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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 2 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Köszöntöm a – rövidítve mondom – MÁV vizsgálóbizottság első ülésén
megjelenteket. Külön köszöntöm Szarvas Ferenc urat, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját és
munkatársait, valamint köszöntöm a megjelentek között az Állami Számvevőszék
munkatársait, dr. Podonyi László számvevő igazgatóhelyettest és munkatársait.

A mai napirendet előzetes szóbeli egyeztetések alapján készítettük elő, a napirendi
javaslatban egy munkaindító megbeszélésnek szántuk a mai ülésünket. De mielőtt az
adminisztratív részét és a bizottság konkrét feladatait, tehát a munkatervi összeállítást és az
ügyrendtervezetet megbeszélnénk, hogy a munkát el is tudjuk kezdeni, egy tájékoztatót
javasoltam meghallgatni a vezérigazgató úrtól.

Kérem a bizottság tagjaitól is, hogy koncentráljunk az országgyűlési határozatra,
hiszen az, illetve a Házszabály egyértelműen meg is szabja, hogy az országgyűlési
határozatban foglaltak vizsgálata a bizottság feladatköre, ezen túlterjeszkedni nem lehet.
Természetesen ez a feladatkör azért elég széles, a határozati javaslat pontokba szedetten
tartalmazza. Azt kértem a vezérigazgató úrtól, hogy ennek a határozatnak a
figyelembevételével adjon nekünk egy munkaindító tájékoztatást. Nyilvánvalóan nem tudunk
ma minden részletbe belemenni, de egy ilyen tájékoztatás után jobban ki tudjuk alakítani a
munkatervünket és a szükséges vizsgálatokat, a behívandó személyeket meg tudjuk határozni.

Két háttéranyag került kiküldésre – a vizsgálóbizottság úgy tervezi a működését, hogy
nyilvánvalóan a meglévő anyagok felhasználásával –, tehát az ÁSZ 2008-as MÁV-ról szóló
jelentése, illetve a Költségvetési Tanács 2010 novemberében alkotott jelentése
háttéranyagként használható.

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendhez van-e hozzászólás. (Jelzésre.)
Göndör István!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Nekem így nem tetszik ez a napirend. Azt gondolom, ha adunk magunkra, akkor

ennek úgy kellene kezdődnie, hogy legelőször is az ügyrendünket megállapítjuk,
meghatározzuk, jóváhagyjuk, és ezt követően kezdünk el munkatervről és meghallgatásokról
beszélni. Ha nagyon ironikus akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy az elnök úr egyelőre
ügyrend és mindennemű felhatalmazás nélkül hívta meg Szarvas Ferenc urat, de ilyen
messzire nem akarok elmenni.

Tehát kérem, hogy cseréljük meg a napirendi pontokat, legelőször állapítsuk meg az
ügyrendünket, és azt követően folytassuk az ülést.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Természetesen ez is logikus lépés lenne, a munka szempontjából gondoltam, hogy a

vizsgálóbizottság rögtön érdemi munkával kezdje el a feladatát. Nem feltétlenül szokták
egyébként a bizottsági üléseken rögtön az ügyrendet meghatározni, a házbizottság alapvetően
azért meghatározza a bizottságok működési formáját, például azt, hogy az elnök javaslatot
tehet a napirendre.

Tehát azt gondolom, hogy igazából a Házszabály meghatározott előírásai szerint meg
tudjuk kezdeni a meghallgatást, és az ügyrendre utána vissza tudunk térni, de természetesen
felteszem szavazásra a képviselő úr javaslatát. Aki azt javasolja, hogy fordítsuk meg a
napirendet, és először szavazzunk az ügyrendről, utána legyen – ha jól értem – a tervezett
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meghallgatás, aki egyetért a képviselő indítvánnyal, szavazzon. (Szavazás.) 2 igen szavazat.
Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 4 nem szavazat.

Tájékoztatom még a bizottságot, hogy a vonatkozó Házszabály szerint helyettesítésre
ebben a vizsgálóbizottságban is lehetőség van, és Dancsó József engem bízott meg a
helyettesítésével, tehát ebben az esetben 2 igen szavazat, 4 nem szavazat ellenében nem
fogadtuk el a javaslatot.

Visszatérek a napirendre, tehát kérem, aki eredeti formában egyetért a kiküldött
napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Aki nem ért egyet?
(Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással elfogadtuk a
napirendet, köszönöm szépen.

Szarvas Ferenc úrnak, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának meghallgatása a vizsgálat
tárgyát képező témakörökben

Az 1. napirendi pont keretében megkérem Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgató urat,
hogy adjon nekünk tájékoztatást a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben. Talán
annyival egészíteném még ki a határozati javaslatot – hiszen közérdeklődésre és nyilván a
bizottság érdeklődésére is számot tart –, hogy milyen vizsgálatokat folytatott le maga a MÁV
vezetése a választások óta, hiszen Szarvas Ferenc vezérigazgató úr, gondolom, arról tud
nyilatkozni, azóta van pozícióban, illetve milyen egyéb vizsgálatok és nyomozások folynak az
érintett cégekénél. Ezeknél most csak a tárgyat kérem megjelölni, hogy a bizottság tudjon
erről, hogy ilyenek folynak.

Köszönöm szépen.

Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgató (MÁV Zrt.) tájékoztatója

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen.

Valóban nehéz helyzetben kell a bizottság előtt szerepelnem, hiszen csak néhány
hónapja vettem át a Magyar Államvasutak vezetői pozícióját, a vizsgálat pedig hosszú
időszakra visszamenően kívánja áttekinteni a vállalat helyzetét, illetve a kialakult helyzetet.
Azt gondolom, hogy döntően röviden azt tudom mondani részben a bizottsági tagoknak
megküldött ÁSZ-jelentés, illetve a kiküldött tanulmány kapcsán, hogy inkább egy átfogó vagy
általános érvényű hozzászólást tennék – ha megengedik – röviden, aztán még esetleg, ha van
kérdésük, akkor próbálnék válaszolni.

Én személyesen úgy gondolom, hogy a Magyar Államvasutak hosszú évtizedek óta
jelentős csapdahelyzetben vergődik, ami nevezetesen az alaptevékenységhez – ez alapvetően
a személyszállítás és az infrastruktúraszolgáltatás – kötődik, és természetesen a vizsgált
időszak szempontjából a MÁV Cargo privatizációjáig ez kiegészült az árufuvarozási
tevékenységgel is. Gyakorlatilag folyamatosan és hosszú évtizedek óta ugyanazzal a
problémával küzd, nevezetesen, hogy alulfinanszírozott a vállalat ahhoz képest, amilyen
szolgáltatási színvonalat az utazóközönség és bizonyos értelemben a megrendelő pozícióban
lévő kormány elvár a vállalattól. A problémái erre az alapvető dologra vezethetők vissza,
tehát mi úgy fogalmazunk, hogy alulfinanszírozottság. Nyilván, miután vállalati formában
működik a társaság, illetve ma már társaságcsoport, ezek pénzügyi vagy
eredménykimutatásokban veszteségként jelentkeznek. Döntően az ÁSZ vizsgálata is
kihangsúlyozza, hogy hosszú évek óta az eszközpark folyamatos leértékelődése, illetve a
megújítás, a szükséges pótlások, karbantartások, javítások elodázása miatt folyamatosan
romló trendben van. Ugyan voltak kisebb-nagyobb erőfeszítések, hogy ezen némi pénzzel
változtassanak, de a probléma átfogó megoldása hosszú ideje megoldatlan.

A másik nagy probléma meglátásom szerint az, hogy hosszú ideje hiányzik egy
konszenzusos stratégia arra vonatkozóan, hogy mit is várna a Magyar Köztársaság a
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vasútvállalattól, mik lennének azok a hosszú távú stratégiai elképzelések, amelyek mellett
konszenzus tudna kialakulni a vasúttal kapcsolatos elvárásokkal összefüggésben. Azt
gondolom, hogy ezt a két alapvető problémát kell majd megoldani mindenképpen ahhoz,
hogy előrefelé, egy sokkal jobb helyzetben levő társaságról vagy társaságcsoportról lehessen
beszélni. Azt gondolom, természetesen kapcsolódik ehhez a két alapvető problémához az,
hogy a vállalat belső működésének is van számtalan problémája. Ezek a problémák nyilván
nem segítik a működés hatékonyságát és áttekinthetőségét, de alapvetően azt gondolom, ez a
két fő kérdés az, ami meghatározó, az elmúlt időszak problémáit ezekre lehet visszavezetni.

Úgy gondolom, a bizottság értelemszerűen a 2002-2010 közötti vizsgálat
vonatkozásában kíváncsi lehet arra, hogy miért így alakult a vállalati struktúra, és miért efelé
irányult az elmúlt időszakban a működés szervezése. Azt gondolom, itt döntően vissza lehet
vezetni az egész vállalati működési, illetve ennek a szervezeti aspektusait arra a kérdéskörre,
hogy az EU-hoz való csatlakozást követően, illetve azzal párhuzamosan egyértelműen
megfogalmazódott az az elvárás Magyarországgal, illetve a Magyar Államvasutakkal
szemben, hogy bontsa szét az integrált vasútvállalatot, és próbálja meg az úgynevezett
infrastruktúraszolgáltató részt elkülöníteni az operátori típusú tevékenységektől, így a
személyszállítás, illetve bizonyos értelemben a korábbi időszakban természetesen az
áruszállítás vonatkozásaiban is. Ennek a fajta elkülönítésnek a jegyében kezdődött meg egy
elképzelés, koncepció mellett a korábban integrált vasútvállalat több részvállalattá történő
szervezése. Nyilvánvalóan az a döntés meghatározó volt, hogy részben az árufuvarozási
üzletágat, részben a személyszállítási üzletágat, illetve szándékuk szerint elvileg az
infrastruktúraszolgáltató részt is külön blokkba kívánták szervezni. Még egyszer mondom:
ilyen szempontból nyomon követhető, hogy az EU-s irányelvek mentén kívántak haladni.

Az első probléma ezzel valószínűleg az lehetett, hogy a MÁV alapításától kezdődően
folyamatosan küzd azzal, hogy a saját ingatlan-nyilvántartása és a földhivatali nyilvántartások
között nincs meg a megfelelő összhang, és mára olyan helyzet állt elő, hogy hagyományos
értelemben vett szerződéses megoldásokkal valószínűleg ez az összhang nem is teremthető

meg. A mostani elképzeléseink szerint ebben a kérdéskörben a legfontosabb probléma
megoldásához valamilyen külön jogszabályi felhatalmazást kell szerezni, hogy rendezni
lehessen a MÁV saját tulajdonú ingatlanait, illetve azoknak az ingatlanoknak az ügyét,
amelyeket a MÁV csak vagyonkezel, és állami tulajdonban tartandók, illetve oda kell hogy
kerüljenek, és egyúttal megtörténjen ezeknek az elválasztása, kiválasztása, megfogalmazása,
utána pedig, hogy ezt tükrözzék is a földhivatali nyilvántartások.

Miután ezek a problémák hosszú évek óta megoldhatatlannak tűntek, nyilvánvalóan
ezért került sor arra, hogy a MÁV ilyen értelemben vett szervezeti átalakítása félbemaradt,
nevezetesen a pályavasúti tevékenység továbbra is az anyavállalat, a MÁV Zrt. részét képezi.
A társaság tett erőfeszítéseket arra vonatkozóan, hogy az EU-s irányelvben megfogalmazott
önálló elszámolás ezen a területen is megvalósulhasson, és a számviteli nyilvántartásai
szintjén megpróbálta leválasztani ezt a pályavasúti üzletágat, még úgy is, hogy ez
szervezetileg nem különült el – mint ahogy mondom – az anyavállalat, a MÁV Zrt. ügyei
szempontjából, tehát társasági szinten ez nem különült el.

