674 270 973 243 856 248 750 250 300

ebből kincstári köt. 325 668 330 448 345 363 362 779 396 752 406 766 408 142 406 00 1

Rövid lejáratú köt . 62 880 65 154 67 440 135 930 118 453 81 525 69 154 82 45 9
ebből hitelek 18 746 18 787 17 084 70 943 53 581 11 087 15 572 24 772

Passzív

	

időbeli
elhat . 116 573 107 457 98 199 91 632 93 452 82 444 80 969 74 092

FORRÁSO K
ÖSSZESEN 700 682 753 940 774 243 807 176 876 407 921 585 938 752 911 228

A táblázatból látható, hogy a teljes vagyonnövekedést idegen források, els ősorban bankhitelek
finanszírozzák Az is megállapítható, hogy a 370 Mrd forint kincstári vagyonnal szemben a kincstári
kötelezettség összege 406 Mrd forint, holott a vagyonkezelési alapelvek szerint a két összegne k
szinkronban kellene lenni.
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Adósságállomány	 változása :

16000

1400 0

12 01 0

1CICiOCI

S 00 0

6 Q00

4000

2000

2002 .

	

2003 .

	

2004 .

	

200

	

2006 .

	

2007 .
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200 .1 .

Kamatköltségek növekedése (millió Forint)

Az elmúlt nyolc évben minden negyedik hitelbő l használt forintot kamatra költötte a MÁV. Összesen több
mint 70 milliárdot költött a vasút csak kamatokra. Tízmilliárdos a kamatkiadás, és ennél jóval nagyobb a
kötelező tőketörlesztési kiadás .

A MAV Csoport hiteleinek nagysága az állami szerepvállalás mértékével ellentétesen mozog
millió Ft

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010'

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 95 61 44 35 90 55 1 255 3 298 3 61 8
Beruházási és fejlesztési hitelek 12 550 47 744 48 668 71 010 109 467 122 328 134 707 147 492 152 77 5
Egyéb hosszú lejáratú hitelek 1 23 500 77 511 77 664 161 506, 121 528 114 043 102 808 72 80 0
Kötvénykibocsátás 10 00 0
Hosszú lejáratú hitelek . kölcsönök összesen 12 646 71 305 128 223 148 709 271 063 243 911 250 005 253 598 239 19 3
Rövid lejáratú kölcsönök 267 46 16 607 828 188 11 657 1 18 9
Rövid lejáratú hitelek 18 746 18 787 17 084 70 943 53 581 11 087 15 572 24 772 50 32 3
Rövid lejaratú kölcsönök, hitelek bsuesen 18013 16833 17100 71 550 54 409 11 275 15583 25428 51 51 2

(Kölcsönök, hitelek összesen

	

J 31 659 90 138 143 323 220 259 325 472 255 186 265 588 279 027 290 70 5
Varható.

	

emelt leanyuall~c,> ;

nulllo Ft

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 é s
utána

Beruházási hitelek törlesztése 5 554 9 857 15 629 14 044 21 347 21 254 75 21 8

Működési hitelek, lízing törlesztése 8 184 11 245 29 944 29 764 19 700 9 700 13 700
Vállakozói kölcsönök törlesztés e

Összesen' 13 738

657

21 759r 46

774

347

69 1

44 499v

548

41 595

234 1 05 1

Kötvény visszafizetés
31 188 9 9

10

969

000
* 2009. év végén meglévőhitelek alapján (2009. évi összevont (konszolidált) beszámoló)

2011-ben 46,4 Mrd Ft értékű hitel jár le, ezek törlesztését, refinanszírozását meg kell oldani .
A 2011-es év finanszírozásához, ha más módon nem kerül rendezésre (t őkeemelés, költségtérítés stb .) ,
jelentős nagyságrendű hitelt kell felvenni . 2012-ben és 2013-ban is hasonló hiteltörlesztési igény
jelentkezik.
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Tulajdonosi szerepvállalás nélkül a MÁV Zrt . csak nehezen jut külső forráshoz, az alábbi tényezők
következtében :

• a pénzpiaci helyzet miatt a bankok forrásnyújtási lehetőségei beszűkültek, korlátozottan és magas
elvárásokkal helyezik ki meglévő forrásaikat ;

• a MÁV gazdasági mutatói a normál hitelképességi vizsgálatokon nem megfelelőek:
eladósodottsági szint, sajátt őke megfelelés, jövedelmez őség .

A hitelfelvétel a legdrágább finanszírozási mód, a hitelek szanálásával több milliárd Ft kamatköltség lenn e
megtakarítható.

Az elmúlt években az állami kezesség arányának csökkenése mellett a beruházási hitelek arány a
emelkedett

millió Ft

Megnevezés

MÁV Zrt.' MÁV CSOPORT * '
2010 .12 .31 (várható )2006 .12 .3 1

Szerz ődéses

	

Lehívott

	

Szerződéses

	

Lehívott
állomány

	

állomány

	

állomány

	

állomán y
Működési hitele k
Állami kezesi 191 000 191 000 102 500, 102 500
Nem állami kezesi (folyószámlahitelek) 45 300 7 286 33 750 4 51 4
Működési hitelek összesen 236 300 198 286 136 250 107 014
Beruházási hitele k
Állami kezesi (Eurofima hitelekkel) 82 734 82 734 74 044 74 044
Nem állami kezesi 67 393 33 048 110 389 94 840

ebből eszközfedezetű 54 534 22 795 107 866 92 317
komfort levéllel biztosított 5 769 5 769 2 523 2 523

saját kockázatú 7 090 4 484 0 0
Beruházási hitelek összesen
Hitelek mindösszesen :

150 127
386 427

115 782
314068

184
320

433
683

168
275

884
898

Vállalkozói kölcsönök 0 0 7 067 4 807
Köt~,énykibocsátás :

Mindösszesen

	

forrás :pénzpiaci
0

427386
0

314 068

1 0
337

00 0
750

1 0
290

000
705

* 2006 .12.31-én a MÁV csoport hitelállományának 97%-át a MÁV Zrt . hitelei tették ki, a tábláza t
a MÁV Zrt hiteleinek bontását mutatja be .

.. . A MÁV Zrt, valamint a MÁV-START Zrt, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt és a MÁV-GÉPÉSZET Zr t
hitelállományának összesített , mely társaságok a konszolidált körbő l 2006-
ban még részét képezték a MÁV Zrt-nek .

Szerződött Lehívott Szerződött LehívottHitelállomány megoszlása :

Működési

_

61,1% 63,1% 42,5% 38,8%

Beruházási 38,9% 36,9% 57,5% 61,2%

Állami kezesi 70,8% 87,2% 55,1% 64,0%

Nem állami kezesi 29,2% 12,8% 44,9% 36,0%
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2. A MÁV Zrt. tevékenységeit leánytársaságokba kiszervező döntések előkészítése és tartalma. A
döntésekben milyen szerepet játszott az a tény, hogy az állami tulajdonú társasági vagyonelemek
és tevékenységek kiszervezésével kikerülhető az országgyű lési kontroll ?

A MÁV a vizsgált időszakban 13 új társaságot alapított úgy, hogy azokban kizárólagos, vagy többség i
tulajdonos lett (A többségi tulajdonban álló cégek többségében a kisebbségi tulajdonos a MAV
Vagyonkezelő Zrt . volt) . Ezek közt található többek között a MAV C'argo Zrt., a MAV Start Zrt ., a MAV
Trakció Zrt, a MAV Gépészet Zrt ., stb . A cégalapítások indokoltságával kapcsolatos dokumentáció ne m
áll rendelkezésre, az azonban szembetűnő , hogy a privatizált társaságok esetében a cégalapítást, és a cé g
privatizációját egy egységes folyamatként kezelték, amelynek indoka a portfóliótisztítás volt . A nem
szorosan a MÁV tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységeket leányvállalatokhoz telepítették, majd a
leányvállalatokat értékesítették A portfóliótisztításon túl gyakori érv volt az, hogy a már meglév ő cég nem
piacképes, a MAV pedig — éppen azért, mert nem tartozik a tevékenységi körébe — a cég finanszírozásá t
nem kívánja fenntartani, így amennyiben a cég a piacon értékesíthet ő volt, úgy ez megtörtént, egyébként
pedig a cég megszüntetésre került .

Az ÁSZ vizsgálati jelentéséb ől, a MÁV korábbi vezetőinek meghallgatásából, és a kapott dokumentációbó l
az is megállapítható, hogy a szét- és kiszervezés egyik további indoka az akkori kormányzat által elvár t
20 .000 fős MAV-os létszámcsökkentés volt . Azzal ugyanis, hogy társaságokba szervezték az egye s
tevékenységeket, csökkent a MAV létszáma .

A leánytársaságok alapításakor az eszközök apportálása – azzal az indokkal, hogy továbbra is a MÁ V
tulajdonában maradnak – vagyonértékelés nélkül, nyilvántartási értéken történt . Erre abból is lehet
következtetni, hogy a MÁV éves beszámolóiban a társaságokba vitt vagyontárgyak nyilvántartási éréke, é s
a kapott üzletrészek értéke közel azonos volt, holott az eszközök egy részénél a nyilvántartási értéke a
korábbi amortizációk elszámolása és felújítása miatt feltételezhet ően magasabb vagy alacsonyabb volt a
nyilvántartási értéknél. Amikor tehát az egyes társaságok üzletrészeit – vagyonértékelés nélkül – könyv
szerinti értéken értékesítették, előfordulhatott, hogy a kapott ellenérték nem felelt meg a társaságokba n
lévő eszközvagyon valós piaci értékének

A kiszervezés alkalmas volt továbbá a veszteségek elkend őzésére is, a MÁV mérlegében ugyanis eze n
kiszervezett társaságok veszteségi tételei nem jelentek meg, s őt, amennyiben veszteségek folytán eltűnt a
kiszervezett társaságok saját vagyona, ezt pótbefizetésekkel és ágysióval kombinált tőkeemelésekke l
rendezték, melyek ugyancsak nem jelentek meg a MAV költségei között . Később viszont ezt a megemelt
üzletrészt értékvesztéssel csökkentették, melyek a pénzügyi ráfordítások között kerültek kimutatásra, aho l
összemosódtak a kamatköltségekkel és árfolyamveszteségekkel (Pl. Debreceni Járműjavító Kft.) .

A MÁV éves beszámolóiból megállapítható, hogy 2002-2009 . években a befektetések értékvesztése címé n
az alábbi összegek kerültek elszámolásra:

• 2002 . évben 669 MFt
• 2003 . évben 1 .131 MFt
• 2004 . évben 612 Mft
• 2005 . évben 1 .192 MFt
• 2006 . évben 632 MFt
• 2007 . évben 1 .614 MFt
• 2008 . évben 1 .577 MFt
• 2009 . évben 840 MFt
Összesen 8 .467 MFt

Mindösszesen tehát a részesedések és befektetések értékvesztése 8,5 Mrd forintjába került a MÁV-nak
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A Bizottság hivatkozik az ÁSZ-nak „A vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzésérő l szóló 0815 sz.
jelentésében” tett egyes megállapításaira:

„A szervezet-átalakítást nehezítette, hogy 2002-2007 között a MÁV Zrt . 7-11 tagú igazgatóságában
rövidebb-hosszabb ideig 32 személy töltött be tagként tisztséget, az igazgatóság összetétele 7 alkalomma l
módosult. Az időszak alatt 5 különböző működési és szervezeti szabályzat határozta meg a társasá g
vezetői (igazgatói) körét, ahol 7-16 vezető i pozíciót mintegy 50 különböző személy, a vezérigazgató i
posztot 4 személy látta el . A társaság kulcspozícióiban egy-egy személy átlagosan 1-2,5 évet töltött el . A
vizsgált időszakban a társaság vezetése 4 különböz ő olyan stratégiai anyagot fogadott el különböző néven
és különböző céllal (átalakítási program, üzleti stratégia, strukturális jövőkép, stratégiai program), amelyek
a társaság egészének működését érintették, azok stratégiai szerepüket nem tölthették be .

A 2185/2005. (IX. 9.) Korm. határozat alapján a MÁV C	árgo Árufuvarozási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2006 . január 1-jén kezdte meg működését . Az árufuvarozási üzletág társaságba
szervezésének a célja – az EU irányelveknek, illetve a Vtv: nek megfelelően – a vasúti tevékenység és a z
infrastruktúra működtetés különválasztása volt. A MAV-START Zrt . személyszállító társaság létrehozás a
szintén az infrastruktúrakezelő, illetve a szolgáltatást végző társaságok 2185/2005 . (IX. 9.) Korm.
határozat, valamint a Vtv. szerinti elkülönítését szolgálta . Miután a START a működés több lényeg i
feltételét teljesítette, az MVH 80/2007 . sz. határozatában megadta a vasútvállalati működési engedélyt,
annak ellenére, hogy véleménye szerint a MAV-START Zrt . és a MAV Zrt . tevékenysége szervezetileg,
gazdaságilag és pénzügyileg egymástól még nem különült el, ennek következtében az önálló tevékenységek
kiszervezése nem jelent egyben teljes önállóságot és gazdálkodási függetlenséget az új társaságok számára .a.
A Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkör űen Működő Részvénytársaság, ZáLoRaS z
Zrt: t a MAV Zrt . alapította, 20 M Ft alaptőkével 2006 . augusztus 31 . napján. A társaság tényleges
tevékenységét 2007 . július 1-jével megkezdte, annak ellenére, hogy érvényes MVH működési engedéllye l
még nem rendelkezett. A vontatási feladatkörű MÁV-TRAKQÓ Zrt . -t 2007. október 24-ével bejegyezte a
Cégbíróság. A részvényeinek 90%-a a MÁV Zrt ., 10%-a a MÁV Start Zrt . tulajdonában áll . Az új vontatási
társaság tényleges tevékenységét 2008. január elsejétől kezdte meg. Ekkortól a MAV Zrt . a
mozdonyvezet őit és a teljes mozdonyállományát a MAV-TRAKQÓ Zrt . rendelkezésére bocsátotta . Az
önálló infrastruktúra-kezelő társaság létrehozása nem történt meg .

Az említett szervezeti változásokat az El -s és a hazai jogi, szakmai követelményeknek, a hosszútávo n
működőképes Nem történt es társaságok létrehozásának igényével – részben – teljesítették meg az el őző
szervezeti változásokra is hatással bíró MAV Zrt ., mint „anyavállalat” esetében a pályavasúti, a
személyszállítási és áruszállítási tevékenységek megfelelő elkülönítése . Nem tisztázott, hogy mi a szerepe a
holdingnak A tevékenységek kiszervezése után az anyavállalatnál csak az adósság marad .”