Az első lépés értelemszerűen ennek megfelelően az árufuvarozási üzletág
leválasztásaként vagy kiválásaként jelentkezett. Döntően az volt az indok – ha jól látom a
papírokból –, hogy ezt nem tekintették a közszolgáltatás részének, és ezért ezt le akarták
különíteni mindenképpen a közszolgáltatásba bevont tevékenységek, döntően a
személyszállítás és az infrastruktúraszolgáltatás kérdéskörétől. Ezt követte – úgy ítélem meg
utólag, hogy döntően az ingatlanproblémákra visszavezethetően – a személyszállítási
üzletágnak a MÁV Start Zrt.-ként történő kiszervezése, ami a későbbiek folyamán, néhány
hónappal később a vontatási tevékenység, illetve a gépészet külön leányvállalatba történő
szervezése nyomán vált, ha úgy tetszik, teljessé. Ennek eredményeként 2008-ra alakult ki ez a
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fajta szervezeti felállás, ami azt jelenti, hogy jelenleg a Magyar Államvasutak Zrt. mintegy
10 konszolidált leányvállalatot fog össze, és ezen kívül még számos más kisebb társaságban
bír tulajdoni részesedéssel.

Amit még ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy itt nyilván a másik
szempont, ami a társaságokba való szervezést indukálta, hogy ebben a formában a
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést a MÁV Start Zrt.-vel tudta a
kormány megkötni, aminek következtében az a helyzet állt elő, hogy ma egyedül – az EU-s
irányelvekkel némileg ellentmondásban – csak a személyszállítási közszolgáltatásra van
érvényes szerződéses megállapodása a MÁV-csoportnak. Ennek a kedvezményezettje a
MÁV Start, és a MÁV Starton keresztül jut ezekhez az erőforrásokhoz a vállalatcsoport.
Természetesen – ahogyan az előbb utaltam rá – a vontatási és a karbantartási szolgáltatások
jelentős részét értelemszerűen a csoport két másik nagy leányvállalatától veszi igénybe, míg a
pályahasználat vonatkozásában a MÁV Zrt.-n belül működő pályavasúti üzletág
tevékenységét veszi igénybe.

A kialakult struktúra azt tette lehetővé, hogy az újonnan alakuló MÁV Start Zrt. nem
örökölt komoly adósságot a MÁV-csoport vagy a korábbi integrált vállalat jelentős
adósságából, így gyakorlatilag a közszolgáltatási szerződés kedvezményezettjeként az
adóssága elhanyagolható mértékű volt és maradt is. Ennek következtében az anyavállalaton –
vagy az ilyen értelemben a pályavasutat is magában foglaló anyavállalaton – maradt a korábbi
időszak nem kielégítő finanszírozásából származó jelentős működési hitelállomány, és
jelentős részben szintén az anyavállalaton maradt az az eszközmodernizációhoz fölvett
hitelállomány is, ami a bevezetőmben mondott modernizációs lépésekhez kapcsolható. Ennek
az a pozitív mellékhatása volt, hogy a konszolidált államadósságba a MÁV-csoport adósságát
nem kellett beleszámítani, hiszen a MÁV maga gyakorlatilag nem kapott állami támogatást a
működéséhez. A legnagyobb probléma jelen pillanatban is az, hogy a pályavasút, tehát az
infrastruktúraszolgáltatás nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel, azaz az EU-s
irányelv ebből a szempontból egyelőre sérül, hiszen itt is – csakúgy, mint a
személyszállításban – elvileg az EU kötelezné Magyarországot, hogy közszolgáltatási
szerződés keretében finanszírozza a pályavasút elismert költségekkel nem fedezett működési
veszteségét.

Ezzel kapcsolatban a tárgyalások a MÁV és a mindenkori kormány között több év óta
folynak, most arról tudok beszámolni, illetve a bizottságot tájékoztatni, hogy gyakorlatilag
egy többé-kevésbé véglegesen egyeztetett szövegtervezettel rendelkezünk, és én személyesen
nagyon remélem, hogy 2011-ben képesek leszünk megkötni a pályavasútra vonatkozó
közszolgáltatási szerződést is. Ez természetesen igényelné azt, hogy a pályavasút – ha úgy
tetszik – a korábban megkezdett koncepció mellett önálló társaságként működjön, jórészt
azért, hogy ez a számviteli elkülönítés, ahogy az EU-s irányelvből lebontható, biztosítható
legyen. Természetesen most vizsgáljuk annak a lehetőségeit, hogy az ingatlanok apportálása
nélkül hogyan lehet adott esetben egy ilyen funkcionális leányvállalatot létrehozni, és ennek a
működtetésére hogyan lehet ezt a közszolgáltatási szerződést létrehozni a magyar állam és a
pályavasút között.

Amit még elöljáróban szeretnék elmondani az, hogy meggyőződésem szerint az elmúlt
időszakban a MÁV mindig abban az aspektusban merült fel, hogy rengeteg pénzbe kerül a
költségvetésnek, és az utazóközönség ugyanakkor nem elégedett a MÁV által nyújtott
szolgáltatásokkal. Személyesen azt gondolom, hogy sajnos tényleg az a helyzet, hogy a vasút
nagyon sok pénzbe kerül. Ahhoz, hogy ez megfelelő színvonalon működni tudjon, és az
elmúlt időszak negatív trendjei – mind az utasszámban, mind magyar vasúton elszállított
teherforgalomban, mind az elérési időkben – megfelelő szintre jöjjenek, rendkívül komoly
modernizációs hátralékot halmozott fel a vállalat. Ezen az sem segített lényegesen eddig,
hogy az Európai Unió a zászlajára tűzte a vasút fejlesztését, jórészt azért, mert világossá vált
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szerintem a nyugat-európai országokban, hogy a közösségi közlekedést fejleszteni kell azért,
hogy egy élhetőbb világot tudjanak kialakítani, és ha a közösségi közlekedés nem kerül
fejlesztésre, akkor előbb-utóbb a társadalom – ha úgy tetszik – belefulladhat az egyéni
közlekedés okozta externáliákba. Nyilván ezeknek az externáliáknak az egyik legfontosabb
csökkentő lehetősége az, hogy a vasútra kell terelni lehetőség szerinti legnagyobb mennyiségű
utasforgalmat és a teheráru-fuvarozást is. Ebben a vonatkozásban nem egy ország van, amely
nagyon komoly olyan szabályozásokat hozott létre, amivel ezt az ösztönzést és a vasút felé
terelést megoldják. Tehát amikor a MÁV-ot bármilyen más nemzetközi összehasonlításban
vizsgáljuk, akkor fontos nem megfeledkezni, hogy milyen szabályozási környezet veszi körül
adott esetben más országok szolgáltatóit.

Szeretném még azt is elmondani, hogy az elmúlt időszakban a pénzszűke okán
rendkívül sok, ha úgy tetszik, költségcsökkentő lépésre került sor a MÁV-ban. Rendkívüli
módon csökkent a vállalatcsoport létszáma. Egyúttal azt gondolom, hogy a
létszámhatékonyságban persze itt az adatok megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető,
minden adat, ami idesorolható. Azt gondolom, a létszám hatékonyságával kapcsolatban ma
már nem kell szégyenkezni, azzal együtt, hogy az alkalmazott technológiai színvonal
értelemszerűen jóval nagyobb élőmunka-ráfordítást igényel, mint hogyha ezt egy korszerű
pályán és korszerű, viszonylag modern eszközökkel tudná megvalósítani.

Annyit még elmondanék, amire akartam utalni, hogy az Európai Unió ezt a
vasútfejlesztést olyan komolyan veszi, hogy ezeknek az újonnan csatlakozott országoknak
viszonylag nagy mennyiségű infrastruktúrafejlesztést biztosító támogatást tesz lehetővé,
Magyarország is igyekezett csatlakozni ezekhez. Azok az anyagok, amelyeket kiküldtek a
bizottsági tagoknak, érzékeltetik, hogy ennek a kezdeti lépései nem voltak teljesen
megnyugtató módon rendezve, sok probléma volt az európai uniós pályázatok
igénybevételével, lebonyolításával. Azt gondolom, hogy ezek a problémák a mai napig
okoznak nehézségeket a hétköznapi életben, de önmagában az már nagyon dicséretes, hogy
egyáltalán a pályavasút, az infrastruktúraszolgáltató valamifajta fejlesztési erőforrásokhoz jut.
Azt látni kell, hogy ennek a forrásigénye olyan hatalmas, hogy erre gyakorlatilag a
magyarországi erőforrások valószínűleg nagyon hosszú ideig még nem nyújtatnának kellő

fedezetet, ezért azt gondolom, hogy összességében az a megközelítés, hogy az európai uniós
források jelentős része a pályavasút korszerűsítésére kerül felhasználásra, helyes elképzelés.

Nyilvánvalóan nagyon fontos lenne, hogy a 2007-13-as időszakra már eldöntött
vasútfejlesztési projektek, amelyeknek a tényleges beruházási végrehajtója 2007-től
kezdődően nem a MÁV, hanem a NIF Zrt. – tehát a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. –,
ezek a projektek eredményesen befejeződjenek és lezáruljanak, és ugyanebben a periódusban
megfelelő hatékonysággal képesek legyünk előkészíteni, jobban előkészített projektekkel
indulni a 2013-20 közötti fejlesztési pályázatokon, hiszen ehhez elemi érdekünk fűződik.

Itt meg kell említenem azt, hogy az európai uniós forrásokból kizárólag az európai
korridorokhoz tartozó fővonalaink fejlesztéséhez lehet erőforrásokat bevonni, ez nagyjából a
jelenlegi 7600 kilométer körüli pályahálózatunkból nagyjából 2500 kilométert jelent. Tehát
érzékelhető, hogy a meglévő pályaszakaszaink nagyságrendje – amivel egyébként Európában
az éllovasok közé tartozunk –, tehát a pályahálózat sűrűsége vonatkozásában ezek a lépések
nagyon fontosak, elengedhetetlenek, de messze nem fogják megoldani a MÁV alapvető
problémáit.

Ugyancsak rendkívül komoly modernizációs hátralékot halmozott fel a vállalat a
gördülőállománya tekintetében, az eszközei átlagéletkora 33-34 év körül van, miközben azt
gondolom, ha mondjuk egy 30-40 éves eredeti élettartamban gondolkodunk, akkor
értelemszerűen ez 15-20 év körül lenne optimális.

Amit még elmondanék bevezetőként annyi, hogy ha az ember a MÁV életgörbéjét
összehasonlítja a nyugat-európai vasutak elmúlt időszakbeli, mondjuk ilyen fejlődési
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görbéjével, akkor látszik, hogy sajnálatos módon ugyanazon az úton járunk egyelőre, mint
korábban a nyugat-európai vasutak. Tehát az erőforráshiány és a nem megfelelő finanszírozás,
plusz az egyéb kapcsolódó problémák okán a korszerű vasúttal szembeni elvárások mind az
egyéni közlekedés fejlődése, fejlesztése irányába nyomják a rövid távon gondolkodókat. Azt
gondolom, most elérkeztünk egy olyan pillanatra, amikor ezen gyökeresen változtatnunk
kellene, és az egyéni közlekedéssel szemben a közösségi közlekedés fejlesztését kellene a
kormánynak mindenképpen a gondolkodásának a középpontjába állítani.

Természetesen tudom, hogy nem ez a mostani megbeszélés célja, úgyhogy nagyon
röviden, elöljáróban – mint helyzetképet vagy jelentést – ezeket tartottam volna a
legfontosabbaknak. Ha van kérdésük vagy észrevételük, akkor természetesen igyekszünk
válaszolni, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök-vezérigazgató úr.
Most lehetőség van a kérdésekre. Azt javasolom, csak Göndör István

képviselőtársamnak mondom, hogy nem akarok határozati javaslatot, semmit elfogadni,
szavazni, tehát azt majd az ügyrend elfogadása után, de természetesen azt gondolom, jó
néhány dologra még rá kell kérdeznünk, és tájékoztatást kell kérnünk.

Kérdezem, van-e kérdés. (Jelzésre.) Jávor Benedek alelnök úr, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, és köszönöm szépen Szarvas úrnak az
átfogó tájékoztatást, ami – azt gondolom – tényleg nagyon jó összefoglalója volt nemcsak a
MÁV-nak, hanem általában a vasúti ágazat helyzetének Magyarországon.

Azt gondolom, az a vizsgálóbizottság, ami ma megkezdte a munkáját, tulajdonképpen
két fókusszal dolgozhat az elkövetkezendő hónapokban, és nagyon örülnék, hogyha mindkét
fókusz megjelenne a későbbi munkában.

Egyfelől úgy gondolom, figyelembe véve azt az egész komplex tájékoztatást, amit
Szarvas vezérigazgató úrtól kaptunk, meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán milyen körülmények
között, milyen helyzetben működik a MÁV, milyen szabályozási, finanszírozási környezetben
működik a vasúti ágazat. Ettől nem lehet elválasztani ugyanis azt, hogy a vállalat belső ügyei,
privatizációs szerződései, az egész működés mennyire szolgálja a magas színvonalú
közszolgáltatás megteremtését vagy sem. Itt mindenképpen – és nagyon szívesen
meghallgatnám erről a vezérigazgató úr véleményét – fölvetődik egy egészen, majdhogynem
absztrakt szintű kérdés, hogy mennyire tartható fenn az a szabályozási környezet, amely a
vasúti ágazatban például a pályahasználat teljes költségeit megjeleníti a vasútközlekedés
számára, miközben a vele versenyben lévő közúti fuvarozási vagy személyszállítási ágazatban
igazából messze a tényleges költségek alatt fizetteti meg, vagy eleve például az egyéni
közlekedés esetén, ha nem autópályát használnak, egyáltalán nem fizetteti meg az
úthasználatot, vagy csak közvetett módon. Elképzelhető-e egyáltalán hosszú távon működő
vasúti ágazat, amelyik megfizeti azokat a költségeket, amelyeket a vele versenyben lévő

másik szállítási ágazat – a közút – nem vagy csak részben fizet meg. Ez ügyben egyébként
már tavaly a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordultam egy ágazati vizsgálatot kérve, de sajnos
ők hatáskör hiányában ezt elutasították.

Egy másik ugyanilyen absztrakt szintű kérdés, hogy van-e egyáltalán elképzelés arról,
hogy milyen vasutat szeretne a magyar kormány. Ugye, a vasút működtetésére többféle
modell képzelhető el, és minden döntés, ami a MÁV elmúlt 8 vagy elmúlt 20 évében történt,
csak annak a fényében értelmezhető, hogy milyen irányban szeretnénk haladni. A brit-
angolszász modell a privatizált vasúttársaságok felé megy, ennek megvannak a maga
tapasztalatai, megítélésem szerint nem túl pozitívak egyébként, de ezzel szemben mondjuk
egy német vagy egy francia államvasúti modell egészen másféle irányba megy. Ezt el kell
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dönteni, mielőtt megint csak arról tudunk beszélni, hogy a MÁV-val kapcsolatban az elmúlt
8 évben hozott, a vállalati struktúrára vonatkozó döntések, a pénzügyi döntések helyesek
voltak-e vagy sem, hogy egyáltalán mi a cél, ahova el akartunk jutni ezekkel a döntésekkel.

Azt gondolom, ez után kerülhet sor arra, hogy megvizsgáljuk, hogy ténylegesen a
MÁV mint cég belső viszonyai, a különböző ágazatok szétválasztása, a cégen belül ezeknek a
részleges magánosítása vajon elérték-e a kívánt célt, megfelelő irányban haladtak-e vagy sem,
és természetesen ezen belül azt is meg kell vizsgálni, hogy egyébként a közpénzek kezelése
megfelelőképpen történt-e, hogy nem történtek-e visszaélések a privatizáció során. De ezek
tulajdonképpen marginális kérdések ahhoz képest, hogy összességében milyen elképzeléseink
vannak a vasúttal, és milyen szabályozási környezetben kívánunk az elkövetkezendőkben a
vasúti ágazat számára helyzetet teremteni.

Tehát itt ez kérdés is bizonyos értelemben, hogy egyáltalán maga a bizottság milyen
mértékben kívánja leszűkíteni a tevékenységét a vállalaton belüli döntések vizsgálatára, és
mennyire van lehetőségünk annak a felmérésére, ami tulajdonképpen meghatározza, hogy
ezek a döntések helyesek voltak-e vagy sem.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Ha a bizottság egyetért vele, akkor úgy haladnánk, hogy egy körben feltennénk a

kérdéseket, tehát mindenki kapna szót, és utána kérjük a vezérigazgató urat, hogy válaszoljon.
Úgyhogy parancsoljon, képviselő úr!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a
vezérigazgató úr színvonalas tájékoztatóját, ami valóban összefoglalta szakmai szempontból
az előttünk álló ÁSZ-jelentésben foglaltakat.

Én valahogy másképp látom a vasút stratégiáját, mint amerre felé jelenleg igyekeznek
Magyarországon. Nem olyan régen tartottam egy sajtótájékoztatót, ahol kifejtettem, hogy
véleményem szerint Magyarországon a MÁV-ot és a vasutat a rendezetlenség és a
gazdátlanság állapota uralja. Ha visszagondolunk, ez a vizsgálat 2002-től írja elő nekünk a
vasút vizsgálatát, és nem véletlenül, hiszen 2002-től történtek és datálódtak olyan események
ennél a vállalatnál, amelyek arra késztették az Országgyűlést, hogy egy ilyen bizottságot
hozzon létre.

Miért is merem ezt mondani? Véleményem szerint – mint 34 éves vasutas múlttal
rendelkező ember – úgy gondolom, egy MÁV, egy vasút alaptevékenysége nem az
infrastruktúra ápolásából, fejlesztéséből áll, bár az is hozzátartozik, hanem a klasszikus
alaptevékenységből, mégpedig a személy- és árufuvarozásból. Arra szeretnék választ kapni,
hogy ki felel azért, hogy a MÁV Cargót privatizálták. Hova tűnt a bevétel, lesz-e felelősségre
vonás Magyarország részéről a 2 milliárd sikerdíj felvevőivel szemben?

Nézzük meg az ingatlangazdálkodás területét! Kinek érte meg Magyarországon, hogy
az Andrássy úti székház ott, az Andrássy út világörökséget képező épülete ott éktelenkedjen
üresen, miközben a 300 milliárdos veszteséggel küszködő MÁV Zrt. 1,2 milliárdért bérel egy
Könyves Kálmán körúti székházat. Ezt ki fogja kifizetni? Miből fogjuk ezt finanszírozni?

Kíváncsi lennék arra is: hogy ha a román vasútnak megéri az árufuvarozás, akkor
Magyarországnak nem éri meg? Ki felel azért, hogy a debreceni járműjavítót privatizálták?
Hogyan tovább a mellékvonalakkal? Lesz-e felelősségre vonás a mellékvonalak bezárása
miatt? Mert tudomásom szerint jelenleg a mellékvonalak tömkelege nyílik meg. Az ott élőket
megkérdezte-e valaki, hogy bezárhatjuk-e ezeket a mellékvonalakat?

Sorolhatnám tovább a kérdéseimet. Mi lesz az iparvágányokkal, azaz európai uniós
nevén a saját célú vasúti hálózattal? Évtizedek óta rendezetlen az állapota, nem tudjuk, hova
tartozik. Ki fog ebben rendet tenni? Óriási vagyonokról van szó. Lesz-e újból postavonat
Magyarországon? Ha Ausztriában megéri, vajon Magyarországon megéri-e?
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Nagyon fontos számomra, és szeretnék erre választ kapni, hogy lesz-e még
Magyarországon egyszer árufuvarozás.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Én is feltenném a kérdéseimet, mivel pillanatnyilag nem látok más jelentkezőt.

Magam is köszönöm szépen a tájékoztatást, de úgy gondolom, egy-két dologra konkrétan is
vissza kellene térni. Egyetértek Jávor Benedek képviselőtársammal abban, hogy az valóban
nagyon fontos kérdés, hogy megvizsgáljuk a vasút és a közút viszonyát. Ezt, ha akarom, még
bele is érthetem a határozati javaslatba, hiszen a MÁV gazdálkodására biztosan kihat, de talán
most mégsem erre térnék ki. Ezt egyébként előbb-utóbb meg kell oldani, hiszen az Uniónak
egy elfogadott közlekedéspolitikája van Magyarországon, és vannak olyan közúttal
kapcsolatos dolgok, amiket meg kell tenni. De úgy gondolom, most mégsem ezt kell
megvizsgálnunk, hanem hogy mi történt a MÁV-nál, és melyek az ebből leszűrhető
tanulságok. A bizottság – legalábbis ezt tervezem – majd a vizsgálat kapcsán olyan
javaslatokat tenne, amelyek felhasználhatók a közeljövőben.

Azt láthatjuk a jelentések és a vezérigazgató úr beszámolója alapján is, hogy
meglehetősen kaotikus állapotok voltak, hiszen az uniós szabályok azt írták volna elő, hogy
legyen egy pályavasút és legyen egy szolgáltató vasút. Most nem ez történt, mert a
pályavasutat nem tudták kialakítani az ingatlanügyek miatt, miközben a személyszállítás és a
további szolgáltató cégek több cégre bomlottak. Ennek biztosan megvoltak az indokai, de itt
megint a Költségvetési Tanács tanulmánya is megállapítja, hogy nem igazán átlátható így a
tevékenységük, és nem kimutatható ennek az eredményessége. Gondolom, az volt talán az
egyik célja ezeknek – a MÁV-Trakció, a MÁV-Gépészet és a további cégek – a
kialakításával, hogy talán önállóan is vállaltak volna esetleg valamilyen piacról
tevékenységet, profitot szereztek volna. Ez nem nagyon valósult meg, így tulajdonképpen
egymásnak dolgoznak. Tehát a kérdésem az, hogy vizsgálja-e ezt a MÁV vezetése, hogy ezt
majdan visszaalakítsa. Célszerűbb lenne-e ezt egy cégként, átláthatóbban működtetni? Mert a
mai viszonyok – előzetesen úgy látom, nyilván ezt majd vizsgálhatjuk – pillanatnyilag nem
nagyon indokolják ezeket a cégeket. Persze minden cég visszaállítása probléma önmagában,
ez kétségtelen, hiszen itt akkor már fölmerül a munkáltatói jogok, a kollektív szerződések
kérdése, tehát nem olyan egyszerű visszaalakítani egy céget. De mégis, azt gondolom, hogy
azt a szakértő megállapítást fel kell tenni, hogy ezt vizsgálják-e, mert így nem igazán látható
az eddigi átalakítások eredményessége, azt azért most is, a tanulmányok alapján is meg lehet
mondani, és természetesen, majd ha külön alakul a pályavasút, akkor az viszont nem
vitatható, mert az uniós előírás.

De azt gondolom, vissza kell térnünk azért a MÁV Cargo esetére, az Állami
Számvevőszék vizsgálata elég sokat megállapított. Ott azért történtek olyan dolgok, amelyek
ezt a kaotikus állapotot tükrözték, hiszen amikor apportálták például a vasúti kocsikat a cégbe,
a piaci értékelésnél kimutatható volt, hogy nem végeztek például leltározást. Tehát ez a
13 863 darab vasúti teherkocsi szerepelt korábban, amikor megalakult a cég, utána ebből
13 701 darab szerepelt az apportban, tehát 162 eltűnt, ezt az ÁSZ-jelentés állapítja meg, vagy
2 326 teherkocsi 1 forint volt apportértéken. Tehát ezeket megállapította az Állami
Számvevőszék, mint ahogyan azt is, hogy a MÁV-Tiszavas Kft. apportálása rendkívül
hátrányos volt, hiszen ez a cég rendkívül fontos tevékenységet végzett – teherkocsi-javítások,
karbantartások –, egyedülálló volt a piacon, és ezt gyakorlatilag apportálták a cégbe, itt is
különböző szabálytalanságokat állapítottak meg. A kérdésem az, hogy volt-e ennek
valamilyen következménye, végzett-e a MÁV akkori vezetése erre vonatkozóan valamilyen
vizsgálatot, hogy itt a felelősséget megállapította volna a MÁV Cargo kapcsán. Most nem is
arra gondolok, hiszen a bizottságnak azért nem dolga, hogy vizsgáljuk most ezt az Ausztriába
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húzódó szálat, bár beszélhetünk róla, de nem ez a célja, hiszen azért az nem a mi dolgunk,
hogy a vizsgálóbizottság ezt megállapítsa, de hogy azért az apportálás körülményei hogyan
történtek, az egyértelmű.

Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy van-e még hasonló cég a MÁV-nál. Itt
elhangzott a MÁV Debreceni Járműjavító, amelyet kiszerveztek, aztán külső tulajdonosnak
eladtak. Azt gondolom, azért érdekesek ezek a kérdések, mert önmagában egy privatizáció
meg egy kiszervezés is lehet jó, de nyilván az ilyen cégeknél, mint a MÁV, az a probléma lép
föl, hogy általában a kiszervezett cégek monopolhelyzetben vannak. Igazából nem piaci
szereplők, nem piaci alapon köttetnek a szerződések, így nagyon sokszor drágább lesz végül
is az a szolgáltatás, amely egyébként lehet, hogy ha tényleg piaci körülmények között
dolgoznának, akkor akár olcsóbb is lehetne. Sok esetben régen ez a létszámcsökkentés
kényszere miatt volt, előírták különböző nemzetközi szervezetek, hogy csökkenteni kell a
létszámot, és akkor kiszervezték a tevékenységeket. Ez főleg az előző évtizedben
meglehetősen gyakori példa volt. Tehát nem feltétlenül az ördögtől fogant a kiszervezés, de
ezek a kiszervezések aztán úgy tűnnek a MÁV-nál, hogy – és nyilván a bizottsági határozati
javaslatok is erre utalnak – igazából nem indokolta ezeket a piac. Van-e egyáltalán erről
valami vizsgálat, tudunk-e ezekről valamit, és milyen nagyobb cégek vannak még a MÁV
Cargóhoz hasonlóan, amit részben vagy egészben eladtak? Tehát lehet olyan is, ahol részben
külső tulajdonosok vannak.

Igen érdekes lenne például a pályavasút – amiről kicsit kevesebb szó esik –, a
pályafenntartás vizsgálata, hogy ott vannak-e piaci viszonyok. Tehát a MÁV Zrt.-ben
működik ez a számvitelileg külön üzletág, nyilvánvaló, hogy itt is meg kell bízni a cégeket.
Ha jól tudom, van a MÁV-nak egy MÁVGÉP nevű cége, az például teljes egészében MÁV-
tulajdon-e, és itt hogyan történnek a dolgok? Nem azt kívánom, hogy most teljes
részletességében vizsgáljuk meg, mert igazából azt hiszem, a tájékoztatást azért kérjük, hogy
későbbi vizsgálatok tárgyát meg tudjuk fogalmazni, de mégis milyen cégekről van szó. Ennek
utánajárhatunk, és a bizottságnak ez a célja, hogy itt megállapítson és javaslatokat tegyen,
hogyha szükséges ezekben az esetekben.

Nyilvánvalóan most nem akarom, de lehetne vizsgálni a MÁV-nak valóban a
költségvetési kapcsolatait, de azt hiszem, ez úgyis szóba kerül, meg igazából most nem az a
tárgya. Kétségtelen, hogy hosszú éveken keresztül átlagban 183 milliárd forint költségvetési
támogatást kapott a MÁV, hogy ez most sok vagy kevés, erre vonatkozóan a tanulmány, ami
háttéranyagként készült, azt mondja, hogy nagyon nehéz ezt megítélni, hiszen nem lehet
egyértelműen viszonyítani. Rendkívül különböző cégek vannak, rendkívül különböző állami
támogatások, tehát nem lehet egyértelműen megmondani, de azt lehet mondani, hogy
általában alulfinanszírozott volt a MÁV, azt egyértelműen meg lehet állapítani. Nyilvánvaló,
hogy ez is a vizsgáltunk egyik célja, hogy erre vonatkozóan, hogy ha a MÁV átláthatóbban és
transzparensebben működne, akkor azt gondolom, a költségvetési alkupozíciója is jobb lenne.
De nyilvánvalóan ez a kusza a helyzet, ami az elmúlt 8 év alatt létrejött – és valószínűleg csak
a jéghegy csúcsát látjuk –, nem egészen ezt tükrözi, tehát nehéz is egy ilyen esetben
költségvetési alkut folytatni.

Egyelőre ennyit gondoltam bevezetőnek. Van-e még a képviselők közül valakinek az
első körben kérdése? (Jelzésre.) Göndör István képviselő úr!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Valójában én is így vagyok, hogy kérdéseim vannak meg véleményem van, és azt

hiszem, ebből egyértelműen kiderül, miért próbáltam kardozni azért, hogy először legyen
ügyrendünk és működési szabályzatunk. Mert el kell dönteni, hogy mi magunk mit akarunk.
Mindannyian különböző gondolatokat fogalmazunk meg, én egyik oldalról azt gondolom,
hogy mi vezetett ide. Ebből néhány dolog Szarvas elnök-vezérigazgató úr bevezetőjéből
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kiderül, de azt gondolom, fogunk mi még sokszor találkozni önnel is és a kollégáival is,
amikor ezeket boncolgathatjuk. Mert abba, hogy mi vezetett ide, számomra beletartozik a
számviteli keszekuszaság – amit nagyon udvarias kifejezésnek tartok, ahogy elnök úr
használta –, én nyilván 25 éves számviteli gyakorlat alapján azt mondanám, hogy ezt csak
valami egészen durva kifejezéssel lehet minősíteni. Ahogy a Költségvetési Tanács jelentését
átnéztem, szóval féllábas tételek könyvelése…, ezért egy középiskolában eltörik érettségi
előtt a diák kezét. Tehát érvelnék azzal, hogy mi vezetett ide.

Aztán fontosnak érzem azt, hogy mit tudunk mi, a bizottság hozzátenni ahhoz, hogy a
magyar vasút – és most csak vasutat mondok, mert nem vagyok benne biztos, hogy a MÁV-ot
vagy annak mely részét fogjuk később mondani – megfeleljen az elvárásnak, de ebbe teljesen
természetesen beleértem a finanszírozást. Számomra a kérdés, és használta az elnök úr is,
hogy alulfinanszírozott, de ezt a kérdést én úgy teszem fel, hogy mihez képest. Tehát egy
keszekusza állapotban nem lehet megmondani. Ha most 10 egységet adunk,
alulfinanszírozott, ha holnap 20 egységet adunk, akkor is alulfinanszírozott, ha 50-et adunk,
akkor is. Nincs meg a „mihez képest”. Tehát azt gondolom, hogy ezt nekünk majd
kutatgatnunk kell.

Egyetértek és erősítem azokat, akik az ingatlankérdést feszegetik, mert számomra
ennek egy olyan vetülete is van, hogy ma a hatályos magyar törvények szerint nem is lehet
céget alapítani anélkül, hogy ne lenne könyvvizsgáló által hitelesített vagyonleltár, abba pedig
az ingatlanok beletartoznak. Az ingatlannak azt az oldalát is felvetem – meg majd fogom
kérdezni –, hogy a tulajdonosi szerkezet mennyiben akadálya annak, hogy a MÁV
megszabaduljon minden olyan ingatlantól, amire nincs szüksége a működése során. Erre
merem példának hozni, hogy az energetikai privatizáció után hihetetlenül sok ingatlan maradt
az állami vagyonkezelőnél, amire az új tulajdonos azt mondta, hogy köszönöm szépen, ezeket
nem kérem, tehát aki nem akart telekspekulációval foglalkozni.

Egyszer már mondtam, és továbbra is megerősítem: nem hiszem, hogy mi itt, ebben a
bizottságban képesek lennénk az új stratégiát fölépíteni, de azt gondolom az országgyűlési
határozati javaslatból, meg az elnök-vezérigazgató úr által elmondottakból, hogy nekünk van
egy olyan feladatunk, hogy mankót, fogózót próbáljunk adni ahhoz, hogy merre menjünk
tovább. És itt hadd térjek vissza Manninger elnök úrra, azt gondolom, csak nyelvbotlás volt,
hogy visszaállítani a MÁV eredeti állapotát. Azt gondolom, most van egy helyzet, hogy ebből
hogyan lehet kimenekülni, hogy működőképes legyen, és ez a működőképes számomra
hihetetlenül szorosan vonzza a közpénz hatékony felhasználását, és Szarvas úr kifejezésében
visszaköszönni látom azt, amit a Költségvetési Tanács sokkal markánsabban megfogalmaz.
Azt gondolom, ez a hihetetlenül kusza szervezeti struktúra elsősorban arra épült, hogy hogyan
lehet az állami költségvetést, az adóforintot leszívni, és szétteríteni úgy egy rendszerben,
anélkül, hogy a hatékonyság irányába kellene lépni, tehát itt fölösleges menedzsmenteket
vizionálok és sok minden más egyebet.

Megkerülhetetlen a privatizáció kérdése. Itt annyiban ragoznám Korondi
képviselőtársam gondolatait, hogy ezek a privatizációk szolgálták-e a jövőbeni hatékonyságot,
tehát tényleg fölöslegesek voltak-e, utána következő kérdés, hogy ennek a bevétele hogyan és
hova került. Tehát használtak-e föl, vagy mennyit használtak föl arra, amit a vezérigazgató úr
mondott, hogy a hitelek és azok adósságszolgálati dolga mind a MÁV Zrt.-ben maradt, tehát
nyilván ezt az összefüggést is kell vizsgálni.

A végére hagytam, megkerülhetetlen: tehát itt felelősöket is meg kell majd neveznünk,
hogy kik, mit és hogyan tettek. Ennyiben elfogadom, tudomásul veszem, hogy az
Országgyűléstől a jogosítványunk csak 2002-2010 közötti időtartamra szól, de az elnök urat
arra biztatnám, hogy azért a feladatunkba talán belefér az, hogy próbáljuk áttekinteni az előző
időszakot is, tehát az uniós csatlakozásra való felkészülést, hogy mit tettek, mit nem tettek,
miért tettek. Tulajdonképpen az egész történet egy külső szemlélő számára úgy néz ki, hogy
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van egy vállalkozás, ami állandóan lépéskényszerben van, és mint a rossz tanuló, állandóan
csak annyit csinál meg, hogy ki lehessen pipálni, de a mögöttes tartalom mindig hiányzik, és
így süllyed egyre-egyre lejjebb, amit mi nagyon sok száz milliárd forinttal finanszíroztunk az
állami költségvetésből.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Csak reagálnék, tehát félreértés ne essék, én nem a MÁV eredeti állapotát
akarom helyreállítani, kizárólag – akkor megfogalmazom pontosabban, a rövidség miatt nem
tettem – a MÁV-Trakció, a MÁV-Gépészet, tehát azok az újonnan létrejött társaságok, ezek
nagyon sok nyugati országban egyben vannak. Tehát ez egy kérdés. Nem azt mondom, hogy a
Trakció kardinális kérdés most a vizsgálat szempontjából, ez is nyilvánvaló, sőt hozzáteszem,
még az előző kormányzat is – olvastam olyan anyagokat – vizsgálta ezt a kérdést, tehát ez
önmagában nem egy új keletű dolog. De nyilvánvaló, hogy a MÁV belső élete szempontjából
nagyon lényeges kérdés.