A Bizottság a fentiekkel összefüggésben megjegyzi, hogy a 2008-ban készült 0815 . számú ÁSZ jelentésbe n
említett pályavasúti, a személyszállítási és áruszállítási tevékenységek megfelelő elkülönítése azóta má r
megtörtént, és jelenlegi állapotában megfelel az EL -s követelményeknek, meg kell azonban jegyezni, hog y
máig megoszlanak a vélemények arról, hogy az EU irányelveknek való megfelelés külön cégbe val ó
kiszervezést igényelt-e, avagy csak számviteli elkülönítést annak érdekében, hogy a személyszállítás i
támogatásokon keresztül ne lehessen burkoltan támogatni, és ez által kedvezőbb piaci pozícióba hozni az
állami tulajdonú vasúti áruszállító céget .

A MÁV 2006-tól vezérigazgatói szintű , un. portfoliókezelési szabályzatban határozta meg a tulajdoniban
álló vagyonelemek értékesítésének szabályait . Az első portfóliókezelési szabályzat a MAV Ertesítő 8 .
számában jelent meg 2006 . február 24 . napján az általános vezérigazgató-helyettes 9/2006 . VIGFL sz.
utasításaként . A szabályzat célja, hogy a MAV vagyonelemeivel való gazdálkodás rendjét meghatározza .
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A portfóliókezeléssel összefügg ő feladatok a szabályzat szerint a Portfóliófejlesztési Osztály és a
Portfólióhasznosítási Főosztály feladatába tartozik, mely szervezeti egységek felel ősek többek között a
vagyonelemek felméréséért, érékeléséért, portfólióba-sorolásáért, elemekkel való gazdálkodásért, a z
értékesítés előkészítésért és az értékesítés lebonyolításáért . A portfóliómenecbsmentben a fentieken
túlmenően részt vesz még több szervezeti egység is, mint pl . az Ingatlanfejlesztési Főosztály, az
Ingatlanhasznosítási Főosztály, a Számviteli Főosztály, a Központi Kontrolling F őosztály, a Jogi Főosztály,
stb . A szabályzat egyik fő célja, hogy egy olyan szempontrendszert állítson fel, amely alapján a
vagyonelemek a MAV stratégiájára való tekintettel értékelésre és besorolásra kerülnek, illetve a besorolás t
követően a besorolásnak megfelelő kategóriában irányadó elvek szerint kerülnek hasznosításra.

A szabályzat mindenekelőtt rögzíti, hogy ki kell alakítani a portfóliófejlesztési módszertant, valamint a
portfólió-stratégiát, és ezek alkalmazásával kell időszakosan (félévente, évente) újraértékelni a portfólió
egyes elemeit, és az értékelés eredményeként azokat a megfelelő portfólió-kategóriába elhelyezni. A
stratégia meghatározására a szabályzat részletes iránymutatást ad, meg kell határozni többek között a
vállalati működési modellt, a tulajdonosi struktúrát, a társaságirányítási struktúrát, stb.

Ugyanígy részletes eljárási szabályokat tartalmaz az értékesítés esetére : a kezdeményező részére részletes
szakmai megalapozó anyag előkészítését írja elő , mely anyagnak tartalmaznia kell a tranzakció célját é s
okát, a tranzakcióból származó várható üzleti el őnyöket, a megalapozott üzleti tervet, stb .

A szabályzat szerint értékesítésre kizárólag részletes üzleti terv illetve stratégiai elemzés alapján kerülhe t
sor, továbbá külön kiemeli, hogy az értékesítést – a vonatkozó törvényi elő írások, ezen belül különösen a
Priv . tv. értelemszerű betartása mellett – átlátható és egyértelműen szabályozott módon kell végrehajtani.

Az értékesítési folyamatot a szabályzat szerint alapvet ően meghatározza az, hogy a társaság 100%-os MÁV
tulajdonú vagy többszemélyes, illetve a szabályzat ezen kérdés alapján teszi alkalmazandóvá a Priv . tv. -t
annak ellenére, hogy a 2003 . évi (2003 . december 29 .) jogszabály módosítás következtében az ilye n
vagyonelemek értékesítése már nem tárgya a privatizációs eljárásnak (lsd . 12 . kérdésre adott válaszban
kifejtettel . A szabályzat ezen rendelkezése alapján az állapítható meg, hogy bár a privatizációs eljárá s
szigorú szabályainak betartására a MÁV-nak már nincs jogszabályi kötelezettsége, a társaság azonban
önként vállalt kötelezettséget annak betartására, jóllehet ténylegesen egyetlen egy értékesítés során se m
alkalmazták (kivéve a dolgozói tulajdonszerzésre vonatkozó rendelkezéseket) .

A szabályzat értelmében az értékesítési folyamat részei a következőek:
(í) piackutatás, potenciális befektet ők felkutatása;
(ii) üzleti érték meghatározása;
(ii) döntés előkészítés a privatizációs folyamathoz;
(iv)tenderdokumentáció ;
(v)értékesítés lebonyolítása ;
(vi)döntés az ajánlatokról ;
(vi) értékesítés kommunikációja ;
(vii)értékesítési folyamat dokumentálása .

A Portfólióhasznosítási F őosztály vezetője által előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a vagyonele m
részletes ismertetését, a társaság pénzügyi-gazdasági helyzetének elemzését, a vagyonértékelési eljárá s
eredményeképpen megállapított részesedés értékét, vagy becsült piaci értékét, stb .

A fentiek ellenére a szabályzat azonban nem ad konkrét választ arra, hogy hogyan kell meghatározni eg y
társaság értékét, azonban annak szigorú követelményrendszere arra enged következtetni, hogy elvárásként
szerepel az alapos, akár küls ő szakértő általi vagyonértékelés . Több vizsgált MAV társaság értékesítés e
során az volt tapasztalható, hogy a részletesen szabályozott eljárást nem tartották be, pontos értékelése k
nem voltak, illetve nem volt utalás a kötelezően évenként elvégzendő portfólióelem vizsgálat
eredményeire, ami pedig az elem értékelésénél fontos támpontot adhatott volna .
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A szabályzat két portfólió-csoportot határoz meg :
(í) Stratégiai portfóliót és
(ii) Pénzügyi portfóliót.

Az előbbibe elsősorban azon vagyonelemeket kell sorolni, melyek a MÁV stratégiája szerint fő üzlet i
tevékenységet, illetve azok értékláncának egy részét lefed ő társaságokat alkotják. A pénzügyi portfóliób a
azon vagyonelemek tartoznak, melyek a f ő üzleti tevékenység értékláncába nem kapcsolódnak, illetve
olyan társaságok, amelyek a piacról hatékonyabban beszerezhet ő tevékenységet folytatnak

A szabályzatot a 2008-as MÁV Értesít ő 10 . számában 2008 . április 11-én megjelent 13/2008 . VIG. sz.
vezérigazgatói utasítás módosította. A módosítás egyik jelentősebb változása, hogy a portfóliók
meghatározás megváltozik, illetve a két generális portfólió típus differenciáltabbá válik A stratégia i
portfólióba azon társaságok tartoznak, melyek fő tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a pályavasút i
szolgáltatás, a személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatás, valamint az ehhez szükséges járműpark
üzemeltetésének és fenntartásának technológiai folyamatához, vagy közvetlenül hozzájárulnak a MA V
csoport stratégiai céljainak eléréséhez. Ezen belül található a Bázis portfólió, amelybe a stratégiai portfólió
azon társaságai tartoznak, melyek fő tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a pályavasúti szolgáltatás, a
személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatás, valamint az ehhez szükséges járm űpark üzemeltetésének és
fenntartásának technológiai folyamatához és/vagy az adott termék/szolgáltatás piacán jelenleg monopo l
pozícióban vannak Ezen portfólióelemeket – az új szabályzat szerint – a MÁV jellemz ően nem értékesíti,
és ezekben a MÁV-nak meghatározó befolyással kell rendelkeznie . A szabályzat hosszasan fejtegeti azt ,
hogy milyen elvek mentén kell megőrizni és fejleszteni az ezen portfólióba tartozó elemeket, ám eze n
rendelkezésnek látszólag is ellentmond a 2008-óta értékesített üzletrészek – pl . DJJ, MAV Cargo, stb . –
értékesítésének ténye .

A stratégiai portfólió másik eleme a Szabad portfólió, melybe azon társaságok tartoznak, melyek
tevékenysége közvetlenül nem járul hozzá a MAV csoport stratégiai céljainak Ezen elemeket – szintén a z
új szabályzat szerint – a MAV jellemz ően nem értékesíti egészen addig, míg a MÁV csoport stratégia i
céljait szolgálják A másik fő portfólió kategória továbbra is a Pénzügyi portfólió marad, melybe tartozó
társaságok fő tevékenysége nem kapcsolódik a MAV alaptevékenységéhez, és érdemben nem járul hozzá a
MAV stratégiai céljainak eléréséhez. A portfólió csoportosítást a szabályzat elfogadásakor az Igazgatóság a
szabályzat 1 . sz . mellékletében fogadta el, és annak évenkénti, legkés őbb minden év június 31-ig történő
felülvizsgálatát írja elő . A melléklet szerint stratégiai portfólió pl . az Eszaki és a Szolnoki Járműjavító (a
DJJ pénzügyibe tartozik), szabad portfólió pl. a Déli, a Kelenföldi és a Józsefvárosi pályaudvarok, és a
MAV Nosztalgia Kft. is, pénzügyi portfólió elem azonban a MAV Cárgo, a Multiszolg és a MAV Kert is .

A 2008-as szabályzat az értékesítési eljárás szabályain is változtatott, mely szerint üzletrész értékesítésé t
írásos előterjesztés alapján a MÁV Alapító okiratában, ill. egy ún. Döntési Hatásköri Listában (DHL) erre
feljogosított személy, ill . testület hagyja jóvá . Az előterjesztésben meg kell határozni az üzletrés z
értékesítésének céljait, vázolni kell a társaság pénzügyi helyzetét, illetve a társaság és az üzletrész piac i
értékét meg kell becsülni független vagyonértékelő bevonásával.

A 2006-ban bevezetett szabályzat alapján nem állapítható meg, hogy mely társaságokat mely portfólió
főcsoportba osztották be, illetve hogy milyen elvek alkalmazásával történek meg . Nem áll rendelkezésre az
évenkénti portfólió-elem értékelés és felülvizsgálati dokumentáció sem, ami viszont képet tudna adni a z
egyes értékesített elemek értékének, stratégiai fontosságának változásáról, illetve összehasonlítási alapo t
adhatna az értékesítési dokumentációhoz és a kialkudott vételárhoz . A 2008-as szabályzatnál mé g
részletesebben rögzíti az egyes portfólióelemek besorolási elveit, azt azonban már nem indokolja meg,
hogy a függelékben felsorolt társaságok miért abba a portfólió-csoportba kerültek Erékelési, stratégia vag y
egyéb dokumentum ezen társaságokkal kapcsolatosan sem áll rendelkezésünkre . Fontos kiemelni, hogy a
2008-as szabályzat szintén utal az időközben hatályba lépett, Állami vagyonról szóló törvényre (lsd .
12 . kérdésre adott válasz) .
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A legfrissebb és jelenleg is hatályos szabályzat a 2010-es MÁV Értesít ő 13 . számában 2010 . április 16-án
jelent meg, a 24/2010 . EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasításban módosította. A legújabb szabályzat
lényegében megtartja a portfóliók besorolási elveit és rendjét, a korábbihoz képest portfóliókezelési felada t
és hatáskörök, valamint felelősségi szabályok pontosítását foglalja a korábbi szabályzattal egységes
szerkezetbe .

Összegezve tehát megállapítható, hogy a portfólió kezelés, bár látszólag részletesen szabályozott, mégsem
világos – illetve dokumentumokkal, döntésekkel, értékelésekkel, stb. alá nem támasztott – módon kerültek
egyes portfólió elemek egyes kategóriába, majd több alkalommal a szabályzat eljárási rendjét megszegve ,
almosnak nem nevezhető vagy erősen hiányos értékesítési előterjesztés alapján kerül ki portfólió elem a
MAV tulajdonából . A DHL szerkezeti felépítése és jogkör-delegációs rendszere arra enged következtetni ,
hogy a szét- és kiszervezés koncepcióját nem a MAV vezetése alakította ki, hanem az MAV felett irányítás i
jogot gyakorló minisztériumi szervezet . Megállapítható továbbá az is, hogy a portfolió besorolá s
szempontjainak egyes portfolió elemekre vonatkozó alkalmazása esetenként megkérd őjelezhető .
(Különösen igaz ez a „pénzügyi portfolióra” : a vasúti szolgáltatásokhoz csak közvetve, illetve áttételese n
kapcsolódó társaságok besorolása az állami tulajdonnal való gazdálkoclá5t lazíthatja .)

E körben konkrét példákat – a teljesség igénye nélkül – az 5 . kérdésre adott válaszban ismertet a Bizottság .
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3. Hogy hat ki a MÁV Zrt . szerkezetátalakítása az állami vagyonra?

A MÁV szerkezetátalakítása önmagában mennyiségileg az állami vagyon mértékét nem befolyásolta, mivel
a MAV a saját tulajdonában álló gazdasági társaságba telepítette a tevékenységet, és apportálta az ahhoz
szükséges vagyonelemeket .

Az állami vagyont a szerkezetátalakítás 2003 . december 29 . napjáig minőségileg sem érintette, hiszen az
állami vagyont (leányvállalatok) a Priv. tv. „védte”, ugyanakkor 2003 . december 30. napjától kezdődően a
szerkezetátalakítás minőségileg megváltoztatta az állami vagyont, hiszen a leánytársaságok kikerültek a
Priv. tv. hatálya alól, ez azonban mennyiségi változást önmagában továbbra sem eredményezett, hiszen a
leánytársaságok továbbra is – közvetett – állami vagyonnak min ősültek, csak az értékesítésük esetére
megszűnt felettük az állami kontroll. Mennyiségi változást az adott leányvállalatok tényleges privatizációj a
eredményezett, mely értékesítés – a fentiek okán – megfelel ő állami kontroll nélkül történhetett és történt.

Ennek magyarázata a Priv. tv. hatályáról szóló rendelkezések változásában keresendő .
2003 . december 29 . napjáig a MAV vagyonelemei közül a társasági részesedésekre (leányvállalatok) i s
kiterjedt a Priv . tv. hatálya, míg ezen időpontot követően már nem . 2003 . december 30. napját megelőző en
tehát az a vagyon, amelyet a MAV egy leánytársaságba apportált, a Priv . tv. hatálya alá került, a Priv . tv .
módosítását követően ez a körülmény már nem állt fenn .