Egyébként pedig csak egyetlen mondatot: teljesen tisztában vagyunk vele, ami
Magyarországon nem egyedülálló egyébként, hogy a MÁV, a vasút helyzete általában
háttérbe szorult mindenütt, csak van, ahol már megtalálták a megoldást, és megfordult a trend,
de egyébként az elmúlt 20 évben mindenütt háttérbe szorult, és tért nyert a közúti
árufuvarozás és a közúti közlekedés. Tehát önmagában ez nem egy olyan dolog, ami csak
Magyarországon történt volna meg, csak hát éppen a megoldásokat keressük erre.

De megadom a szót a válaszokra a vezérigazgató úrnak.

Válaszadás

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Köszönöm
szépen.

A megszólalásokból az nagyon pozitív, hogy látom, mindenki azért a bizottsági tagok
közül a maga módján mindenki a szívén viseli a vasút ügyét. Ha megengedik, a kérdések
sorrendjében azzal kezdem, utaltam rá a bevezetőmben is, hogy én személyesen azt
gondolom, gyakorlatilag Magyarország a legszélsőségesebb módon diszprefereálja a vasúti
közlekedést. Gyakorlatilag ma a 2700 forintos autópálya-matricával keresztül lehet hajtani ma
Magyarországon egy kamionnal, ugyanennek a durván 300 kilométeres útnak a megtétele
Ausztriában 100 euróba, Szlovákiában 90 euróba kerül. Értelemszerű, hogy ehhez képest a
vasúti közlekedés nagyságrenddel nehezebb helyzetben van, nagyságrenddel van elmaradva
árufuvarozás területén a közúttal szemben.

Láttam a Levegő Munkacsoport egy korábbi tanulmányát az elmúlt időszakban, ami
megpróbálta nevesíteni vagy számszerűsíteni az externáliák hatását is, megdöbbentő. Tehát ha
az externáliák kapcsán légszennyezés, a balesetek, a kárelhárítás és egyéb más ilyen
kérdéseket is felteszünk, akkor egyértelműen látszik az, hogy mért helyezkedik Európa a
vasút pártjára a közúttal szemben. Ezt az egyik kulcskérdésnek tartom, hogy felismeri-e a
politikai vezetés, illetve a Magyar Köztársaság azt, hogy ha 10-15 év múlva még élhető

országot akarunk magunknak meg az utódainknak, akkor ebben most kell lépni, mert sajnos a
fejlesztés időszükséglete rendkívül hosszú.

Van-e elképzelés a stratégiára? Most azt gondolom, hogy amikor a megbízást
megkaptam a vasútvállalat vezetésére, akkor egyetértettünk miniszter úrral abban, hogy egy
alulról felfelé építkező stratégiai munkát kell kezdeni, ennek megfelelően ezt elkezdtük a
vasúttársaságnál. Ez nyilvánvalóan része lesz egy közösségi közlekedési koncepciónak, és
valószínűleg egy átfogó közlekedési koncepciónak is. Tudomásom szerint az ezzel
kapcsolatos munkák előkészületei is elkezdődtek. Amit itt fontosnak tartanék kiemelni, hogy
stratégiák készültek eddig is, de ami különleges, hogy azt gondolom, hiszek abban, hogy nem
néhány szakértőt kell egy terembe összeültetni, és egyébként okos gondolatokat kiollózni
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vagy összeollózni tanulmányokból, hanem meg kell kérdezni részben a vállalatnál lévő
szakértelmet, másrészt a vállalat környezetét alkotó civil szervezeteket és szakértőket arról,
hogyan látják ezt a dolgot, és egyeztetett, az érdekeltek bevonásával kialakított stratégia lehet
életképes. De természetesen az lenne az ideális, ha valamifajta politikai konszenzus is ki
tudna alakulni a dolgok mögött, mert – még egyszer mondom – stratégiák, legalábbis papíron
mindig voltak, azonban a kialakult helyzet részben letükröződése annak, hogy egy íróasztal
mellett született stratégia mennyit ér a végrehajtásban.

A közpénzek kezelése. Azt gondolom, ezzel kapcsolatban majd tényleg, ha a bizottság
igényt tart rá és megtisztel azzal, hogy elhív akár engem, akár a munkatársaimat, akkor azért
igyekeznénk a közpénzek kezelésével kapcsolatban árnyalni a képet. Tehát nem akarnám azt
mondani, hogy a közpénzek kezelése ma a MÁV-ban rendben van, azt gondolom, hogy
vannak komoly problémák a közpénzek elköltésével kapcsolatban. Nagyon komoly működési
anomáliák vannak, ezek ellen komoly eszközökkel komoly lépéseket kell tenni. Ugyanakkor
bizonyos szempontból viszont nem annyira drámai a kép, mint amit néhány, mondjuk a
vasútról véleményt formáló ember kívülről lát. Majd ehhez nyilván hosszasabb, behatóbb
elemzések kellenek.

A Cargo, a rendezetlenség, a gazdátlanság. A rendezetlenségnek és a gazdátlanságnak
két eleme van, ha így fogjuk fel a dolgot. Amivel a normál ember találkozik a vasút kapcsán,
az mondjuk a vasút állomásépületei. Hangsúlyozni szeretném, hogy évtizedek óta nem költött
pénzt a vasút a saját ilyen típusú ügyfélkiszolgáló területeire. Mindig felvetik a tisztaság
kérdését. Hihetetlen mennyiségű pénzt költünk takarításra, de ezekben a lepusztult
épületekben – és lássuk be, az utazóközönségünk egy része sem jár igazán élen ebben a
kérdésben – a szükséges erőforrásokat is emelni kellene, például a takarításnál ahhoz, hogy
egy magasabb komfortszintet biztosítani lehessen. A gondatlanság érzetét kelti ez a fajta
helyzet, tehát a folyamatosan pusztuló ingatlanállomány, amivel az utas találkozik, és lássuk
be – még egyszer –, egyszerűen kezd a vasút odajutni, illetve odajutott, hogy többé-kevésbé a
kényszerutazók veszik igénybe. Ehhez képest a fordulat abban kellene, hogy ez egy normál
közlekedési eszköz legyen, ahol igenis komoly alternatív opciót jelent bárki számára, és nem
a színvonala határozza meg azt, hogy ki veszi igénybe a vasúti közlekedést. Az, hogy a
pályaudvaron zsibvásár található, sok minden másra is visszavezethető.

Sajnos az infrastruktúrát – ugye – úgy állította be Korondi képviselő úr, hogy ő
alapvetően persze a másik kettőről akar beszélni, csak azért utalnék erre egy megjegyzés
erejéig, mert sajnos be kell látni, hogy a magyar pályának, ami – még egyszer mondom –
7600 kilométer, nagyjából a felén úgynevezett ideiglenes vagy állandó lassújel-korlátozás van
érvényben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az eredeti pályasebesség jelentős csökkentésre
kerül azért, hogy a biztonság magas szinten standard módon tartható legyen. Miután nincs
pénz a megfelelő szintű helyreállításra, csak mindig a tűzoltásra, tehát ha a víz alámossa a
töltést, akkor odamennek az emberek, és betömködik a lyukat – egyszerűsítve mondva –, de
arra, hogy rendes karbantartással visszaemeljék a pályaszakaszt az eredeti pályaminőségre,
sosem futotta. Emiatt gyakorlatilag rendkívül komoly lassújel-korlátozás van érvényben
szinte mindenhol, például olyan vonalakon, mint Miskolc-Budapest, vagy ahol
gyerekkoromban éltem, a Balaton mellett. Ezért van az, hogy ma fél órával tovább tart a
vonatnak lejutni a Siófokra, mint amikor egyetemista voltam, és nem azért, mert nincsenek
olyan mozdonyaink, amelyek képesek lennének gyorsabban menni, hanem azért, mert a
pályáink olyan állapotban vannak, hogy e mellett európai szintű szolgáltatást nem lehet
nyújtani. Itt most nem a high speed vasutakról beszélek, a 4-500 kilométeres sebességgel
száguldó hiper-szuper expresszekről, hanem a normál vasútról. Ezek a pályák eredetileg 100-
120 kilométeres sebességre épültek – főleg a fővonalainkon –, ezeken az eredeti sebesség
eléréséhez több tíz milliárd forintos pótlólagos karbantartási igény lenne, és ez ugyanúgy
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hozzátartozik az európai színvonalú utazási szolgáltatáshoz, mint az, hogy egyébként tiszta
állomás legyen, és elfogadható szintű gördülőállományba tudjon az utas beülni.

Még egy dolgot, ami nagyon fontos. Az árufuvarozás szempontjából is fontos, hogy
ma gyakorlatilag olyan hihetetlenül lassú a magyar vasút tehervonat-átbocsátó képessége, ami
egyfajta versenyhátrány. Nem emlékszem pontos számra fejből, de olyan 8 kilométer körüli
átlagsebességgel halad át egy tehervonat ma Magyarországon, ami két okra vezethető vissza.
Az egyik az talán védhető, hogy a személyi közlekedésnek elsőbbsége van szabályozási
oldalról. A másik oka pedig szintén a pályák elég gyenge állapota, ahol a tehervonatoknál
még az úgynevezett tengelynyomás-terhelési problémák külön kérdésként merülnek fel, és a
hidak állapotáról még nem is beszéltem, ami általában szűk keresztmetszetet jelent sok helyen
a teherfuvarozás szempontjából.

A Cargo privatizálása. Azt gondolom, nem tisztem, hogy értékeljem a dolgot, tehát
célszerűségi szempontból annyit tudnék hozzátenni, hogy a MÁV-csoporton belül az, hogy ez
a fajta tevékenység – ha úgy tetszik – kikerült a MÁV-csoportból, azzal jár, hogy jelen
pillanatban az infrastruktúra-szolgáltató ilyen értelemben nem tud saját maga lépéseket tenni
annak érdekében, hogy a saját pályáját milyen intenzitással használják. Ma az infrastruktúra-
vasút – vagy a pályavasút – két nagy bevétellel rendelkezik. Az egyik a saját leányvállalatától,
a MÁV-Starttól, mint személyszállító leányvállalattól realizált pályahasználati díjbevétel, a
másik pedig az árufuvarozás által lebonyolított forgalomból származik.

A Sart nagyjából 65-70 százalékát adja pályabevételeknek, a többit az árufuvarozás,
amin belül a Rail Cargo Hungariának nevezett korábbi MÁV-Cargo adja a forgalom döntő
részét. Ezen kívül azonban ma már megjelent, ha jól emlékszem, 35 magánvasút működik,
legalábbis hivatalosan vasútengedéllyel rendelkezik, és ezek szintén behatoltak – ha úgy
tetszik – az árufuvarozás korábban monopolizált, és a MÁV által végrehajtott egyedüli
szolgáltató helyére, ami – csak jelzem – meglátásom szerint a privatizált Cargót ilyen
értelemben nem kis kihívás elé állítja, és akkor finoman fogalmaztam. Tehát azt gondolom,
hogy a magánvasutak versenye a Cargót – azzal együtt, hogy domináns piaci szereplő, és
meghatározó kvázi monopol vagy oligopol szolgáltatója a magyar vasúti árufuvarozási
piacnak, elég komoly kihívás elé állítja. A mi szempontunkból viszont arról szól a történet,
hogy gyakorlatilag nincs ráhatása, nincs eszköze a MÁV-nak, amivel mondjuk a vasúti
közlekedésben a teherfuvarozás részarányát növelni tudná.

Ma – meglátásom szerint – a közúttal szembeni versenypozíció javítása mellett ez
lenne a stratégiai kitörés másik útja, hogy rendkívüli módon, részben szabályozással, részben
a szolgáltatási színvonal növelése révén a belföldi árufuvarozásban jelentősen kellene növelni
a vasúti fuvarozás részarányát, és mindenképpen olyan policyt kellene Magyarországnak
követnie, ami nem a MÁV-tól függ, hanem a szabályozó hatóságtól, hogy az átmenő
teherforgalom ne elkerülje az országot, hanem idevonzzuk a teherfuvart. Hiszen, ha
megengedik, nem akarok túl didaktikus lenni, hiszen látom, hogy többen viszonylag jól értik a
vasutat, ez egy fixköltségű infrastruktúra-szolgáltató. Annak a költsége akkor is annyi,
hogyha egy darab vonat sem gurul rajta, és akkor is, ha kétpercenként elgurul rajta egy vonat,
akkor is majdnem ugyanannyi. Ezért annak a kívánalomnak, hogy a lehetőségekhez képest a
legkevésbé terhelje a központi költségvetést a vasút, az lenne a másik alapfeltétele – még
egyszer mondom, a közúthoz képesti versenyhelyzetének javítása mellet –, hogy a
teherfuvarozásban lényeges előrelépés történhessen.

Ingatlangazdálkodás. Hát, azt gondoltam, hogy nehéz lesz nekem meglepetést okozni.
Már előtte is tudtam, hogy nehéz helyzetben van a MÁV, de az ingatlanügyei még engem is
megleptek. Csak úgy jelzem, hogy 19 ezer tulajdonlapi bejegyzéssel rendelkezik a MÁV-
csoport. Nem tudom, hogy valaki elszámolt-e már életében 1-től 19 ezerig, ez valami
hihetetlen mennyiségű ügylet, bejegyzés és ehhez kapcsolódóan képzeljék el, hogy milyen
bürokratikus tevékenység kapcsolódik ehhez az egész ingatlanügylethez. Ha valaki egy
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bicikliutat át akar vezetni a vasúti sorompó mellett, akkor ehhez jóváhagyást kell kérnie a
Magyar Államvasutaktól, mert az ő tulajdonát képezi a vasúti átjáró a község határában, tehát
ezektől kezdve a mindenféle csip-csup ügyekig bezárólag hihetetlenül komoly mennyiségű az
ingatlan-nyilvántartáshoz, ezeknek a vagyonoknak egyáltalán számbavételhez és a velük való
gazdálkodáshoz kapcsolódó adminisztratív teendő. Miközben ezeknek az ingatlanoknak a
jelentős része – most nem számolva a vasútüzemhez szorosan kötődő például
állomásépületeket és vasúti pályákat – ingatlangazdálkodási szempontból nem vagy nagyon
rosszul hasznosítható területek. Csak példaként: egy polgármester azért jött, hogy a vasúti
pálya melletti utcán a telkek a magánembereké, de az utca a vasúté, és le akarnánk betonozni,
mit szólnánk hozzá. Mondtam, hogy örömmel vesszük.

A Debreceni Járműjavító privatizálása. Azt gondolom, inkább arról szólnék ennek
kapcsán, hogy szerintem a járműkarbantartás magyarországi helyzetét az jellemzi, hogy
rendkívül komoly túlkapacitás van a rendszerben. A MÁV-nak vannak jelentős kapacitásai,
de ez a kapacitás egy egészen más volumenű közösségi közlekedéshez és ezzel kapcsolatos
dolgokhoz kötődött, és a technológiai fejlődésre, illetve a hatékonyságjavulásra is tekintettel
viszonylag komoly kapacitásfölösleg alakult ki. Személyesen nem néztem a Debreceni
Járműjavító privatizációját, de általában annyit el tudok mondani, hogy azt gondolom, ma
Magyarországon jelentős többletkapacitások vannak vasúti, közúti jármű-karbantartási
vonatkozásban. Sajnos a hatékonyság és a foglalkoztatás itt adott esetben ellentmondásba
kerülhet. Magát a privatizáció részleteit nem ismerem, de ha kell, akkor utánanézünk.

A mellékvonalak bezárása. Ez az egyik olyan kérdés, ami – azt gondolom – a nem
konszenzusos stratégiai elképzelések vagy körvonalak csomópontjában van; a mellékvonalak
kérdése annak a modellválasztásnak a kérdése, hogy mekkora vasútban gondolkodik
Magyarország. A korábbi kormányok meglátásom szerint alapvetően a költségvetés
tehermentesítése miatt, és – hogy így fogalmazzak – tetten lehet érni az EU-s irányelveknek
való megfelelést amennyire lehet,, de amellett a költségvetés tehermentesítését tartották a
legfontosabb célkitűzésnek a vasúttal kapcsolatban, és ehhez kapcsolódik a mellékvonalak
bezárása. Önmagában azonban a mellékvonalak bezárása nem vagy csak alig jelent
költségmegtakarítást a vasútnak. Egészen addig, amíg a vasúti pályát fenn kell tartani, addig a
jelentkező költségek 80-85 százaléka akkor is jelentkezik, ha egyébként ott a vasúti forgalom
– ha úgy tetszik – szünetel.

Tehát ha itt valaki komoly költségmegtakarítást akarna elérni ezzel a módszerrel,
akkor nem a vasúti közlekedést kellene szüneteltetni, hanem fel kellene szedni a vasúti pályát
és be kell hinteni a helyét sóval. Ezzel kapcsolatban két probléma van. Az egyik, hogy
rendkívül drága mindezt elkövetni, a környezetvédelmi szabályok elvileg köteleznék a
megszüntetéskor a MÁV-ot, hogy ezt tegye meg, bár nem tudom, honnan vennék rá pénzt.

A másik aspektusa a dolognak, hogy roppant költséges újra helyreállítani. Tehát ha
egyszer később mégis úgy gondolná valaki, hogy az adott régióban a vasútnak van szerepe,
terepe, akkor ennek az újraépítése hihetetlenül drága.

A harmadik, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ezeknek a
mellékvonalaknak a karbantartási költsége viszont a fővonalak párhuzamos, tehát kétpályás,
villamosított, korszerű biztosítóberendezésekkel ellátott szakaszaihoz képest nagyságrenddel
kisebb. Ahhoz, hogy ezeken a mellékvonalakon költségvetési szempontból érzékelhető

megtakarításokat lehessen elérni, e vonalak döntő részének a bezárására lenne szükség,
egyébként költségvetési mértékben – azt gondolom – látszatintézkedés.

Az iparvágányok. Gyakorlatilag a rendezetlen ingatlanok egy részét ezek adják, nem
tudjuk pontosan, hogy kiké ezek az iparvágányok. Magam és vasutas kollégáim úgy
gondoljuk, hogy ezeket egyébként értéknek tartjuk, és például nagy örömmel vennénk,
hogyha mondjuk lenne Magyarországon olyan szabályozás, hogy bizonyos üzemméret fölötti
vagy bizonyos tevékenységet végző üzemeket kötelezné a Magyar Köztársaság arra, hogy
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vasúti kapcsolatot hozzanak létre és építsenek ki. Ez is egy olyan szabályozási lépés lehetne,
amivel a vasúti szállítás irányába lehetne terelni a forgalmat.

Postavonat. A MÁV részben már eladta ezeket a postavonati kocsikat, tehát ilyen
értelemben újakat – vagy használtakat, de újra – kellene venni. Itt azonban meg kell
jegyeznem, hogy amennyire tudom, és ezt szintén nem vizsgáltuk részletesen, a posta
lényegesen átalakult. A korszerű kommunikációs eszközök elterjedésével gyakorlatilag, ha jól
belegondol a képviselő úr, hogy milyen leveleket kap otthon, a bankszámlákon, a közüzemek
számlaértesítőin kívül gyakorlatilag néha az APEH szokott – legalábbis nekem – írni. Azt
gondolom, hogy a korábbi évekhez képest a posta által szállított – ilyen értelemben –
árumennyiség drámaian lecsökkent, és itt valóban kérdés egyrészt, hogy ez rentábilisan
működtethető lenne-e. Harmadrészt a különböző költséghatékonysági szempontokból éjszaka
a vonatok már nem nagyon járnak, tudomásom szerint klasszikusan a postavonatok az utolsó
vagy a kora reggeli járatokhoz kapcsolódtak, tehát ebben nem lennék nagyon optimista. Azt
próbáljuk tenni, hogy a meglévő ilyen típusú vagonokat hogyan lehetne bicikliszállításra és
egyéb más ilyen típusú szolgáltatásokra ismét alkalmassá tenni, vagy majd más ilyen –
például pályadiagnosztikai – berendezések elhelyezésére hogyan lehetne azt a néhány még
meglévő ilyen típusú vagont használni.

Lesz-e magyar árufuvarozás? Magyarországon most is van árufuvarozás, a probléma
az, hogy furcsa módon a Cargo privatizációja és a válság ilyen szempontból egy időbe esik.
Nekem nem tisztem ennek az elemzése, de egy biztos, hogy a 44 millió tonna körüli áruról ma
harmincegynéhány millió tonnára esett vissza a fuvarozott áru mennyisége, ami önmagában is
drámai, és nyilván alapvetően a gazdasági válság hatásaira vezethető vissza. A magunk
részéről igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy ez az árumennyiség ne
csökkenjen. Szeretnék itt utalni arra, hogy sajnálatos módon még a korábbi kormány által
elhatározott pályahasználati díjstruktúra változtatása következtében – nyilván képviselő urak
is tájékozódnak a sajtóból – olyan típusú átrendeződés ment végbe a pályahasználati díjakban,
ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy erősen preferálttá vált 2011-től kezdődően a
tranzitforgalom, ugyanakkor az úgynevezett szórt fuvarokhoz kapcsolódó szolgáltatások
díjtételei viszont jelentősen megnövekedtek. Ergo: a Magyarországon belüli árufuvarozásban
mintegy 15 millió tonnát képviselő szórt fuvarok kérdését az osztrák tulajdonban lévő Cargo
erőteljesen kifogásolja, és egyelőre azzal fenyegeti a kormányt – áttételesen a MÁV-ot –,
hogy ezekkel a tevékenységekkel felhagy a számára hátrányos szabályozás miatt, ami nyilván
a MÁV-nak komoly kiesést jelenthetne. De összességében is – még egyszer mondom – azon
vagyunk, hogy valamilyen módon ebből a helyzetből pozitív irányba fordulhasson a dolog.

Manninger elnök úr kérdéseire, felvetéseire válaszolva: valóban, az egyik szempont,
amiért a MÁV-csoporton belül bizonyos szolgáltató egységeket – ha úgy tetszik, divíziókat –
külön leányvállalatba szerveztek, ezek közül a legfontosabb a MÁV-Start és mellette a MÁV-
Trakció nevű vontatási leányvállalat, illetve a MÁV-Gépészet. Ezeknek a leányvállalatoknak
az alakítása mögött nyilván – legalábbis a papírok szintjén – az a fő szempont, hogy ezek
képesek külső szolgáltatást is nyújtani. Ez mára döntően az osztrák tulajdonba került Rail
Cargo Hungariát jelenti, a MÁV-Trakció azzal párhuzamosan bővíti az egyéb külső feleknek
nyújtott tevékenységét, ahogyan a magyar magánvasutak – ahogyan előbb említettem – egyre
komolyabb piaci részt követelnek maguknak, és miután ezek nem rendelkeznek vontató
kapacitással, ezt zömében a MÁV-Trakciótól rendelik meg.

Visszaállítjuk-e a korábbi állapotot? Jelen pillanatban a stratégia utolsó simításainál
tartunk az egyeztetésre bocsátás előtt. Azt gondolom, azt követően szükség van arra, hogy a
MÁV újragondolja a saját szervezetét. Itt annyit kell látni, hogy – ahogyan elnök úr is mondta
– a visszaszervezés azért nem megy gombnyomásra. Másrészt azt gondolom, hogy ha úgy
tetszik, mindenképpen van egyfajta pozitív hozadéka leányvállalatosdinak, ez pedig az, hogy
egyértelművé tette az egymás közötti elszámolási kapcsolatokat. Tehát amíg korábban egy



- 20 -

integrált vállalaton belül ez két részlegnek a falakon belüli alkuja, ez innentől kezdve, hogy
ezek önálló leányvállalatok lettek, szerződéses kapcsolattá változott, ami érdekkonfliktusokat
hoz felszínre, sokszor a döntési helyzeteket bonyolítja, és az irányítást nem könnyíti, hanem
sok esetben nehezíti. Ugyanakkor felszínre hoz valós érdekellentéteket, ami – azt gondolom –
bizonyos értelemben éppen a tisztánlátást segítheti elő.