A szerkezetátalakítás – mint ahogy azt a 2011 . április 19 . napján tartott meghallgatáson Mándoki Zoltán i s
elmondta – az állami vagyon értékesítésének els ő lépéseként értelmezhető . A MAV eszközállományának
egy-egy körülhatárolható része egy-egy gazdasági társaságba telepítve került értékesítésre, amely a fentie k
szerint formálisan nem volt jogszabályba ütköző , tartalmilag azonban több esetben rossz gazdálkodást
valósított meg.

A szerkezetátalakítás – amint az 1 . pontban részletesen kifejtésre került – az elmúlt időszak folyamán
csökkentette az állami vagyont. Egyrészt az eszközök könyv szerinti értéken lettek apportálva, majd a –
MAV Cargo kivételével – névértéken, vagy a névérték alatt értékesítették, másrészt a kiszervezet t
társaságok meghatározóan a MAV csoport megrendelésére dolgoztak, azonban rezsiköltségekke l
megnövelt árakon . A vagyoncsökkentést legjellemzőbben azt mutatja, hogy a MAV csoport konszolidál t
saját tőkéje alacsonyabb a MAV saját vagyonánál .

A szerkezetátalakításra vonatkozó jogszabályi el ő írások a 12. kérdésre adott válaszokban részletesen
kifejtésre kerülnek.
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4. Milyen döntések előzték meg a MÁV-nál a leánytársaságok privatizációját, a
leánytársaságoknál miért a gazdasági társaságokról szóló 2006 . évi IV. törvény, és miért nem az
állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítésérő l szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a
továbbiakban : Priv . tv .) – 2008 . január 1-jétő l az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény –
rendelkezéseit alkalmazták ?

A MÁV tulajdonában álló gazdasági társaságok értékesítése előtt minden esetben volt a MÁV
portfóliókezelési szabályzatában meghatározott szintnek megfelel ő szervezeti egységi döntés . Ezen
döntéseket a legtöbb esetben döntéselőkészítő anyag előzte meg, amely több lehetséges megoldást is
vázolt arra vonatkozóan, hogy az adott gazdasági társaság vonatkozásában milyen döntés meghozatalára
van mód. Arra vonatkozóan azonban, hogy a MAV ezen döntési lehetőségeit milyen adatok/elemzések
alapján határozta meg, a Bizottság nagyrészt nem kapott információt, a MAV erre vonatkozóan iratoka t
nem, vagy csak hiányosan bocsátott a Bizottság rendelkezésére .

A MÁV által rendelkezésre bocsátott anyagokban a jogszabályi háttér alkalmazására vonatkozóan
egyértelmű utalások nincsenek, a MAV által folytatott gyakorlatból azonban egyértelműen arra lehet
következtetni, hogy a Priv . tv., valamint az Av . tv., és a hozzájuk kapcsolódó rendeletek alkalmazására csak
igen szűk körben (pl. : munkavállalók részvényszerzési lehetősége) került sor annak ellenére, hogy a
portfóliókezelési szabályzatok ezen jogszabályok alkalmazását kifejezetten el ő írják A kérdéskör bővebb
kifejtése a 12 . kérdésre adott válaszban történik meg, azonban elöljáróban rögzíteni kívánjuk, hogy a MA V
értékesítési gyakorlatában több olyan eset is volt, amikor a MÁV nem csak, hogy a fenti két jogszabál y
rendelkezéseit, de a saját belső szabályait sem tartotta be .

Szemléletes példaként szolgál a MÁV portfolió kezelési szabályzatában foglalt rendelkezés, mely szerin t
egy MAV portfólióba tartozó gazdasági társaság értékesítését megel őzően minden esetbe n
vagyonértékelést kell lefolytatni . A fenti szabály ellenére azonban több esetben fordult elő , hogy megfelelő
vagyonértékelés nem készült, vagy ugyan készült, de annak megalapozottsága — vagyonértékelés
elkészítésére szabott határidőre figyelemmel — kétségbe vonható. Előbbi körbe tartozó értékesítésnek
tekinthető a MAV kizárólagos tulajdonlásával alapított Carpatian C	nrBo S .r.o . társaság, mely esetében — a
döntés előkészítő anyagban is deklaráltan — elmaradt a vagyonértékelés elkészítése. A MAV ugyan
indokolta a vagyonértékelés elmaradását (a gazdasági társaság nettó eszköz értéke megegyezi k
pénzeszközeinek értékével) azonban — tekintettel az egyértelmű belső előírásra — ezen indok relevanciával
nem bír, hiszen a vagyonértékelés elkészítése kötelez ő volt.

Másik esetkörre ismét példaként említhető a DJJ értékesítése . A hivatkozott gazdasági társaság esetében
ugyan megvolt a vagyonértékelés, azonban figyelemmel arra, hogy az értékesítésre vonatkozó dönté s
dátuma, a vevő részérő l küldött ajánlat dátuma és a vagyonértékelés elkésztésének dátuma közöt t
gyakorlatilag csak néhány nap telt el (részletesen lásd 5 . 2 . pontot), a vagyonértékelés megalapozottság a
megkérdő jelezhető . A Bizottság álláspontja szerint ugyanis egy megalapozott vagyonértékelé s
elkésztéséhez — főleg egy olyan stratégiai jelentőséggel bíró gazdasági társaság esetében, mint a DJJ —
néhány nap nem elég. Ezen feltételezést erősíti az a tény is, hogy a vagyonértékelés kifejezetten rögzíti,
hogy számos tényező megvizsgálására pont az idő tényező okán nem került sor.

A leánytársaságok privatizációjának átgondolatlanságát látszik alátámasztani az a körülmény is, hogy a
MAV — a Bizottsági üléseken meghallgatott személyek álláspontja szerint — többek között a folyamato s
működési nehézségek miatt, illetve az ebb ő l fakadó központi finanszírozási költségek csökkentés e
érdekében volt kénytelen a kisebb veszteséggel működő , illetve bizonyos időszakokban nyereségge l
prosperáló leányvállalatait értékesíteni. Mindeközben olyan 50-60 milliárd forint értékű ingatlan vagyonnal
rendelkezett, mely portfolió idegen és mobilizálható volt — ennek felmérésére azonban (ahogy az t
Heinczinger István a meghallgatásán elmondta) csak 2006-ban került sor . Heinczinger István ezt úgy
kommentálta, hogy „Azt azonban nagyon gyorsan be kellett látni, hogy a sajtóban megjelent híresztelések és
egyesek által szuggerált feltételezések, hogy a MÁV több száz milliárdos ingatlanvagyonon csücsül, amit nem tu d
értékesíteni, tévesek.” (2011. május 4-i vizsgálóbizottsági ülés jgyk 10-11 . oldal) .
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A fentiek a Bizottságban jogosan vetik fel azt a kérdést a felel ős gazdálkodás körében, hogy amennyibe n
az ingatlan vagyon pontos felmérését megelőzően maga a MÁV is abban a tudatban (hitben) volt, hog y
„több száz milliárdos ingatlanvagyonon csücsül', úgy ennek pontos felmérése miért csak 2006-ban történt meg ,
és miért nem korábban, még a leányvállalatok értékesítésének megkezdését megel őzően.

Természetesen erre nyilvánvalóan magyarázatot adhat ugyan az a számtalan esetben tapasztalt körülmény,
hogy gyakorlatilag maga a MÁV sem volt tudatában annak, hogy pontosan milyen/mekkora vagyonnal
rendelkezik (és abból, mit milyen formában lehet a leghatékonyabban hasznosítani), és ennek okán a
vagyonelemek értékesítése a legtöbb esetben ad hoc jelleggel történt (a7a7 ha találtak egy portfólió
idegennek tekinthető vagyonelemet és/vagy egy leányvállalat veszteségesen működött, úgy azt – a MÁV
működése finanszírozásának szükségessége (a veszteségek csökkentése) indokával – azonnal értékesítetté k
ahelyett, hogy az egyéb hasznosítás lehet őségeit – globálisan – felmérték volna) . Ez azonban már
önmagában is felveti a MÁV ,(és annak a vizsgált időszakban valamennyi érintett, hatáskörrel rendelkező
vezetőjének), továbbá a MAV-ot – a vizsgált időszakban – felügyelő kormányzati erők felelő tlen
gazdálkodását .
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5. Megtörtént-e, és ha igen, hogyan, a leánytársaságok privatizációt megelőző vagyonértékelése,
vagyonbecslése ?

A vagyonértékelések a részletesen vizsgált esetekben többnyire formailag megtörténtek, azonban súlyos
aggályok merülnek fel velük kapcsolatban. A vagyonértékelő cégek kiválasztásával kapcsolatosan a MAV
döntés-előkészít ő anyagaiban semmilyen utalás nincs, tehát nem ismeretes, hogy ki, milyen kritériumo k
alapján, milyen eljárási rendben döntött a vagyonértékel ő kiválasztásáról.

A vagyonértékelések elkészítésére az esetek többségében eseti megbízást kötöttek az adott cégekkel . Ezze l
kapcsolatban a Bizottság számára a rendelkezésre álló adatok alapján nem világos, hogy ezen társaságo k
milyen szakmai kvalitásokkal rendelkeztek Különösen annak fényében értékelendő (illetve neheze n
indokolható) ez, hogy a MAV könyvvizsgálatát 2006-óta az Ernst & Young nemzetközi könyvvizsgáló cé g
végezte, így lehetőség lett volna a MAV vagyoni viszonyaival tisztában lévő , jó hírű céggel végeztetni a
vagyonértékelést . Megjegyzendő, hogy a MAV a döntés-előkészítés anyagaival együtt több esetben ne m
juttatta el a Bizottsághoz magát a vagyonértékelést, így annak megtörténtér ő l csak hivatkozások állnak
rendelkezésre .

A fentieket — többek között — az alábbi konkrét példák támasztják alá :

1 .) MÁV Cargo vagyonbecslése körében a Bizottság elsősorban hivatkozni kíván az ÁSZ-nak a vasút i
közlekedés korszer űsítésének ellenőrzésérő l szóló 0815 sz. jelentése egyes megállapításaira :

„A MÁV Igazgatósága 2007. május 8-án határozott úgy, hogy a MÁV Tiszavas Kft . -t a MÁV
Cargo Zrt .-vel együtt kell értékesíteni. Az apportálást a MAV Cargo Zrt. 1000 Ft névértékű
részvénykibocsátásával valósították meg . Az 1000 Ft névértékű részvényért a MAV Zrt . a MAV

,Tiszavas Kft . valós piaci ertekenek meghatározása alapján megállapított 1 .210.000 E Ft ertekű
üzletrészével fizetett . A tranzakcióval a MAV Cargo Zrt . jegyzett tőkéje 1 E Ft-tal emelkedett, míg
az 1 .209.999 E Ft a tőketartalékba került . A MAV Cargo értékesítésére kiírt pályázat tartalmazza,
hogy a „pályázat során a Társaság alapt őkéjét egy további 1000 Ft névértékű törzsrészvény
kibocsátásával fogják megemelni . Az új részvény átvételére a MAV lesz jogosult .” A kiírás
megfogalmazásából nem derül ki egyértelműen, hogy az 1000 Ft névértékű részvény kibocsátás
mögött a MAV Tiszavas Kft . 1 .210 000 E Ft üzletrésze áll, amely a MAV C 	árgo Zrt. 29 .533.146 E
Ft bejegyzett alaptőkéjét 29 .533 .147 E Ft-ra emeli meg. A ténylegesen (a két vagyonelem együttes
értéke) privatizálandó vagyon 30 .743 .147 E Ft, amelyrő l a kötelező érvény ű ajánlatot tévő
pályázók tájékoztatást kaptak A felkért két könyvvizsgáló mindössze 4 hónap eltéréssel eltér ő
összegben állapította meg a társaság „valós” piaci értékét . A valós piaci értékek közötti különbsé g
— 1 .736.129 E Ft és 1 .210.000 E Ft — 526 M Ft, amelyre a magyarázat az eltérő értékelési módsze r
alkalmazása. Egyik könyvvizsgáló sem a tényleges vagyont értékelte, mivel az eszközök értékelés e
során tételes leltárellenőrzést nem végeztek és az értékelés alapját a társaság nyilvántartás i
értékéből kiindulva határozták meg . A MÁV Tiszavas Kft . tárgyi eszközeinek nettó nyilvántartás i
értéke 2 .475.580 E Ft . A MAV Tiszavas Kft . könyvvizsgáló által meghatározott vagyonmérleg
szerinti értéke (4 .374.377 E Ft) alapján nem tükrözi a valós piaci érték megállapítása (1 .210.000 E
Ft) azt a tényt, hogy a MAV Tiszavas Kft . valós piaci értékének a meghatározására, a legnagyobb
megrendelőjének privatizációjával együttes értékesítés — mint jelent ős értéknövelő tényező — miatt
kerül sor.”

A fentieken túlmenően a MÁV Cargo privatizációjával kapcsolatban a Bizottsági vizsgálat feltárta
azt is, hogy az értékesítési szerződésben a vevő 8,5 milliárdos beruházási kötelezettséget vállalt ,
melynek keretében a Rail Cargo Hungaria (RCH) mozdonyokat vásárolt . A Bizottság nem kapott
választ arra a kérdésre, hogy bárki ellenőrizte volna, hogy ezek valóban új mozdonyok voltak e ,
vagy az anyacégtő l átvett mozdonyok, ráadásul a fejlesztés ilyen irányú kikötése egészen hibás volt ,
hiszen az RCH korábban a MAV-tól vásárolt mozdonyokat . A vizsgálat kiterjedt továbbá az ún .
RO-LA támogatásokra is . A RO-LA kocsik speciális teherszállító vagonok, amelyeken
teherautókat lehet szállítani, ezt a tevékenységet a költségvetés 500 millió forinttal támogatta ,
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hiszen környezetkímélőbb, mint a közúti közlekedés . A támogatást pont egy évvel a CARG O
eladása után szűntették be, a Cargo eladásával ugyanis csak az RCH üzemeltetett ilyen kocsikat ,
így ezt a támogatást a MAV átutalta nekik A Bizottság az eljárás során nem kapott arr a
magyarázatot, hogy mién pont egy évvel a Cargo privatizációja után sz űnt meg a támogatás, illetve
nem tudta senki sem megerősíteni, sem cáfolni azt, hogy egyszerűen elfelejtették időben
megszüntetni ezt a támogatási formát . A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a pusztán a z
előzőekben említett két feltárt eset a teljes Cargo privatizáció összegének 9%-át jelenti .