Nyilván itt is felmerült a MÁV-Cargo, és úgy látszik, hogy erről majd, ha szükséges,
akkor igyekszünk részletes adatokat is biztosítani. Úgy tudom, hogy az ÁSZ-vizsgálat
kapcsán vagy azzal párhuzamosan indult belső vizsgálat a MÁV-nál, ott bizonyos személyi,
munkajogi konzekvenciákat is levontak, és néhány embernek kiosztottak büntetéseket. Ezzel
párhuzamosan azonban indult büntetőjogi eljárás is a használt vasúti kocsik ügyében, ez a
büntetőeljárás tudomásom szerint tart, a MÁV folyamatosan adatokat biztosít a rendőrségnek,
és szerepel a MÁV-Cargo privatizációja a most már Budai kormánybiztos úr által vezetett
ügyletek között is.

Van-e hasonló cég – gondolom, elnök úr itt a Cargóra gondolt – vagy vannak-e így
eladott dolgok. Személyes meglátásom szerint nem is annyira ezek, a MÁV-Trakció, MÁV-
Gépészet vagy a később említett MÁVGÉP, FKG típusú leányvállalatok – amelyek közül az
utóbbi kettő pályakarbantartásra szakosodott leányvállalata a MÁV-nak – létrehozása, és ha
úgy tetszik, kiszervezése a legnagyobb probléma, hanem az, hogy a MÁV alapvetően a
korábbi, mondjuk költségvetési igényt csökkentő szándékból levezetett erőltetett
létszámleépítése, ami szerintem sokszor csak a statisztikákat szolgálta. Ezeket a
létszámleépítéshez kapcsolódóan leányvállalatokba szervezték, majd az alaptevékenységhez
tartozó üzleti területeket egyszerűen részben vagy egészben privatizálták.

Ez látszólag akár jó is lehetne, tehát én személyesen nem privatizációellenes vagyok,
hanem amikor egy ilyen monopolvállalat egy ilyen monopolbeszállítóval találkozik, amely
viszont magántulajdonban van, azt gondolom, mindenkinek lehet egy víziója arra
vonatkozóan, hogy ez milyen áralkuképességet biztosít a MÁV-csoport számára. Ilyen
kiszervezésre került sor, ami számomra egyelőre érthetetlen, például a felsővezeték-
karbantartási tevékenységét a MÁV kiszervezte, majd ezt értékesítették, miközben ezt a
tevékenységet a MÁV-on kívül gyakorlatilag legfeljebb a BKV veszi igénybe. Illetve, ha
ebben a vonatkozásban nézzük, amikor mondjuk EU-s fejlesztés van, és vasúti
pályavillamosítás is folyik, akkor, ha úgy tetszik, a magyar állam nevében a Nemzeti
Infrastruktúra Rt. jár el. Tehát van egy olyan kapacitás, amit privatizáltunk, aminek az
egyetlen vevője a magyar állam vagy a magyar állam kezelésében lévő vállalatok, és most –
anélkül, hogy a részletekbe bevonhatnám a képviselőket –, éppen egy ilyen pályázat kellős
közepén vagyunk, és azt gondolom, drámai helyzettel kell szembenéznünk.

Ugyanilyen típusú tevékenység kiszervezésnek ítélhető az, hogy szintén – és most, ha
megengedik, nem mondanék feltétlenül neveket – alapvető tevékenységhez kapcsolódó
tevékenységek kerültek kiszervezésre, majd részben vagy egészben eladásra más területeken
is. Itt azzal vigasztalódhatunk, hogy részben ezek a ma már kisebbségi MÁV-részesedésű

vállalatok – amiből van biztosan 20 – egy jelentős részének valóban van külső megrendelése
is, és/vagy a külföldi tulajdonos legalább valamifajta technológiai emelést hozott a
rendszerbe. Vannak azonban olyan területek, amelyekre mondjuk az elején utaltam,
melyeknél ez sem mondható el.

Azt gondolom, hogy ha a MÁV-on múlna, akkor ezeket a tevékenységeket szívem
szerint visszaszervezném. A probléma ott van a visszaszervezések egy jelentős részénél, hogy
az eszközállomány, ami nyilván az adott – a MÁV általános eszközszínvonalának megfelelő –
szinteken és ennek megfelelően valószínűleg alacsonyan árazva került kiszervezésre, ezek
újként beszerezve az illúzió tartományba tartoznak jelenleg a MÁV számára. Tehát ezek mind
olyan tevékenységek, amelyekhez viszonylag jelentős eszköz kellene, ha csak az üzletrészeket
vissza nem lehet vásárolni, akkor gyakorlatilag ahhoz, hogy a tevékenységet a MÁV saját
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hatáskörében újraindítsa, olyan beruházási erőforrásokkal kellene rendelkezni, ami egyelőre
nem látszik. Magam személyesen strukturálisan ezt látom a legnagyobb problémának, nem
annyira azt a kérdést, hogy a MÁV-Trakció és a MÁV-Gépészet vagy a MÁV-Start most
leányvállalat vagy csak divízió egy nagyvállalaton belül, ahol egyébként korszerű kontrolling
szisztémákkal nagyjából helyettesíthető helyzetek vannak.

MÁVGÉP, FKG – az elnök úr kérdésére. Tehát ezek, ahogyan utaltam rá, a MÁV
pályakarbantartó leányvállalatai. Döntően az a munkamegosztás és elhatárolás van a jelenlegi
szabályok szerint, hogy az úgynevezett zavarelhárítást a MÁV saját alkalmazottai, a hat
területi központba és számtalan kisebb egységbe szervezett pályakarbantartó kollégák végzik,
míg a pályák úgynevezett tervszerű karbantartását ez a két leányvállalat végzi, az eddigi
koncepció szerint területileg megosztott működési körrel, tehát az egyik a Dunántúl, a másik
az azon kívüli országrészek területén. Most a vezetés szándéka az, hogy ezeket a
tevékenységeket egy vállalatba vonjuk össze. Természetesen felmerül itt is, hogy miért nem
szervezzük vissza a MÁV-csoporton belülre, itt azonban – azt gondolom – megint csak
költségmegfontolásokat kell a vezetésnek szem előtt tartani. Csakúgy, mint például a
biztonsági őrzésre létrehozott 100 százalékos leányvállalatnál, vagy a MÁV Kertnek nevezett,
és döntően a vasúti pályák mellett szükséges növényzetirtási, illetve karbantartási
tevékenységre létrehozott leányvállalatnál, ahol a foglalkoztatási megoldások – tetszik, nem
tetszik, ki kell mondani őszintén – a vállalat költségtakarékosabb működését lehetővé tevő
formában zajlanak, mint hogyha egyébként ezek a kollégák a MÁV normál alkalmazásában
állnának, természetesen ad absurdum szintén biztosítva nekik a külső megrendelésekbe való
bekapcsolódás lehetőségét.

A költségvetési kapcsolatok kérdése. Meggyőződésem, hogy megkerülhetetlen
probléma, utaltam rá a bevezetőben, ha nem haragszanak, akkor ennek a részleteivel most
nem untatnám önöket. A vállalat költségvetési kapcsolatai – mint mondtam – normálisan két
közszolgáltatási szerződésen keresztül kellene hogy meglegyenek, a személyszállítás és
pályavasút vonatkozásában. Ha a Magyar Köztársaság költségvetése képes lenne arra, hogy
mindkét tevékenységnek a bevétellel nem fedezett indokolt költségeit megtérítse a MÁV-nak,
akkor a költségvetési kapcsolatait rendezettnek lehetne tekinteni. Amit a képviselő urak
remélnek az egyik oldalon, vagy a korábbi kormányzati megközelítés remélt, hogy olcsó
vasút magas színvonalú szolgáltatásokkal, azt gondolom, ez bizonyos értelemben szintén
talán elérhetetlen vágyálom. Nincs sehol olcsó vasút magas szintű szolgáltatásokkal. A
klasszikusan idézett svájci vasút egészen komoly támogatásokat kap, a német vasút vagy
bármelyik olyan, amely magas szintű szolgáltatásokat nyújt, messze több erőforrással
gazdálkodik, mint a magyar vasút, és hosszú ideje így van ez.

A költségvetési kapcsolatoknak van egy másik része, az elszámolás ezekkel a
dolgokkal, és ez már átvezet Göndör úrnak a számviteli hiányosságokat felvető kérdéséhez.
Úgy látom, önmagában attól, hogy nem tudom, hány gazdasági szakember vagy hány,
mondjuk nem feltétlenül gazdasági területen dolgozó szakember lát olyan konszolidált
mérleget, mint a MÁV-é. Tehát azt gondolom, önmagában ez a tíz konszolidált leányvállalat
alkotta számviteli beszámoló már önmagában egy hihetetlen komoly szakmai felkészültséget
igényel a dologgal kapcsolatban. Anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, azt gondolom, a
Költségvetési Tanács Titkársága Műhelytanulmányok című kiadvány 2. részében tett
megállapítások is részben tévedésekre vezethetők vissza.

Én személyesen nagy számviteli problémát a MÁV működésében nem látok, kivéve
megint csak az idézett ingatlan-nyilvántartások eleve rendezetlen helyzetét, és ehhez
kapcsolódóan az állami és a MÁV-tulajdont, ahol az állam tulajdonos, a MÁV vagyonkezel,
illetve ehhez kapcsolódik például az úgynevezett visszapótlási kötelezettség. Tehát olyan
speciális szabályok vonatkoznak a vasútüzemre abban a struktúrában, amiben a MÁV
dolgozik, amelyek persze felvethetik azt, hogy egy hagyományos számviteli megközelítésben
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problémás lehetne, de minden komoly leányvállalatnál normálisan megy a könyvvizsgálat.
Nem mondom, hogy nincsenek problémák, nem lehetne találni javítandó dolgokat, de sem az
APEH legutóbbi vizsgálata, sem az elmúlt időszak bármelyik ilyen típusú átvilágítása komoly
hiányosságot számviteli szempontból nem tapasztalt, és én sem.

Még egyszer mondom, a kivétel az ingatlan-nyilvántartás, illetve – ha úgy tetszik – az
EU-s projektekhez kapcsoló nyilvántartások rendezetlensége, hiszen a MÁV-ingatlanokon a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által EU-s pénzből végrehajtott fejlesztések számviteli
nyilvántartása szintén rendezetlen; az alapvető probléma az, hogy eleve rendezetlen
ingatlanon kezdenek el egy beruházást végrehajtani a NIF keretében. Ez a beruházás létrejön,
a beruházás közben kicsit eladnak a területből, kicsit hozzávásárolnak, kicsit ráépítenek, kicsit
elvesznek belőle, s a többi, és anélkül, hogy ez a MÁV-ban valahol le lenne követve, a végén
ott állunk, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek több tíz milliárd forintnyi vagyont
kellene visszaadnia a MÁV-nak, és a MÁV-nak ilyen szempontból vissza az államnak.

Mihez képest alulfinanszírozott a MÁV? Azt gondolom, az egyik legnagyobb
probléma, magam is küzdök vele, és ágazati problémának látom, hogy nincs megfelelően
benchmarkolva az iparág. Nem Magyarországon nincs, mert volt szerencsém már találkozni
néhány nemzetközi vasúti szervezet vezetőjével, és rákérdeztem több helyen. Mindenhol az a
probléma, hogy a vasútvállalatok – tekintettel a kvázi állami vagy monopol jellegűkre – nem
igazán publikálnak megbízható adatokat és információkat a saját működésükről. Az, hogy ki
milyen formában, milyen csatornákon és milyen módon kap támogatást, ezt igyekeznek nem
teljesen publikusan kezelni. Ezért minden benchmarkolási kísérletet komoly fenntartásokkal
kell kezelni. Itt megint csak utalnék a Műhelytanulmányokra, ahol olyan kis lábjegyzetben
megjegyzik, hogy az adatok sok esetben megbízhatatlanok, de néhány esetben nem okozott
problémát, hogy a szerzők következtetéseket vonjanak le belőle.