2 .) A DJJ eladása során az Interauditor Kft . működött közre a vagyonértékelés elkészítésében. A
vagyonértékelésre a megbízást 2009 . március 30. napján kapta, melynek alapján a vagyonértékelés
2009 . április 2 . napján készült el, ugyanakkor a későbbi vevő a vételi ajánlatát 2009 . március 31 .
napján tette, melyrő l a MAV-val érdemi tárgyalásokat folytatott úgy, hogy a hivatkozot t
vagyonértékelés a fentiek szerint még nem állt rendelkezésére . Nyilvánvaló, hogy a
vagyonértékelést már az értékesítés elhatározásakor el kellett volna készíteni, hiszen minde n
további döntést megalapozottan csak annak ismeretében lehet meghozni .

Az értékelés 3 nap alatt készült el, és kifejezetten hivatkozik az idő rövidségére (ismeretes, hogy a
DJJ eladása évek óta tervben volt, 2008 során két pályázat is kiírásra került) . Az értékelés a
72 millió forintos ajánlathoz képest 69,5 millió forintban jelöli meg a cégértéket cash flo w
számítás alapján, figyelmen kívül hagyva a cég eszközeinek az értékcsökkenési leírást követően is
300 millió forintot meghaladó könyv szerinti értékét, továbbá a MAV által a DJJ-nek nyújtot t
bérleti díj kedvezményt, tagi kölcsön átütemezést, illetve kamat elengedést . Az értékelő cég
összemosta az üzleti érték számítást az eszközalapú vagyonértékeléssel, azonban ezt is
önkényesen tette.

Nem vette figyelembe ugyanis, hogy az előbbi kötelezettségek fedezete nemcsak a pénzállomány,
hanem a készletek és a követelések összege is, vagyis a teljes likvid eszközállomány . Sem az
üzletértékelés kialakult gyakorlata, sem a társaság értékelés pillanatában fennálló likviditás i
helyzete, nem indokolta az üzleti érték csökkentését a pénzeszközök értékét meghaladó
kötelezettségállomány összegével . Erre ugyanis fedezetet nyújtott a többi forgóeszköz elem ,
különösen a közel 1 Mrd forint értékű vevőállomány. Amennyiben ezt a korrekciót nem vesszü k
figyelembe az értékbecslő adataiból megállapítható üzleti érték legalább 357 .144 eFt volt, tehát
legalább ilyen árat kellett volna társaság üzletrészeiért kapni a MAV-nak Az értékesítés id őpontját
két hónappal megelőző 2008 . december 31-i mérlegben a társaság 1 .629.401 eFt összértékű
eszközállománya megközelítő leg azonos volt a piaci értékkel, mivel nagyrészt készletekb ől és
követelésekbő l illetve viszonylag új gépekb ől állt. Ezen összeggel szembeállítva a kötelezettségek
2008 . december 31-i 999 .138 eFt-os értékét megállapítható, hogy a MAV Debreceni Járműjavító
eszközalapú vagyonértéke 2008 . december 31-én 489 .017 eFt, volt . Akár az eszközalapú
vagyonértéket, akár a szabályszenűen megállapított üzleti értéket vesszük tehát figyelembe, a
társaság minimális eladási árát legalább 350 millió Ft-ban kellett volna meghatározni .

A DJJ eladása során lefolytatott értékesítési eljárást a Bizottság – többek között – egyrészt azért is
találta aggályosnak (illetve konkrétan az itt hivatkozott körülményekben rejlő egyértelmű
ellentmondást feloldhatatlannak), mert amíg Sipos Sándor a 2011 . február 16. napján tartott
bizottsági meghallgatásán úgy nyilatkozott, hogy a nyílt pályáztatással szemben azért döntöttek a
zárt pályáztatás mellett, mert a korábbi nyílt pályázaton jellemzően nem szakmai befektetők,
hanem gyakorlatilag „ingatlan spekulánsok' érdeklődtek, addig az Interauditor Kft által készítet t
2009 . évi értékbecslés egyértelműen rögzítette, hogy a Társaság nem rendelkezett ingatlan
vagyonnal, másrészt azért, mert az Interauditor Kft által 2008-ban készített értékbecslés a
Társaság értékét még 592 millió forintban határozta meg, addig a 2009-es értékbecslés már „csalt' '
69,5 millió forintban, és a nem csekély mérték ű eltérésnek egyáltalán nem adta indokát a z
értékbecslő .

A DJJ privatizációját tárgyaló testületi elő terjesztésb ő l megállapítható továbbá az is, hogy az
igazgatási előterjesztés alkalmas volt arra, hogy a döntéshozót félreinformálva nem a MA V
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legjobb érdekeinek megfelelő döntés szülessen. Az előterjesztés pedálul az alábbi lényegi
kérdésekben informálta félre az igazgatóságot :
• Kijelentette, hogy az üzletrészek a MÁV könyveiben 0-ra vannak leértékelve, de ne m

tájékozatott arról, hogy előző évben a MAV 2 Mrd Ft tőkeinjekciót hajtott cégre a cégnél, iga z
a veszteségek pótlására;

• Nem tájékoztatott arról sem, hogy a társaság saját tőkéje az adott időpontban meghaladta az
500 millió Ft-ot, tehát nem volt indokolt az üzletrészek 0-ra értékelése ;

• A vev ő által átvállalt MÁV követelések hasznát nem a tényleges követeléshez, hanem a MÁ V
könyveiben leértékelt értékhez viszonyította, holott az adott időpontban a Debreceni
Járműjavító vagyoni helyzete nem indokolta a követelések leértékelését ;

• Az értékelést megelőző évi nyereség alapján a MÁV részére jóváhagyott 116 MFt osztalék ú j
vevő általi megfizetését úgy tüntette fel, mintha arról a MAV-nak az értékesítés meghiúsulás a
esetén le kellett volna mondani.

3.) Az EUROMETRO Kft . vagyonértékelésére 2007-ben úgy került sor, hogy a vagyonértékelést
végző K-E-S Audit Kft . nem vette figyelembe a vagyonértékelési eljárás során a társaság által 5, 8
milliárd forint + ÁFA, valamint 5.911.510;- EUR + ÁFA értékben megkötött tanácsadói
szerződéseket. A MAV-nak a társaságban fennálló 5%-os részesedése így 20.000.000,- Ft-ért
került elidegenítésre . A vagyonértékelés teljes szövege nem áll rendelkezésre, ezért nem lehet
megállapítani, hogy a DCF módszernél számolt-e a jövőbeni pénzárammal .

4.) A MÁV Pan-Tel Zrt : ben fennálló 10,07%-os részesedését 2004-ben 4 .500.000,- euróért (akkori
árfolyamon 1,2 milliárd forintért) idegenítette el a Delaware-i székhely ű Hungarian Telephone and
Cable Corp . részére. A társaság 1998 . április 1 . napján kelt alapító okirata szerint az alaptőke
20.000.000.000,- forint, a MAV pedig a részvények 25,1%-át (5 .020.000 db törzsrészvény)
tulajdonolja, a 2004. július 14 napján kelt részvény adásvételi szerződésben azonban a MAV már
csak mint a részvények 10,7%-nak (3 .020.000 db törzsrészvén)) tulajdonosa. A tranzakció
4 .500.000,- eurós értéke az akkor érvényes MNB árfolyam alapján 1 .105.515.000,- forint volt.
Tekintettel arra, hogy a tranzakciót megel őző folyamat során nincs utalás arra, hogy készült volna
vagyonértékelés a részvények piaci értékér ől, illetve a részvények értékesítésérő l, ezért a kapott
anyagok alapján nem lehet pontos jogi következetést levonni az értékesítés szabályosságáról .

Arra vonatkozóan sem kaptunk információt, hogy az értékesítés időpontjában mekkora volt a
részesedések nyilvántartási értéke, azonban a MAV 2004 . évi mérlegében a részesedések, illetve
befektetések értékvesztése címén 612 MFt veszteség van kimutatva.

5.) Az ÁLOM SZIGET 2004. Kft. értékelési dokumentációja (a dokumentáció elnevezése :
"Feljegyzés") hiányosan került átadásra, a feljegyzés 3 . oldala nem lett beszkennelve . A
dokumentumból kitűnik, hogy ezen a hiányzó oldalon szerepel(het) a vagyonelem egyed i
értékelése. A feljegyzés továbbá az üzletrészt – ismeretlen okból – pénzügyi portfólióba sorolj a
hivatkozva a portfólió kezelési szabályzatra, a döntés indokát azonban nem fejti ki, így nem derü l
ki az, hogy miért minősül az üzletrész pénzügyi portfóliónak. A döntéshozatal kockázatakén t
(feltehetően az értékesítés indokaként) az előterjesztő azzal érvel, hogy „amennyiben az értékesíté s
nem valósul meg, úgy a MAV Zrt. egy olyan társaság üzletrészhányad tulajdonosa marad,
amelynek tevékenysége nem illeszkedik a MAV csoport tevékenységéhez és, amel y
üzletrészhányad önálló tulajdonosi jogokkal nem bír” . Azon túlmenően tehát, hogy a
portfóliókezelési szabályzat szerinti eljárást nem tartották be (portfólió megfelel ő és indokolt
besorolása, az üzletrész értékelése, üzleti terv készítése), a tulajdonosi jogra tett kijelentés se m
értelmezhető , így az értékesítés indoklása nem okszerű, és nem áll összhangban a szabályzattal . A
MAV vagyonkezelési gyakorlatát jól tükrözi továbbá az is, miszerint az üzletrészt 1998-ba n
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szerezte a társaság, azonban arról — egészen az új székházba történő — 2009-es költözésig nem is
bírt tudomással, ígya MÁV tulajdonosi jogaival nyilvánvalóan nemis élt/élhetett.

6.) A '1ÉKISZ Zrt . 1,2 %-os részesedését 2008 februárjában értékesítette a MÁV Portfólió-
Igazgatóság 2007. április 4 . napján kelt előterjesztése alapján. Az elő terjesztés tanúsága szerint a
részesedés könyv szerinti értéke 5 .200.000,- Ft, míg a DJJ értékelését is végző Interauditor Kft .
értékbecslése szerint a részesedés értéke 4 .484.000,- Ft volt 2006 szeptemberében. A részesedé s
végül ténylegesen 5 .200.000,- Ft-ért cserélt gazdát, azonban az előterjesztés nem tartalmazza az
értékkülönbözetre adott magyarázatot, sem pedig azt, hogy a részesedésnek mennyi a ténylege s
piaci értéke. Az előterjesztés az eladást szintén a portfóliótisztítással indokolja annak ellenére ,
hogy a TÉKISZ működését problémamentesnek és növekv ő életciklusúnak minősíti. Az
Interauditor értékbecsléseként egy féloldalas dokumentum szerepel az iratanyagban, mely szerint a
becslő az üzleti érték megállapítását „saját jövedelem megközelítéssel, DCF módszerrel” végezte, s
ez alapján üzleti értékét 533 .859.000,- Ft-ban határozta meg . A portfóliókezelési szabályzatban
előírt értékelések, üzleti tervek, stb. jelen esetben sem találhatóak meg.

7.) A MÁV Jegynyomda Kft . értékelése során főként azt vették figyelembe, hogy a társaság elavul t
gépparkkal rendelkezik, speciálisan a MÁV-nak gyárt, és a készül ő kormányzati negyed miat t
rendkívüli, és nagy összeg ű költség jelentkezik az addig bérelt ingatlan elhagyásának kényszere
miatt. Bár a MAV Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység Igazgatója, Dr . Bihari
Lajos a 2007. szeptember 20 . napján kelt levelében rámutatott, az értékesítési vagyonbecslésnél
mégsem vették figyelembe azt a tényt, hogy a MÁV, mint megrendel ő a speciális igényű
menetjegyeit a jegynyomdától rendkívül kedvez ő áron szerzi be . A Jegynyomda ajánlata a második
legjobb ajánlattev őhöz képest 5-10%-os, az azt követőhöz képest pedig nem ritkán 150-180%-os
eltérést mutatott, és külön felhívta a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a MAV a piaci
szereplőktő l, piaci áron szerezné be ezeket a termékeket, úgy az nagy valószín űséggel inkább az
utóbbi mértékű árnövekedést eredményezné . Ugyanezen jelentésben olvasható továbbá az is, hog y
a Jegynyomda évente átlagosan kb . 2-2,5 millió darab, különféle menetjegyet gyárt, mely kb . 18
millió Ft/év értéket jelent, és amennyiben a MAV ezen termékekért az egyébként a piaci szférából
érkező ajánlathoz közelebb álló díjat fizetne, úgy a Jegynyomda bevétele is jelent ős mértékben ,
pozitív irányba tolódna . A Jegynyomda esetében az előkészítő anyag szerint az Interauditor Kft . é s
a Sky Székely Bt . végeztek vagyonértékelést . A megkapott dokumentumok közt azonban egy
aláírást és cégnevet nem tartalmazó, „BKR International” fejléces papírra írt, valamint egy másik ,
teljesen anonim, és így beazonosíthatatlan értékelés található . Az előterjesztésből az olvasható ki ,
hogy a társaság értékelése során nem a piaci (tehát valós) megrendelés és profitteremtési, hanem a
„nyomott áras” értékeket vették figyelembe .
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A céginformációs adatokból megállapítható továbbá, hogy a MÁV Jegynyomda 2007 . decembe r
31-i mérlegében 256 .853 eFt értékű eszköz, és 133 .787 eFt kötelezettség szerepelt, mely magába
foglalta a MAV felé fennálló 77 .900 eFt osztaléktartozást is . A saját tőke, megegyezően a jegyzett
tőkével 61 .000 eFt volt, ugyanakkor a várható költözési költségekre 53 millió Ft céltartaléko t
képeztek. A társaság 2007. december 31-én 117.841 eFt pénzeszközzel rendelkezett, tehát megvol t
a fedezete az osztalék kifizetésének. Mindebbő l az is megállapítható, hogy a MAV Jegynyomda
Kft. képes lett volna saját erőből az átköltözés költségeit fedezni, és továbbra is meg lett volna a
lehetőség, hogy a MAV részére az addigiakhoz hasonló kedvez ő áron készítse a nyomdai
termékeket .

8 .) A MÁV-KO Kft . értékesítését megelőzően készült egy független könyvvizsgálói jelentés 2003 -
ban, mely jelentésben több szabálytalanságra derült fény. A jelentés szerint a társaság 2002 végé n
megrendelt egy irodafelújítást, azonban szerződés a könyvelésnek nem lett bemutatva, és a
felújítás eredménye sem látszott az irodán, továbbá a teljesítés valódiságát az a tény i s
megkérdő jelezi, hogy a teljesítésigazoláson szerepl ő aláíró az igazolás kiállításának időpontjában
már nem élt . Egy másik számlával és kifizetéssel kapcsolatosan is hasonló problémák merültek fel ,
a társaság vezetése a jogügyletet szerz ődéssel alátámasztani nem tudta, illetve kifizetések olyan
időpontban történtek, amikor a társaságnak képviseletre jogosult ügyvezet ője nem volt.
Mindazonáltal, hogy a társaság értékének becslése nem történt meg, a fenti visszásságo k
alapvetően kérdőjelezik meg a könyvekben feltüntetett összegek helytállóságát, így az üzletrés z
értékesítésekor meghatározott vételárat is . Nincs arra vonatkozó adat, hogy a könyvvizsgálat i
jelentés ismeretében történtek e további lépések, a teljesség igénye nélkül bels ő ellenő rzés, büntető
feljelentés, vagy egyéb intézkedés .
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6. Készült-e hatástanulmány, elemzés, vizsgálat, és ha igen, milyen tartalommal arra
vonatkozóan, hogy milyen hatással lesz a tartósan veszteséges állami társaságra a vagyoneleme k
kiszervezése, majd privatizációja ?

A MÁV szerkezetátalakítása nem fűzhető egyetlen egységes koncepcióra, folyamatosan változtak a
szempontok, amelyek szerint a szerkezetet kialakították . Ennek megfelelően átfogó tanulmány a
szerkezetátalakításról nem készült.

Egyes esetekben készültek tanulmányok, amelyek közül a Bizottság az alábbiakat emeli ki :

1.) DJJ – KPMG Független Üzleti Áttekintés (2007 . június 12 .)

Az elemzés elsősorban a DJJ szempontjából vizsgálja a gazdasági helyzetet, azonban a
következtetések értelemszer űen alkalmazhatók a MAV vonatkozásában is . Az elemzés
megállapításai szerint a DJJ likviditási helyzete törékeny volt, az akkor ismert paraméterek szerint
nem volt elkerülhet ő a fizetésképtelenség, a körülmények drasztikus megváltozására nem látszot t
esély. A jelentés a DJJ értékesítését javasolja, felhívva a figyelmet arra, hogy kényszerértékesíté s
esetén nem lesz elérhető a piaci ár.

2.) Felsővezeték karbantartás kiszervezés e

A kiszervezés előkészítése során számos elemzés, és hatástanulmány született, amelyet a MAV
saját munkavállalói készítettek A MAV Nyugat-Európából hívott szakembereket, akik a
hollandiai, és az angliai kiszervezés tanulságairól tartottak el őadást, az általuk elmondottak képzik
a tanulmány alapjait . Az anyag számos párhuzamosságot, illetve ellentmondást tartalmaz, többe k
közt arra vonatkozóan is, hogy pénzügyi szempontból racionális lépés-e a kiszervezés .

Megjegyzendő , hogy a MÁV által a Bizottság rendelkezésére bocsátott anyagban van utalás arra ,
hogy a Boston Consulting Group is készített egy tanulmányt a témában, ám maga a tanulmány az
anyagban nem található .
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7. Mi történt a privatizált leánytársaságokért kapott ellenértékkel ?

A Bizottság – feloldhatatlannak tűnő – ellentmondást tapasztalt a meghallgatott személyek e kérdésre
adott válaszai vonatkozásában, tekintettel arra, hogy amíg Heinczinger István a 2011 . május 4 . napján
tartott meghallgatáson úgy nyilatkozott, hogy igazgatósági döntés volt arra, hogy a privatizációból
származó bevételeket nem lehet a napi működésre fordítani, azok kizárólag beruházásokr a
(újraaktiválásokra) fordíthatók (,, . . .A cél az értékesítések során nem az volt, hogy működési feltételeket biztosítsunk,
magyarul elégessük azt a pénzt, ami valamilyen vagyontárgynak az értékesítéséb ől származik, hanem csak és kizárólag — és
erre igazgatósági döntés volt, és a menedzsment ennek mentén dolgozott — beruházásokra, magyarul újraaktiválásokra kel l
hogy fordítódjon." – jegyzőkönyv 10-11 . oldal), addig Sipos Sándor, Sándor Zoltán és Mándoki Zoltán is úg y
válaszolt a kérdésre, hogy a privatizációból származó bevételeket a MAV gyakorlatilag „felélte”, azaz a
hivatkozott igazgatósági döntésben rögzítetteket figyelmen kívül hagyva, a napi működésre fordította.

A kérdés ennél részletesebb megválaszolását, illetve a privatizáció eredményeként befolyt vételára k
sorsának feltárását alapvetően lehetetlenné tette, hogy ezen bevételek nem „felcímkézetten” (egye s
vagyontárgyra lebontva) kerültek be a MAV költségvetésébe (illetve onnan nem „felcímkézetten” kerülte k
további felhasználásra), vagyis ezen bevételek további sorsa onnantól kezdve, hogy azt a vev ő a MAV
részére átutalta, nyomon követhetetlen – melyb ő l következően a Bizottság kénytelen volt elfogadni azt a
„többségi véleményt”, hogy a MÁV a privatizált leánytársaságokért kapott ellenértéket (az egyé b
vagyonelemekért (pl. ingatlanok) kapottal egyezően) – az ez irányú igazgatósági döntésben elő írtakkal
szemben – a napi működésre fordította és teljes körűen felélte.

Egyebekben a MÁV gazdálkodásának teljes feltárása volna szükséges ahhoz, hogy a Bizottság egzak t
választ adjon a feltett , kérdésre, amely a rendelkezésre álló idő-, és költségkeretre tekintettel nem
megvalósítható . A MAV üzleti terveiből lehetne következtetéseket levonni a bevételek tervezet t
felhasználására, az üzleti tervek azonban nem állnak rendelkezésre . Megjegyzendő , hogy az üzleti tervek a
bevételek tényleges felhasználásáról információt nem tartalmazhatnak .

A MÁV a kérdésrő l az alábbi tájékoztatást adta:

„A privatizációs bevételek beépültek a MÁV Zrt . mindenkori gazdálkodásának bevételei közé, és részét
képezték a mindennapi finanszírozás forrásainak Ebbő l következően az elmúlt évek bevételei a MÁV Zrt .
működési költségeire (személyi jellegű , anyagjellegű , stb .), adósságszolgálatára, valamint az elvégzet t
beruházásokra kerültek felhasználásra .

Mint a mellékelt részletezésből látható, a MÁV Zrt. privatizációs bevételei elenyészőek a társaság
működési bevételeihez, ráfordításaihoz, ill . beruházásaihoz viszonyítva.

Ugyanakkor a MÁV Cargo Zrt . értékesítési bevétele volt az egyetlen, kiemelked ő privatizációs bevételünk,
99,9 Mrd Ft értékben . E bevétel realizálása érdekében a MÁV Zrt pályázati felhívás, hirdetés, egyé b
adminisztrációs költségek, vagyonértékelés, ügyvédi iroda megbízási díja, közjegyző i munkadíj, fix díj é s
sikerdíj, valamint privatizációs költségek megtérítése címén összesen 798,7 millió Ft + ÁFA összeg ű
költséget fizetett ki.
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A társaságértékesítés javította a MÁV Csoport likviditását, segítette áthidalni a 2009 . első félévi
költségtérítési hiányt, a költségtérítés folyósításának csúszását, s véglegesen az alábbi célokra került
felhasználásra:"

Cél Mrd F t

Adósságszolgálat 2008-2009 35,1

Szállítóállomány rendezése 2008 8,7

Benzhá7ások 2008-2009 35,1

Működési ráfordítások 2009 21,0

Összesen 99,9
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8. Milyen hatása volt a MÁV Zrt. eredményére, a tartósan veszteséges gazdálkodásra a
szerkezetátalakítás és a kés őbbi privatizáció?

A MÁV a társaságok működése során az üzletrészei többségének értékét könyvelésében az értékesíté s
időpontjára már nullára írta, így számviteli értelemben bármekkora bevétel eredményként volt
elszámolható . Az csak a könyveléseknek a mindenkori számviteli szabályokkal történő összevetése alapján
dönthető el, hogy a részesedések nullára történő értékcsökkentése a jogszabályoknak, és a helye s
gazdálkodás követelményeinek megfelelt-e .

Az 5 . számú kérdésre adott válaszok szerint kétséges az, hogy valós piaci értéken kerültek-e elidegenítésr e
az üzletrészek, és így az elérhet ő legmagasabb eredményt realizálta-e a MAV az értékesítések
eredményeként . A gazdasági előny csak akkor lenne megállapítható a MAV oldaláról, ha ténylegesen
legalább a piaci értéknek megfelelő árat kapott volna a részesedések elidegenítéséért . Visszamenőleg az
üzletrészek eladáskori értéke nem állapítható meg, így arra nem lehet egyértelmű választ adni, hogy a
vételár objektíve megfelelt-e a piaci árnak A Bizottság álláspontja szerint azonban a döntése k
előkészítésének hiányossága, szervezetlensége, az értékbecslések hiánya, hibás, vagy hiteltelen volta –
figyelemmel az 5 . számú kérdésre adott válaszokra – arra utal, hogy az üzletrészek értékesítése során a
MAV nem megfelelően gazdálkodott az állami vagyonnal .

Fentieken túl megállapítható, hogy a MÁV eredményét csökkentették a kiszervezés tényleges pénzügyi
ráfordításai, valamint a kiszervezéssel lekötött munkaer ő , és a kiszervezéssel járó működési zavarok Eze n
tételekkel szemben nem állapítható meg, hogy az átszervezés hozadékaként jelentkezett-e m űködés i
hatékonyságnövekedés, és azzal milyen megtakarítás, , illetve kapacitásnövelés volt elérhet ő . Az átadott
dokumentumok közt nincs utalás arra, hogy a MAV elvégezte-e a társaságalapítások utókövetését,
értékelését . Minthogy a társaságok nagy része értékesítésre is került, ezek esetében ilyen vizsgála t
lefolytatására már nincs is mód .

A társaságok privatizációja körében ugyancsak nem elhanyagolható az el őkészítés munkaterhe, valamint az
értékbecslések elkészíttetésével, valamint az ügyletek lebonyolításával felmerült költségek
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9. A MÁV Zrt. szerkezetátalakítását követően kialakult szervezeti és működési rendszer e
biztosította-e a korábban kiszervezett feladatok ellátását ?

A kérdés nem teljesen egyértelmű , tekintettel arra, hogy a MÁV a kiszervezett feladatokhoz kapcsolód ó
tevékenységét beszüntette, ennek megfelel ően a szervezeti és működési rendszer átalakításának ténylege s
hatása nem volt ezen tevékenységek ellátására .
Megjegyzendő továbbá, hogy a MAV célja éppen az volt, hogy a gazdaságtalanul végzett, és így
kiszervezésre ítélt tevékenységekhez kapcsolódó eszközök értékesítését követ ően, szükség szerint a piacról
szerezze be az adott szolgáltatást .
A kiszervezés – pl. a felsővezeték-karbantartás esetében is – többek között azt eredményezte, hogy
hirtelen olyan mennyiségű megrendelés keletkezett a MAV részérő l, amelyre a piaci szereplők – különösen
munkaerő tekintetében – nem voltak felkészülve . Ennek eredményeként a MAV-nál feleslegessé vál t
munkaerő-állományt részben a bedolgozó cégek kötötték le, részben pedig munkaviszonyu k
megszüntetésre került . A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a kiszervezés egyik f ő apropóját az adta, hogy
a MAV munkavállalói állományát közel 10 .000 fővel kellett csökkenteni, és ennek leghumánusabb módjá t
a tevékenység kiszervezésében látták

A kiszervezés másik szemszögbő l vizsgálva – pl. a takarítási tevékenység – szolgáltatási színvona l
csökkenést is eredményezett . A takarítási tevékenységet végző alvállalkozók ugyanis – feltehetően
gazdasági szempontok alapján – alkalmi takarító személyzet útján látják el a fenti tevékenységet . További
problémát jelent, hogy a MAV-nak nincs igazán kontrollja a fent jelzett alvállalkozók felett, tehát nincs
megfelelő ellenőrzési rendszer arra, hogy az alvállalkozók által nyújtott szolgáltatás megfelel ő -e . A
Bizottság rögzíti továbbá, hogy a takarítási tevékenység alvállalkozók részére történ ő kiszervezése – bár
közbeszerzés köteles tevékenység – több esetben közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történt meg .

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a humán erőforrási szempont mellett számtalan egyéb tényező
figyelembe vétele is szükséges lett volna annak megítéléséhez, hogy tevékenység kiszervezése indokolt-e
vagy sem, így többek közt:
- gazdasági előnyök, illetve hátrányok;

szolgáltatási színvonal;
megfelelő ütemezés ;

- kockázati szempontok

A MÁV feladat ellátási színvonalát nem csupán a kiszervezés befolyásolta . A MÁV bels ő működésében is
felfigyelhetünk számtalan anomáliára, amelyekhez vezet ő döntések nagy többsége még logikailag se m
indokolható. Ezen felvetést támasztják alá pl. Danka Lajos által a Bizottság 2011 . március 3 . napján tartott
ülésén elmondottak (jegyzőkönyv 27-28 . oldal) :

„A másik vonatkozása a dolgoknak, hogy a központi beszerzések, amelyekr ő l itt már szó volt, mint
ügyvezető igazgató annak idején, tudom, hogy két asztalosunk kiment Szombathelyr ő l Keszthelyre
megnézni a bútorok állapotát . Megnézték, kimentek a boltba, megvették a szükséges alkatrészt ,
beszerelték, beültek a kocsiba, hazajöttek Most ez jelenleg úgy működik, hogy lemennek Keszthelyre ,
megnézik, hogy mi hiányzik, ezt megrendelik a logisztikától, a logisztika megrendeli Budapestr ő l,
Budapestrő l teherautóval leszállítják Szombathelyre, a két szakember beül az autóba, kiviszi Keszthelyre é s
felszerelik Ezért van az, hogy tulajdonképpen ilyen drága a közbeszerzés . De mondhatnám azt is, hogy
például az ivóvíz esetében sokkal olcsóbban lehetne beszerezni, hogy ha kimenne a Tescóba az illet ő
szakági vezető , és megvehetné a védő italt a dolgozóinak Ezt onnan tudjuk, mert amikor vízhiány volt ,
akkor így történt a beszerzés, és kiderült, hogy olcsóbb volt a másfél literes ásványvíz, mint az egyliteres a
központi beszerzésen keresztül .

Másik A rendszer átalakításával kapcsolatban olyan anomáliák jelentek meg, pont a szakági szétválasztá s
miatt, hogy addig, amíg egy állomásfőnök mindent megcsinált egy állomáson, tehát kitakarított, megrakta a
tüzet, kihordta a hamut, kifestette az épület belsejét, adott esetben tényleg felrakta a cserepet a tet őre, ha
leesett, kaszák, öntözött, virágosított, addig tulajdonképpen a szakági különválással behatárolták a
tevékenységi körét .
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Ráadásul ahhoz, hogy egy csomó tevékenységet el tudjanak látni, külön képzések voltak, amely külön
képzéseket mindenkinek el kellett végezni ahhoz, hogy ő az árut is fel tudja venni, és a személynek is k i
tudja adni a jegyet . Amikor ez a szétválás megtörtént, akkor bekövetkezett az, hogy mondjuk Veszpré m
állomáson a takarítónő nem szerezhette be a dolgozóknak az ennivalót a boltban, mert ő csak takarít. Nem
ment el a postára, nem vitte el a levelet, mert ő csak takaríthat . Alapvetően ebbő l kifolyólag volt egy
pluszkapacitás, amit nem használtunk ki, viszont ki kellett alakítani egy másik kapacitást, amive l
kiszolgáltuk a szükséges igényeket .

Ehhez még bejön a mi rendszerünkbe ez az alvállalkozói megoldás. Egyszer kimentem Ajkára, és látom ,
hogy a forgalmista lapátolja a havat. Bementem az irodába, megkérdeztem a szolgálattevőt, hogy a csudába
takarít a forgalmista havat, miközben ő nem takaríthat, mi ezért külön hó takarítást fizetünk adott cégnek,
amelyik ugyan a mi cégünk, de akkor is . Erre közölte, hogy főnök, ne haragudjon meg, de igaz, hogy a
MAV kötött szerződést az adott leányvállalatával, de annak nincs itt embere az állomáson . Erre a
leányvállalat is kötött szerződést az egyik szombathelyi céggel . Igen ám, de annak se volt embere Ajkán .
Ebbő l kifolyólag ő is kötött szerződést a vasutassal, hogy szabadidejében eltolja a havat .

Magyarul: tulajdonképpen fizettünk a vasutasnak külön azért, amit egyébként munkaid őben elláthatott
volna, ami nem baj, mert emelkedett a vasutas fizetése, csak a MAV szempontjából baj, mert kifizettük ,
viszont fizettünk két különböző cégnek is ezért, hogy ezt a tevékenységet elvégezze, amit amúgy
munkaidejében a vasutas meg tudott volna csinálni .

A szervezeti szétválasztásoknak ezek az anomáliái, amelyek tulajdonképpen megdrágították a rendszert és
ezen kívül tulajdonképpen még egy csomó olyan probléma van, amit mondhatjuk úgy, hogy lehe t
vizsgálni, hogy most ez készakarva volt vagy nem készakarva volt, hogyan történtek a privatizációk
mondjuk egy MAV-Eiffelnél, ahol rákényszerült a MAV az eladásra, ugyanis elfelejtett eszközöke t
beruházni a vállalkozásba, és már nem tudtak csereszabatos alkatrészeket gyártani ."

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a MÁV bels ő rendszerének felülvizsgálata már megkezdődött ,
azonban annak várható eredményérő l a Bizottság még nem rendelkezik információval

Egyes esetekben jól kimutatható, hogy a MÁV a korábban kiszervezett feladatokat nem tudta megfelelően
ellátni, sok estben kiszolgáltatottá vált a piaccal szemben, ahol monopolhelyzetben lév ő vállalkozásokkal
találta magát szemben. A fentiekben részletezett esetkörök közé tartozik – a teljesség igénye nélkül – a
jegynyomtatás, vagy a tehervonatok súlyát mérő etalon mérleg .
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10 . Származott-e mérhető gazdasági előnye a MÁV Zrt.-nek a kiszervezésbő l?

A Bizottság által lefolytatott vizsgálat alapján megállapítható, hogy sem a MÁV sem az azt felügyelő
minisztérium erre vonatkozó elemzést nem készített . Ugyancsak elmaradt a kiszervezéssel kapcsolato s
pontos, számszerűsített elvárásokat tartalmazó tanulmány elkészítése is, ennek megfelel ően a Bizottságnak
nem volt módja összehasonlító vizsgálatot lefolytatni arra vonatozóan, hogy a kiszervezés beváltotta- e
célját, elérte-e azokat az eredményeket, amelyeket a MÁV kiszervezés végrehajtásától várt . Megállapítható,
hogy a MÁV gazdálkodásában ezek az el őnyök nem láthatók, a cég működése nem igényel kevesebb állami
támogatást .

A fentiekben írtakat a Bizottság által meghallgatott korábbi MÁV vezet ők sem megerősíteni, sem
megcáfolni nem tudták Azonban az mindenképpen említést érdemel, hogy konkrét számokka l
alátámasztott – a kiszervezés eredményeképpen bekövetkez ő – gazdasági sikereket nem hoztak fe l
példaként .

A Bizottság a kérdésre a felsővezeték-karbantartási tevékenység kiszervezésébő l levont tanulságok alapján
válaszol.

Elsődlegesen azt kell leszögezni, hogy a MÁV a kiszervezésre vonatkozó dokumentációból levonhat ó
következtetés alapján egyértelműen nem a gazdasági kérdéseket tekintette els ődleges szempontnak, hanem
azt, hogy a kiszervezés minél gyorsabban lezáruljon, és a MAV az akkori vezetés által 12 .000 ember
elbocsátására kidolgozott stratégiája (az 1001/2004 . (I . 8 .) Korm. határozat 20.000 főben határozta meg az
elbocsátandó létszámot) alapján azok, akik ilyen területen dolgoztak és nyugdíjra még nem voltak
jogosultak, az új partnernél alkalmazásra kerüljenek (555 esetben ez meg is történt) . Megjegyzendő
továbbá, hogy a továbbfoglalkoztatott alkalmazottak a MAV-tól történő elbocsátásuk elő tt –
szakszervezeti nyomásra – kb . 10%-os rendkívüli bérfejlesztésben részesülte k

A felsővezeték karbantartási tevékenységet a kiszervezésig teljes egészében a MÁV végezte, a
szolgáltatásnak nem volt magyarországi piaca . Az első szerződésekben a partnercégek (Vasútvili Kft.,
Chronus-BSS Konzorcium) vállalták, a MAV alkalmazottainak továbbfoglalkoztatását (a ténylege s
létszámról a Bizottság nem kapott adatot), a MAV releváns anyagkészletének megvásárlását, illetve a
karbantartással összefüggésben korábban is használt ingatlanok bérletét .

Fentiek arra vezettek, hogy a MÁV egy korábban nem létez ő piacról, a saját korábbi eszközeivel é s
munkavállalóival ellátott cégektő l kényszerült a fels ővezeték karbantartást beszerezni azzal, hogy a váll ás i
díjba a szerződéses partner profitja is beépült.

A fels ővezeték-karbantartási tevékenység kiszervezése jól példázza a kiszervezés hátrányait illetve
költségigényét :

(i) A MÁV-tól a kiszervezéssel távozott az a munkaerő-réteg, amelynek gyakorlata volt az adott
tevékenység ellátásában, és a MAV a beszállítóival szemben tudáshátrányba került (az el őkészíté s
szerinti 10%-os megtartott munkavállalói létszámot sem tudták teljesíteni) Ennek az alábbi káro s
következményei lettek
- a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozó szakmai kontroljának hiánya ;

speciális szaktudás elvesztése.

(ii) A fenti problémát tovább erősítette, hogy a kiszervezés hírének hatására munkaerő elvándorlás
kezdődött meg, amelynek megakadályozására, illetve a munkavállalók megfelel ő – a minimáli s
létszám követelmény elérése érdekébeni – pótlására nem került sor .

(iií) A kiszervezés körében a MÁV által is elismerten a gyorsaság volt az els ődleges, valamint a
létszámcsökkentés prioritást élvezett az egyéb tényezőkkel szemben . Az idő tényező indokolatlan
lecsökkentése pedig azt eredményezte, hogy a gazdaságossági szempontokkal, és a kockázato k
felmérésével a döntés előkészítés során kevesebbet, vagy alig foglalkoztak, ennek eredményeként a
projekt pénzügyileg is hátrányosnak bizonyult .

61



(iv) A kiszervezés — tekintettel arra, hogy a MÁV korábbi gyakorlatában erre nem volt példa — eg y
megfontolt és kellőképpen előkészített döntést igényelt volna, azonban a fent rögzített gyorsaság ,
éppen az ellenkező irányba hatott .

(v) A MÁV-on belül nem volt átlátható sem a tevékenységet ellátó szervezet, sem annak m űködése,
így az is nehézségekbe ütközött, hogy a majdani szerződéses partnerrel szembeni elvárásokat
megfogalmazzák, illetve a teljesítés standardjait meghatározzák.

(vi) A kiszervezést követően a MÁV további erőforrásait kötötte le annak vizsgálata, hogy milyen
módon lehet a tevékenységet visszaszervezni. Ennek tükrében pedig kérdéses az is, hogy a
kiszervezési eljárásra egyáltalán szükség volt-e, de legalábbis azt mindenképpen bizonytalann á
teszi, hogy a kiszervezési eljárás során a megfelelő koncepció került kialakításra.

(vii) A kiszervezés hatására a tevékenység beszerzése közbeszerzés-kötelessé vált, amelyet az els ő
szerződések meghosszabbítása körében, 2008-ban már alkalmazni kellett . Tovább bonyolította a
helyzetet, hogy a közbeszerzési eljárás eredményét az egyik pályázó megtámadta, és azt a
Közbeszerzési Döntőbizottság 2009-ben megsemmisítette . Ennek eredményeképpen gyakorlatilag
két év telt el a tevékenységek közbeszereztetésével, és a szerződések megkötésével .

A projekt a MAV-on belül is deklaráltan kudarcnak minősül . Folyamatosan vizsgálták a visszaszervezé s
lehetőségét, a partnerekkel legutóbb megkötött 1+1 éves szerződések előkészítő anyagában szerepel, hogy
azért kerültek megkötésre, mivel az idő rövidsége miatt a visszaszervezést annak 6 hónapra becsült
megvalósítási ideje, valamint 3,5 milliárd forintra becsült költsége nem tette lehet ővé .

A vizsgált időszak alatt a kiszervezés el ő tti és utáni fels ővezeték karbantartási költségek alakulását a
következő táblázat mutatja be millió forintban, megerősítve a fenti megállapításokat (Forrás : MÁV)

MÁV saját
tevékenység tény

Outsourcing
vállalási ár Felsővezeték

karbantartás
összesen

Válozás
az előző
évhez

Válozás
2002-höz

2002 2 077 2 077 100 100
2003 1867 1867 89,9 89, 9
2004 1892 1892 101,3 91, 1
2005* 515 1 861 2 376 125,6 114,4
2006 2 267 2 267 95,4 109,2
2007 2 317 2 317 102,2 111,6

2008 2 345 2 345 101,2 112,9
2009 3 083 3 083 131,5 148,5
2010 3 675 3 675 119,2 177,0

*Északi régió 2005 els ő félévben MÁV
kezelésben
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11 . Milyen a MÁV vagyonelemeinek a privatizációt követően kialakult tulajdonosi szerkezete és
hogyan épül fel a jelenlegi tulajdonosi kör?

A vizsgák időszakban az alábbi társaságok értékesítése történt meg :
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(korábban :

	

VBSZ 2) Nagydalú Rich,írd
Vasutas Kft .)

Gazdasági 1)

	

Föv.

	

Unk

	

NyírőÁLOM SZIGET 2004 01-09-075778 Ercorne r
INGATLANFEJLESZTŐ Szolgáltató Kft . Gyula Kórház Rendelő
KFT . (2009 .12 .01 .) Int.;

2)

	

ÉPSZER Építő-és
SzerelőipariRt.;
3)

	

ERCORNER
Gazdasági

	

Szolgáltató
Kft. ;
4)

	

E .S .I .ASSOQATES
HOLDING S
LIMITED;
5) "Ongai" Csavargyárt ó
Termelő

	

és
Kereskedelmi Kft . ;
6)

	

CCA

	

Adó

	

és
Pénzügyi

	

Tanácsadó
Menecbser Rt .;
7)

	

MINESOL
Magyarország
Vagyonkezelő Kft .;
8)

	

ENCORNER
Gazdasági

	

Szolgáltató
Kft. ;
9)

	

ÁLOM

	

SZIGET
2004

	

Ingatlanfejlesztő
Kft. ;
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10) COSET Befekteté s
Kezelő Kft.

YaN-'IK r .

	

k ." 01- 10-

	

437 '=)8 Hungarian

	

Celephone

	

1d P, isource B.V .
Eb1e

	

C )Iporatio n
(2004 .07 .14 .)

BILK LOGISZTIKAI RT . 01-10-044719 Volán Tefu Rt .
(2004 .01 .29 .)

BILK-INVEST
Ingatlan-é s

BILK KObIBITER11IN01-10-014722 tiIv

	

Ergo

	

Zrt .
Vagyonkezelő Kft.
Rail

	

Ego

	

llungari<a
RT . (2007 .06 .25 .) Arufu\°~t-ozási Zrt .
TÉKISZ ZRT . 15-10-040158 1)

	

RP.B Kereskedelmi és GRUPPO T.P. SA
Szolgáltató Kft .
(2008 .03 .10 .)
2)

	

Roberto

	

Sarcia
(2008 .03 .10.)
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12. Minősülhet-e a kiszervezés a Priv . tv. megkerülésének, az állami vagyon törvénytele n
értékesítésének?

A Bizottság megjegyzi, hogy a kérdésben kiindulási alapul elsődlegesen az Állami Számvevőszék álta l
2008-ban készített, a Vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzésérő l szóló 0815. sz. jelentés 13 .
melléklete szolgált.

A leánytársaságok értékesítésére vonatkozó jogszabályi környezetet a Bizottság az alábbiak szerint mutatj a
be :

A vizsgált időszak kezdetétől 2003. december 29 . napjáig a Priv tv. 5 .§ (2) bekezdése szerint a törvény
hatálya az alábbi vagyonra terjedt ki :

„(2) E törvény hatálya alá tartozi k
a) a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989 . évi XIII . törvény,

valamint az idő legesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelmér ő l szóló
1992. évi LIV. törvény, továbbá a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésér ő l és
hasznosításáról szóló 1992. évi LIII . törvény alapján gazdasági társasággá átalakult állami vállalat
valamennyi - külső vállalkozók tulajdonába nem került - társasági részesedése ;

b) az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény (a továbbiakban: Vt.) hatálya alá tartozó állami
vállalat - kivéve a közüzemi vállalatot (Vt . 45-46 . §) -, tröszt, tröszti vállalat és egyéb állami gazdálkod ó
szerv vagyona;

c)az állami vállalat által - a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 1959 . évi IV. törvény (Ptk) 74. §-a alapján -
létesített leányvállalat vagyona;

d)az a) pontban nem említett és az e törvény hatálybalépésekor az Állami Vagyonügynökséghez tartoz ó
és az Állami Vagyonkezelő Rt. tulajdonában lévő társasági részesedés, valamint az ezeket a szervezeteket
megillető egyéb vagyon, vagyoni évékű jog, illetve azokat terhelő kötelezettség ;

e)a Kincstári Vagyonkezelő Szervezett ő l a 71 . § (2) bekezdése alapján az APV Rt .-hez kerülő vállalkozói
vagyon;

az állami vállalat, illet őleg az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság
tulajdonában lévő egyszemélyes társaság. Ezek privatizációjánál e törvény 27-34 . §-ai szerint kel l
eljárni ;

g) továbbá a hozzárendelt vagyonból és annak értékesítéséb ő l származó bevételbő l - mint forrásból - az
APV Rt. által alapított, adásvétel vagy csere útján megszerzett gazdasági társaság részvényei és üzletrészei,
ingatlanok, ingóságok, vagyoni értékű jogok. ”

A Priv. tv. fenti időszakban hatályos szövegének f) pontja egyértelműen a törvény hatálya alá vonja az
állam többségi (értelemszerűen a kizárólagos tulajdon is többséginek minősül) tulajdonában álló gazdasági
társaságok által tulajdonolt egyszemélyes társaságokat .

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetésérő l és az államháztartás három éves kereteirő l szóló
2003 . évi CXVI . törvény, mint klasszikus „salátatörvény” 107 .§ (2) bekezdése a Priv . tv. fent leírt f) pontját
törölte anélkül, hogy az indoklásban a törlés okára kitért volna .

A Bizottság megjegyzi, hogy a hatályon kívül helyezésr ő l rendelkező költségvetési törvény maga 2004.
január 1 . napján lépett hatályba, a Priv . tv-t módosító rendelkezés azonban ezt megelőzően, már 2003 .
december 30 . napján (!) hatályba lépett . A Bizottságnak a rendelkezésre álló adatok alapján nem ál l
módjában megítélni, hogy a két nap eltérésnek van-e külön jelent ősége, illetve volt e mögötte bármilye n
tudatos szándék, azonban azt mindenképpen felettébb aggályosnak találta, hogy egyrészt a jogalkotó
egyáltalán nem indokolta a hivatkozott „salátatörvényben” a Priv . tv. 5 .§ (2) bek f) pontjának hatályon
kívül helyezését, másrészről pedig azon körülményt, hogy amennyiben a Priv. tv. 2004 . január 1-i hatállyal
átfogó módosításon esett át, úgy miért kellett kifejezetten az 5 .§ (2) bek f) pontját két nappal korábban,
külön hatályon kívül helyezni.
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A törvényszöveg hatályban maradt részének nyelvtani értelmezése szerint az állami tulajdonú gazdaság i
társaságokban fennálló állami részesedés képzi a törvény hatálya alá tartozó állami vagyont, a társaságo k
vagyonelemei - így a tulajdonukban álló társaságok - ezen a körön kívül esne k

A Priv. tv-t hatályon kívül helyező Áv. tv . 1 .§ (2) bekezdése értelmében a törvény hatálya alá tartozik:
„(2) E törvény alkalmazásában állami vagyonnak min ősül:

a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő,
b)az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonatkozásában törvény az állam

kizárólagos tulajdonjogát nevesíti ,
c az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesít ő értékpapír, illetve az államot megillet ő

egyéb társasági részesedés ,
d) az államot megillet ő olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet

jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít . ”

Az Áv. tv. tehát fenntartotta a módosított Priv . tv . szerinti állapotot, és az állam által közvetve tulajdonolt
társaságokat nem vonja kifejezetten a hatálya alá .

Megjegyzendő , hogy mind a Priv . tv., mind az Áv. tv. mellékletben felsorolja a tartósan állami vagyonb a
tartozó cégeket, köztük a MAV-ot, azonban az annak tulajdonában álló további cégekrő l nem tes z
említést .

Megjegyzendő továbbá, hogy sem a Priv . tv., sem az Áv . tv. nem tartalmazott rendelkezést az állam i
tulajdonú társaságok egyéb vagyonelemeire . Az a vagyon tehát, amelyet nem társasági részesedé s
formájában, hanem közvetlenül, mint materiális, vagy immateriális eszközt tulajdonolt a MAV, nem
tartozott a hivatkozott törvények hatálya alá, így elidegenítésére szintén az általános szabályok volta k
irányadók

A fentiekb ő l az vonható le következtetésként, hogy az állami vagyon védelmének szintje a hivatkozot t
törvénymódosítással , jelentősen csökkent 2003. december 30. napjától. A törvénymódosítás
eredményeképp a MAV vagyonát képző társasági részesedések nem élvezték többé a Priv . tv. nyújtott a
védelmet, és így megnyílt a lehetőség arra, hogy azokat az általános szabályok szerint értékesíteni lehessen .

A Bizottság álláspontja szerint a MÁV felelőssége a rossz gazdasági döntésekben, a vagyon értékéne k
csökkenéséhez vezető gazdálkodásban érhető tetten. Formailag a leánytársaságok értékesítése
2003 . december 30 . napjától nem tartozott a Priv. tv. hatálya alá, így az ott írt eljárási rend sem volt
alkalmazandó a vagyonelemek értékesítésekor. Onmagában az a tény, hogy a MAV 2004-et követ ően is
alapított társaságokat, nem minősül a Priv. tv., illetve az Av . tv. rendelkezései megkerülésének, mivel a
MAV eszközállománya a törvénymódosítást megel őzően sem minősült állami vagyonnak, és szabadon
értékesíthet ő volt, tehát eladási szándék esetén nem volt szükség arra, hogy az eszközök egy részét egy új
tarsasagba apportaljak, es így ertekesitsek, azonban mindenképpen megemlítend ő , hogy a MAV
mindenkori portfóliókezelési szabályzatai – a Priv . tv-re illetve az Av. tv-re hivatkozás mellett – konkré t
értékesítési eljárási rendet állapítottak meg. Így ezen – a MÁV szempontjából – bels ő „jogforrások”
alkalmazásának kötelezettsége független a Priv . tv. illetve az Áv . tv . rendelkezéseitő l, melyeket azonban az
értékesítések során több esetben csak felületesen, s őt egyes esetekben egyáltalán nem tartottak be .

Fentieket összefoglalva megállapítható, hogy a jogszabályi háttér a vizsgált id őszakban nem volt alkalmas
az állami vagyon védelmére, így a MAV akár gazdasági kényszert ő l vezérelve, akár egyéb megfontolásból a
Priv. tv., illetve az Av. tv . rendelkezéseinek sérelme nélkül idegeníthette el társasági részesedéseit . Ezen
túlmenően megállapítható azonban, hogy a MAV az értékesítések során több esetben nem a kellő
gondossággal járt el, és ez hozzájárult az állami vagyon csökkenéséhez.

Amennyiben a 2004-es költségvetési törvény a Priv. tv. 5 .§ (2) bekezdés f) pontját a jogalkotó ne m
helyezte volna hatályon kívül, úgy az alábbi portfólió elemek ertekesitese csak szigorú – korábban AP V
Zrt., majd az MNV Zrt . kontrollja alatti – privatizációs eljárás alapján történhetett volna:
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ERTÉKESÍTETT

	

PORTFÓLI Ó
ELEM

ÜGYLET ÉRTÉKE ERTÉKESÍTÉS IDŐPONTJA

Pan-Tel Rt . HUF

	

1,105,515,000

	

(EUR
4,500,000,-)

2004. július 14 .

MÁV Dent Kft. HUF 2,000,000,- 2004 .
VPE Kft . HUF 2,700,000,- 2004 .
BILK Logisztikai Rt. HUF 280,000,000,- 2004. január 29 .
BILK Logisztikai Rt. HUF 926,340,037,- 2005. december 22 .
MÁV Eiffel Kft . HUF 900,- 2005 . március 11 .
MÁV-KO Kft. HUF 3,000,000,- 2004 . június 25 .
PRAELOG Kft . HUF 600,000,- 2006 .
Kombiwest Kft . HUF 550,000,- 2006 .
LOGISZOL Kft . HUF 50,000,- 2006 .
BILK Kombiterminál Rt . HUF 116,788,565,- 2007 . július 25 .
TRANSFER-R Kft . HUF 38,261,000,- 2007 . május 12.
BCC HUF 564,203,- (EUR 2,250,-) 2007 .
EUROMETRO Kft . HUF 20,000,000,- 2007 . október 4 .
MÁV Jegynyomda Kft . HUF 81,000,000 + ÁFA 2008 . február 5 .
MÁV INTEL-TEAM Kft. HUF 300,000,- 2008 . július 25 .
Carpathian Cargo s .r.o . HUF 2,594,550,- (EUR 10,500,-) 2008 . május 28.
AUTÓRAIL Kft. HUF 435,677,- 2007. május 13.
TÉKISZ Zrt . HUF 3,000,000,- 2008 . február 12 .
Záhony és Térsége Fejlesztési
Kft.

HUF 7,010,183,- 2008 . szeptember 19 .

Balaton-Boronka Kht. HUF 500,000,- 2008 . december 10.
MÁV Debreceni Járműjavító Kft . HUF 72,500,000,- 2009 . május 28 .
Záhonyi HŐTÁV Kft . HUF 1,000,- 2009 . május 7 .
Ferihegy Express Kft. HUF 5,000,000,- 2009 . szeptember 11 .
MÁV MULTISZOLG Kft . HUF 15,320,000,- 2009 . május 12 .
VBSZ Vasutas Kft . HUF 3,000,000,- 2009 . február 23 .
MÁV Cargo Zrt . HUF 97,375,004,685,- 2008 . január 2 .
ÁLOM

	

SZIGET

	

2004
Ingatlanfejlesztő Kft .

HUF 330,000,- 2009 . december 1 .

vsszesen:

	

HUF
100,062,365,800
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OSSZEGZÉ S

A Bizottság – a Jelentés bevezető részében – akként foglalt állást, hogy az OGY határozatban feltet t
kérdéseket meg tudja válaszolni, a MAV 2002-2010 közötti működéséről, annak fő jellemzőirő l hiteles és a
magyar vasúti közlekedés jövőjének szempontjából fontos megállapításokat tud tenni .

Kiemelendő , hogy a Bizottság működésére biztosított 6 hónap önmagában ugyanakkor nem elegendő idő
ahhoz, hogy a MAV 2002 és 2010 közötti 8 éves működését teljeskörűen áttekintse, még abban az esetbe n
sem, ha ehhez minden körülmény a legteljesebb mértékben adott lett volna.

A feladat elvégzésére biztosított határidő – a fentiekben említett viszonylagos – rövidségén túl alapvet ő
problémát jelentett, hogy a Bizottság – parlamenti bizottságként, a megfelel ő jogszabályi háttér hiányában
– teljeskörűen nem rendelkezett a szükséges jogosítványokkal ahhoz, hogy a vizsgálatát mindenr e
kiterjedően elvégezhesse .

Amennyiben ugyanis a gazdasági életben merül fel – pl . cégfelvásárlás okán – egy gazdasági társaság
átvílágításának szükségessége, úgy nyilvánvaló, hogy az értékesítésben (és ehhez kapcsolódóan a z
átvilágításban) – természetesen feltételezve a jóhiszemű és tisztességes eljárást, valamint a rendeltetésszer ű
joggyakorlást – az eladó és/vagy az eladandó cég is érdekelt, tehát az átvilágítás során valószínűsíthető ,
hogy a fentiek szerinti érintettek teljes kör űen együttműködnek az átvilágítást végző
személlyel/szervezettel, és igyekeznek mindent megtenni annak érdekében (kérdések megválaszolása ,
adatszolgáltatás, iratbetekintés biztosítása, stb .), hogy az átvilágítás (és ennek eredményeképpen a
példaként említett értékesítés) eredményes és sikeres legyen .

Példaként említhető másrészt a büntetőeljárás esete, ahol az „átvilágítást” végző hatóság nyilvánvalóan
megfelelő eszközökkel és jogosítványokkal rendelkezik arra nézve, hogy a büntet őeljárás keretében
valamennyi releváns körülményt feltárjon, adott esetben házkutatást tartva a fellelt iratokat lefoglalja, és a
lefoglalt iratokat teljes körűen áttanulmányozva saját maga döntse el, hogy azokból melyek és milyen
mértékben bírnak relevanciával .

A fentiekben említett esetekhez képest a Bizottságnak a jelen vizsgálat során úgy kellett eljárnia (minth a
nyomozóhatóság lenne) és az átvilágítást teljes körűen elvégeznie, hogy ehhez nem rendelkezett megfelelő
jogosítványokkal és eszközökkel, és információ gyűjtésben kizárólag a MÁV együttműködésére
számíthatott .

Kiemelendő, hogy pl. egyes adatokat a MÁV-tól csak többszöri kérés után és/vagy (néha a többszöri kéré s
ellenére is) csak hiányosan kapott .

Az értékesítési eljárások vizsgálatakor szembesült a Bizottság az adott időszakra vonatkozóan a belső
ellenőrzés gyengeségével is . A Bizottság által feltárt anomáliákat sokszor a MAV maga is észlelte, vag y
észlelnie kellett volna, ám mindezek következmények nélkül maradtak Sok esetben csak a problémáka t
tárták fel, de a felelősöket nem igyekezett a belső ellenőrzés megtalálni. Mindez komoly visszaélésekre
adott lehetőséget, amelyet utólag nehéz feltárni és bizonyítani, azonban e körben a Bizottság azt is
szükségesnek tartja kiemelni, hogy a bels ő ellenőrzések hatékonyságát nyilvánvalóan gyengíthette az a
körülmény is, hogy a belső ellenő rzés vezetőjének az Elnök-vezérigazgató a munkáltatója, akinek személy i
felelősségét ugyanúgy érinthette/érintheti bármely bels ő ellenőrzés által folytatott (és amennyiben a MAV
belső szervezeti struktúrája nem kerül megváltoztatásra, úgy a jöv őben folytatandó) vizsgálat .

Szintén problémát okozott a helyzetértékelésben, hogy a Bizottság által meghallgatott személyek –
jellemzően volt MAV-os felsővezetők – azonos kérdéskörben több esetben egymásnak ellentmondóa n
nyilatkoztak és/vagy az eltelt idő okán a részletekre már nem „emlékeztek” . A Bizottság itt kívánj a
megjegyezni, hogy ezek többségében jellemz ően az érintett személyre is kellemetlen kihatással járó
kérdések voltak, azonban a Bizottságnak szintén nem volt jogköre arra, hogy ezen személyeket egymássa l
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szembesítse, és/vagy mélyebb nyomozást folytasson annak érdekében, hogy ilyen esetekben feltárja a
mögöttes részleteket .
Ugyanígy

	

,

	

,

	

lt eljárások többségében mega, llapr,that ,gy szükségesnek tartja a Bizottság kiemelni, hogy a vizsgált
volt valamilyen szintű szabálytalanság (több esetben bizonyos fokú jogszabálysértés), azonban tovább i
adatok hiányában (melyek több esetben a MAV-nál sem álltak rendelkezésre, hiszen ahol maga a z
értékesítési dokumentáció is azt rögzíti, hogy nem készült külön értékbecslés, ott nyilvánvaló, hogy az ne m
áll rendelkezésre, és nem a MÁV nem küldte meg azt a Bizottság részére) a Bizottság nyilvánvalóan nem
tudta megállapítani, hogy ez milyen súlyú volt és ezzel – esetleges – összefüggésben ponto s
összegszer űségében érte-e kár MÁV ot, és ez által a magyar államot és amennyiben igen, úgy milye n
mértékű .

Ezekben az esetekben a Bizottságnak tudomása van arról hogy Dr . Budai Gyula elszámoltatási é s
korrupció-ellenes kormánybiztos vizsgálatokat folytat . A Bizottság működésének ideje alatt ezen
vizsgálatok nem értek véget, így azok eredményérő l a Bizottság nyilvánvalóan nem kaphatott tájékoztatást .
Az egyes esetek kivizsgálását, annak ellenére, hogy ez a Bizottságot a határozatban feltett kérdések
megválaszolásában lényegében nem akadályozta, a Bizottság szükségesnek tartja elvégezni, és ezt mind a
Kormány, mind a MAV Zrt . vezetésének figyelmébe ajánlja.

A Bizottság példaként szükségesnek tartja megemlíteni a jelentés 12 . kérdésére adott válaszában szereplő
táblázatot, mellyel összefüggésben objektíve kijelenthet ő, hogy nem történhetett volna me g
100 .062.365.800,- Ft, azaz egyrOzmilliárd-hatvankettőmillió-három.rzáOatvanöte.zer-nyolcszáz forint értékű állami
vagyon értékesítése megfelelő állami kontroll nélkül, amennyiben a Priv tv . 5 . § (2) bek f) pontja nem
kerül hatályon kívül helyezésre illetve az Av. tv-ből nem marad ki generálisan a közvetett állami vagyon
szabályozása. Azt azonban szubjektíve nem tudta megállapítani a Bizottság, hogy ezen állami kontrol l
nélküli értékesítési eljárás okozott-e, és amennyiben igen, úgy pontosan milyen összegű kárt a MAV-nak,
illetve a magyar államnak

Végezetül szükséges megemlíteni, hogy a fentiekben hivatkozott – esetleges – károk ponto s
számszerűsítése napjainkban már nem biztos, hogy teljes kör űen és megalapozottan lehetséges ,
figyelemmel arra, hogy az értékesített vagyontárgyak már nem minden esetben fellelhet ők (így utólagos
vizsgálatuk lehetetlen), vagy azokon a vevő már olyan beruházásokat eszközök, mely miatt a
visszamenő leges felértékelésük objektíven már nem végezhet ő el .

AJÁNLÁSOK, INTÉZKEDÉSI JAVASLATO K

A Bizottság a lefolytatott vizsgálatok alapján szükségesnek tartja – az 1 . kérdésre adott válasz körében
megfogalmazott, a MAV gazdálkodásával összefüggő javaslatain túl – az alábbi ajánlások és további
intézkedésekre tett javaslatok megfogalmazását, és e jelentésben történő rögzítését.

1 .) Ajánlások
A MÁV költségvetésével kapcsolatosan :

Az államnak a közforgalmú személy- és áruszállítás területén olyan szervezeti, finanszírozási ( a
• személyközlekedés területén megrendelő i, támogatási és díjalkalmazást) szabályozás i

környezetet kell kialakítania, amivel 5-10 éven belül az egész országra kiterjed ő , az egyéni
közlekedéssel versenyképes, az egyéni és közösségi közlekedési eszközök használatát integrál ó
személyközlekedési rendszer jöhet létre .

• A magyar vasút pályahasználati díjainak kialakításánál a Bizottság javasolja, hogy ne a
pályaüzemeltetés, karbantartás önköltségi szintje legyen a meghatározó szempont, hanem a
környezetbarát és energiatakarékos vasúti s7allítás versenyképességének a javítása . A
támogatási struktúra megváltoztatásával ugyanis lehetőség nyílhat a közszolgáltatási feladato k
finanszírozásának egyszerűsítésére, átláthatóbbá , tételére .
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MÁV csoport működése :

• A Bizottság javasolja továbbá, hogy a Kormánya MÁV-val együttműködve tekintse át a MÁV
Csoport jelenlegi cégszervezeti struktúráját és cégformáit annak lehetőségét keresve, hogy
hosszabb távon milyen egyszerűsítések (társaság-összevonások) révén javítható a bels ő
együttműködés, és tehet ő átláthatóbbá, takarékosabbá a gazdálkodás, valamint szűrhetők ki a
párhuzamosságok és az ellátatlan funkciók .

A MÁV Csoport szerkezetét illet ően javasoljuk megvizsgálni, hogy a MÁV Start, MÁV
Trakció, valamint a gépészet külön gazdasági társulatban működtetése indokolt-e, különösen
figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ha a menetrend alapú tevékenységet kívánják
megszervezni, akkor a MAV-Start Zrt-nek ennek végrehajtásához megfelelő jogosítványokat
kell biztosítani. A rendelkezésünkre álló adatok alapján is megállapítható, hogy több cé g
létrehozása esetében a vezet ői szintek növekedéséhez, a járulékos költségek (személy i
juttatások, ügyvédi, szakszervezeti és egyebek) növekedéséhez vezetett .

• Javasoljuk, hogy a kormányzat a MÁV stratégiai célja között fogalmazza meg, hogy a tovább i
kiszervezés, privatizáció nem lehet cél. Csak kivételes esetben, a piaci helyzet alapos
felmérésével, csakis olyan hatástanulmány ismeretében lehetséges, amely a nemzetgazdasági
érdekeket, a hazai vállalkozásokra, beszállítókra gyakorolt hatást, a munkahelyek teremtését és
esetleges csökkentését is figyelembe veszi .

• További kiszervezések helyett javasoljuk, hogy vizsgálják meg egyes tevékenységek MÁ V
Csoporton belüli elvégzését, pl . felsővezeték karbantartás, takarítás . Bizonyos tevékenységek
kiszervezése helyett (pl. állomástakarítás, kertészet, hó-eltakarítás stb .) törekedni kell arra,
hogy a MÁV alkalmazottak saját munkakörükben elvégezzék További, kormány álta l
elrendelt létszámleépítéseket nem javaslunk, azonban meg kell vizsgálni, mi okozta a z
igazgatási költségek nagy arányú növekedését. Javasoljuk a túlzó szakági szétválasztások (HR ,
beszerzés) felülvizsgálatát .

• Közbeszerzések: javasolni kell a közbeszerzési törvény megváltoztatását oly módon, hogy a
MÁV Csoport tagjai egymás közti megrendeléseinél ne kelljen közbeszerzést lefolytatni .

• Beszerzések A központosított beszerzések felülvizsgálatát le kell folytatni, és a hely i
beszerzéseket ésszerűen biztosítani kell. Javasoljuk, hogy a költséghatékony gazdálkodá s
érdekében megindított számos informatikai projektet, illetve a vonatkozó szerz ődéseket
vizsgálják felül. Erre az Állami Számvevőszék figyelmét is felhívjuk, amennyiben a jövőbeni
vizsgálatuk tárgyát érinti.

• Szakszervezeti költségek: tekintettel a 2002 . óta többszörösére emelkedett szakszervezet i
juttatásokra, javasoljuk a 2002 . szint megcélzását, valamint a munkavállalókra vonatkozó
szerződések megváltoztatását oly módon, hogy az elősegítse a menetrend vezényelt
gazdálkodást, illetve ahol célszerű, az ütemes menetrend bevezetését .

• A Bizottság szükségesnek tartja az ingatlangazdálkodás teljes átszervezését, egységes ,
elkülönült ingatlangazdálkodási szervezet megalakítását, a párhuzamosságok megszüntetését ,
hatékonyabb működtetését a bérleti szerződések felülvizsgálatát, a továbbértékesítési lán c
ésszerűsítését, a vasút érdekében a tényleges bérlők tevékenységének szabályozását .
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• Javasoljuk megvizsgálni annak lehetőségét – figyelemmel arra, hogy pl . Heinczinger István
álláspontja szerint megközelítőleg 30 milliárd Ft-ból megvalósítható lenne egy ilyen gazdasági
társaság – hogy milyen módon hozható létre Magyarországon újra magyar tulajdonú
áruszállítói kapacitás .
A Bizottság természetesen tisztában van azzal hogy a már osztrák tulajdonú RC I-J mellett ez a
kijelentés fenntartásokkal fogadható el és alaposan meg kell vizsgálni van-e még egyáltalá n
reális esély a piacon megjelenni . .

Beruházások, fejlesztése k

• A következő években elkerülhetetlen a pályavasút karbantartási, felújítási tevékenységének
javítása.

• Javasoljuk a kormányzat számára személyszállítási és a közúti fuvarozással szemben i
versenyhelyzet javítására az uniós beruházások olyan szempontból történ ő felülvizsgálatát ,
hogy a rendkívül költséges 120 km/h feletti tervezési sebesség ű vasútvonal kialakítását csak
igen indokok esetben végezzék el. Az uniós forrásokat elsősorban az európai átlag alatti
menetidők megszüntetésére, a vasútvonalak jelentős részére kiterjedő lassújelzések
felszámolására, valamint az állomási, intermodális kapcsolatokat kiszolgáló jobb infrastruktúr a
megteremtésére fordítsák

2 .) A lefolytatott vizsgálat eredményei tükrében megfogalmazott további intézkedési javaslatok

• Áv. tv . módosítás a

A törvény szövegezése jelenleg nem egyértelm ű, és lehetőséget ad az állami vagyon elemeine k
elidegenítésére oly módon, hogy arra a törvény rendelkezéseit ne kelljen alkalmazni . A Bizottság
javasolja a törvény módosítását oly módon, hogy az mondja ki azt, hogy az állami tulajdon ú
gazdasági társaságok részesedése mellett a társaságok mérlegében szerepl ő vagyonelemek - a
társasági részesedéseket ideértve - az állami vagyon részét képezik . Hogy az állami cégek
mindennapi működését a rendelkezés ne korlátozza, a törvény hatálya alá tartozó vagyonra kötöt t
ügyleteket egy meghatározott összeghatár alatt a törvény hatálya alól mentesíteni kell .

Jelenleg az Áv . tv. hatálya alá tartozó vagyon értékesítése során az MNV Zrt . jár el. A javaslat az
állami vagyon jóval szélesebb körére terjeszti ki a törvény hatályát, ezért az MNV Zrt . ügyterhének
ésszerű mértéken tartása érdekében az MNV Zrt . szerepét az Ptk 215.§ (1) bekezdés szerinti
jóváhagyásban kellene meghatározni .

A megoldás biztosítja az MNV Zrt . kontrollját az állami vagyon teljessége felett, egyben feloldj a
azt a jelenlegi ellentmondást, hogy az MNV Zrt . jár el az állami vagyon elidegenítése folyamá n
akkor is, ha az adott vagyonelem nem tartozik a vagyonkezelésébe .

A bizottság javasolja megvizsgálni alternatívaként a bizottsági ülésen felvetett azon javaslatot, mel y
szerint a MÁV Zrt . esetében (a többi állami tulajdonú vállalatra is vonatkozóan) az Av . tv.
határozza meg azt a „törzsvagyont”, amelyre a törvény elidegenítési és terhelési tilalmat írna el ő .
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• További vizsgálato k

A Bizottság szükségesnek tartja a MÁV eddiginél mélyre hatóbb átvilágítását (természetese n
megfelelő jogi eszközök biztosításával, hatóságok és egyéb szakért ők bevonásával), illetve annak
eredményeképpen – esetlegesen – a vizsgált időszakban a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a z
illetékes minisztérium eljárásainak vizsgálatát is, annak érdekében, hogy a MAV m űködésével
összefüggő, általánosságban mindenki előtt, ugyanakkor részleteiben teljeskörűen talán senki előtt
nem ismert problémákra megfelelő megoldás szülessen.) .

• A Bizottság javasolja a MÁV-nak mindazon szerz ődések felülvizsgálatát (természetesen a
MAV-ra hátrányos esetekben keresve a módosítás/felmondás lehet őségét, illetve indokok
esetben természetesen ideértve a felelősök feltárását is), ahol az adott szolgáltatás nyújtása
körében a szerződött partner monopol helyzetben van a MAV-val szemben .

• A Bizottság javasolja a MÁV-nak a kulturális támogatási szerz ődéseinek (pl. a teljesség
igénye nélkül VOKE) felülvizsgálatát (külön tekintettel az esetleges visszaélésekre) é s
indokolt esetekben ezen szerződések módosítását, a visszaélések megszüntetését . (utóbbi
esetekben természetesen – amennyiben annak feltételei fennállnak – a felel ősségre voná s
kezdeményezését sem mellőzve) .

• A Bizottság javasolja továbbá, hogy a MÁV vizsgálja felül, és szükség eseté n
kezdeményezze azon szerződések módosítását/megszüntetését, melyek a MAV-ra nézv e
jelenleg – bármilyen szempontból – hátrányosak, pl . – a teljesség igénye nélkül –
Multiszolg . Kft, Resti Zrt . Papírtekercs Kft, illetve a takarítási tevékenység, valamint a
MAV Zrt. vizsgáltassa át a bels ő ellenőrzési jelentéseket és ahol szükséges, végezze el a
felelősség, adott esetben a büntetőjogi felelősség megállapítását .

A Bizottság a vizsgálat lefolytatása során felmerült ügyek közül javasolja Dr . Budai Gyula
elszámoltatási és korrupcióellenes kormánybiztosnak, hogy vizsgálatát terjessze ki, és indokol t
esetben kezdeményezzen büntet őeljárást a következő esetekben:

• Pan-tel Rt.
• Eurometro Kft .
• Carpathian Cargo s .r.o.
• MÁV Jegynyomda Kft.
• Debreceni Járműjavító értékesítése és az azt megelőző érckocsi tender (2011.05 .23- i

információ alapján a kormánymeghatalmazott már kijelölte vizsgálatra)
• Multiszolg Kft . Elővásárlási joga és társasági részesedés elidegenítése

Budapest, 2011 . május 24 .
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