Tehát ezért azt gondolom, hogy abban például nagy örömmel venném a segítségüket –
vagy bárki segítségét –, hogy megmondja, hogyan lehetne tisztességesen benchmarkolni a
vállalatot, hiszen ez a transzparencia, a vállalatvezetés, az irányítás mindenféle aspektusából
az egyik probléma. Más iparágakkal összehasonlítva, ha nem lenne ez a benchmarkolási hiány
vagy referenciaértékekhez kötött helyzetleírás- és célkitűzésrendszer-hiány, az sok
problémára megoldást nyújtana. Még egyszer mondom: egyszerűen jelenleg referenciaadatok
hiányával küzdünk, a mellettem ülő Erdélyi Barna kollégámék ott tartanak, hogy
megpróbálják összeszedni azt a fajta mutatószámrendszert, amiről azt gondoljuk, hogy
releváns lehet egy vasútüzem megítélése szempontjából, de egyelőre más összehasonlító
adatok összegyűjtésének problémájával küszködünk.

A vagyonleltár, utalt Göndör úr is erre. Még egyszer mondom, ennek a számviteli
vetülete megvan, valóban ez egy örök probléma, szerintem egyszer nagy levegőt kell venni,
jogszabályt kell alkotni, lehetővé kell tenni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, a Nemzeti
Vagyonkezelő és a MÁV számára, hogy ezt a problémát egyszer és mindenkorra valamilyen
állapotban rögzítse, és onnantól kezdve próbáljunk együtt élni a dologgal, előrefelé.

Örülök a megjegyzésnek, hogy mankót kell adni a stratégiához. Mi örömmel veszünk
bármilyen építő megjegyzést ezzel kapcsolatban.

A közpénzek hatékony felhasználása. Még egyszer, itt utalnék arra, mert hogy kusza a
szervezet, és nagyon nehéz a pénz nyomára bukkanni, és nem cáfolnám azt, hogy a jelenlegi
működési modellben van számtalan olyan megoldás és olyan rés, ahol közpénz tud
elszivárogni a MÁV struktúráján belül. A területi kiterjedés, a bizonyos értelemben erőltetett
leépítések, ezen belül a folyamatosan elhangzó vád, hogy a MÁV-nak vízfeje és rendkívül sok
ilyen típusú alkalmazottja van, viszont amikor arról van szó, hogy ellenőrizni kell, és
párhuzamos, négy szem elvén meg folyamatba épített ellenőrzés meg utóellenőrzés meg nem
tudom, micsoda, akkor sajnos ennek például létszám ára van, és szeretném jelezni azt is, hogy
ugyanakkor ez nem is olyan egyszerű, mert egy monokultúrás vállalatról van szó. Tehát
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gyakorlatilag olyan szakemberek alkotják a szervezet alapstruktúráját, akik egyfajta
szakértelemmel rendelkeznek, és az összes olyan ember, aki például pályavasút-építő mérnök,
az túl sok helyre nem mehet Magyarországon dolgozni, mint a MÁV-hoz. Tehát nagyon
nehéz ilyen szempontból alternatív megoldásokat és más összevethető, máshonnan
kontrollokat gyakorolni tudó szakemberekre is szert tenni.

Azt gondolom, a kusza szervezet nagyon sziszifuszi munkával és komoly
erőfeszítéssel ugyanakkor áttekinthető. Tehát még egyszer mondom, nem azt gondolom, hogy
ne tudna a MÁV elszámolni azokkal a – ha úgy tetszik – milliárdokkal, amelyeket
közpénzként kap. Ami még összekeveredik, és nagyon zavarja a MÁV megítélését és a tiszta
képet – amire most szintén próbálunk erőfeszítéseket tenni –, hogy a MÁV-csoport
költségvetésén belül elkülönítsük azokat a költségeket, amelyek érdemben nem sorolhatók a
vasútüzem működtetéséhez kapcsolódó költségek közé. Ilyeneknek gondolnám például az
ingatlan olyan típusú részeivel való foglalatosságának a költségeit, amiről már beszéltem, de
idesorolom a szimfonikus zenekarunkat is, ami egyébként világhírű, és nagyon büszkék
vagyunk rá, de klasszikusan nem egy vasútüzemi tevékenység. Vagy idesorolhatnám azokat a
működési hitelhez kapcsolódó kamatköltségeket is az alulfinanszírozottság okán. A MÁV
felépített egy majd 200 milliárd forintos hitelállományt, amely az alulfinanszírozásból fakad,
ennek a 200 milliárd forintnak ma már évente 10 milliárd forintot meghaladó mértékű
kamatköltségei vannak, aminek látszólag semmi köze nincs a vasútüzem működéséhez.

Abban bízom, hogy ha ezeket a költségeket transzparensen jól el tudjuk különíteni,
aminek a nagyságrendje a 10-15 milliárd forintot is elérheti éves szinten, akkor ezek
segíthetik annak a képnek a javulását, hogy a MÁV képtelen elszámolni a közpénzekkel.
Annyit tudok mondani, hogy az új vezetés elkötelezett abban a kérdésben, hogy ez a
tisztánlátás meglegyen, és a lehető legtranszparensebben próbáljuk meg bemutatni a
tulajdonosnak és a külvilágnak is a MÁV működését. Még egyszer hangsúlyozom, ezt nagyon
nehézzé teszi abból a szempontból, hogy a szervezet valóban széles körű, sok elemből áll.

Utolsó volt, hogy a privatizáció hasznos volt-e, itt nyilván a Cargo privatizálására
gondolt a képviselő úr, és hogy mennyit használt fel a MÁV. Erre azt tudom mondani, hogy
tudomásom szerint gyakorlatilag a MÁV-Cargóért kapott privatizációs bevétel jelentős része
ott maradt a MÁV-nál, ebből elvonás nem következett be. Ezt, ha úgy tetszik, egyfajta
tőkerendezés ágon került felhasználásra, az előbb említett durván 200 milliárdos működési
hitelállomány e nélkül még nagyobb lett volna. Tehát ez gyakorlatilag ugyanolyan működési
hiányfinanszírozási célokra ment el, mint az azt megelőző években meg az azóta
bekövetkezett években. Tehát egyszer kapott 104 milliárdot, egyrészt profitált ennek a
likviditási többletéből, mert nyilván ennek volt pozitív hatása a vállalat kamatfizetési
kötelezettségeire, a másik oldalról viszont az abban évben, illetve a korábbi és az azt követő

években nem megkapott kellő finanszírozás kompenzálásaként gyakorlatilag hagyták, hogy
ezt a privatizációs bevételt a MÁV felélje. Természetesen transzparansebb lett volna bizonyos
szempontból, hogy elvonják, majd utána egy másik diszkrét lépésben visszaadják a
vállalatnak.

Nagyjából ezeket jegyzeteltem fel, természetesen ha van még további kérdés, szívesen
válaszolok, és elnézést a hosszas válaszadásért.

További kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, a bizottság tagjai igényt tartottak erre,
gondolom, ez a kérdésekből is következett. Még egy rövid kérdésre adnék lehetőséget,
hogyha valaki jelentkezik, magam is kérdeznék, de megkérdezem a bizottság tagjait, kíván-e
valaki kérdezni. (Nincs jelzés.) Akkor én elkezdeném.

Először is csak annyit erről a közlekedési stratégiáról – anélkül, hogy belemennénk –,
hogy van ilyen, tehát egy integrált közlekedési stratégiát elfogadott Magyarország, tehát van
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egy uniós stratégiája Magyarországnak, és ezt el kell fogadni, például a közlekedési operatív
program ez alapján szerveződik. Tehát azért van, tudjuk azt is, hogy milyen az a közlekedés,
amit szeretnénk, és ezeknek a része lesz az egyébként, hogy ha a tehergépkocsik számára
használatarányos útdíjat kell bevezetni, akkor az tulajdonképpen némileg javíthat a helyzeten,
de azért nem biztos, hogy megoldja. És úgy gondolom, az is egyértelmű, hogy a MÁV-nál is
van stratégia, ez mindenütt Európában így van, hogy az intercity-közlekedés és az elővárosi
közlekedés a MÁV-nak az a területe, ahol jó eredményeket tud felmutatni, az összes többi
nagy kérdés, mert valóban a magyar vasúti hálózat ilyen szempontból rendkívül hátrányos.
Tehát rendkívül sok egyvágányú vasútvonal van, viszonylag alacsony a villamosított
vasútvonalak aránya, és így tovább.

De azért azt javasolom, hogy például a mellékvonalakkal talán nem érdemes a
bizottságnak különösebben foglalkozni, azt gondolom, ha a Költségvetési Tanács
tanulmányában – minden tanulmányban – vannak vitatható részek, de a korábbi adatok is
arról szóltak, amit megállapított, hogy ez tulajdonképpen igazából a MÁV költségeinek a
6 százalékát képezte, sőt ott is még vitatható, hogy igazából mit számoltak el oda. A
tanulmány szerint – nem tudom, hogy igaz-e – még ezeknek a költségeknek a 40 százaléka
központi költség volt, amit rávetítettek, hogy ez most jogos-e vagy nem, azt gondolom, nem
annyira kardinális kérdés, de mindenképpen mutatja, hogy egy viszonylag, a MÁV egésze
szempontjából alárendelt kérdésről van szó. Inkább a politikai jelentősége az, ami
nyilvánvaló, meg egyébként is, a stratégiai jelentősége, de itt egyébként nincs is olyan nagy
mozgástér, tehát – meg kell mondjam – az kiderül, és ahogyan vezérigazgató úr is elmondta,
hogy egyébként egyéb szerződési kötelezettségeink is vannak e téren. De igazából azt
gondolom, hogy ez az egyik olyan kérdés, amin viszonylag könnyebben átléphetünk.

A MÁV-Cargón annyira nem léphetünk át, mert azt gondolom, a MÁV-Cargóval még
foglalkoznunk kellene. Nekem csak még egyetlen kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy
igen, az egyértelmű, leírják a tanulmányok is, hogy gyakorlatilag a bevételt fölélte a MÁV, ha
úgy tetszik, ez pozitív, mert nem tűnt el a privatizáció ára, hanem a MÁV fölélte. Ez nem a
MÁV döntése volt, hanem az akkori kormányzat tulajdonképpen így kezelte a MÁV-ot. Tehát
igazából a bevétel nem tűnt el, de van két kérdésem. Az egyik, hogy ugyanakkor a
szerződésben volt egy olyan kitétel – tehát egy trükkös később fizetési, visszafizetési dolog,
amiben nagyon jó volt az előző ciklus –, hogy amennyiben emelkedik a pályahasználati díj,
akkor ezt meg kell téríteni maximum az ár 25 százalékáig és 2010 végéig, de mintha egy
tanulmányban olvastam volna, hogy 2011-ben kell ezt esetleg visszafizetni. Ebben legalábbis
ilyet láttam. Tehát ezzel tulajdonképpen hogyan állnak, és ebből lesz-e még visszafizetési
kötelezettség, erről tudunk-e valamit?

A másik, hogy én értem, és nem is akartam ilyen javaslatot sem tenni, sőt szerintem,
ha a bizottság majd egyetért, nem is nagyon vizsgálnánk, mert azt gondolom, abszolút
menedzsment kérdése a MÁV-Trakció és a MÁV-Gépészet, és hogy ezeket hogyan kezelik.
De ezzel együtt a MÁV-Cargónak és ezeknek a különböző leányvállalatoknak a kapcsolata
azért érdekes lehet, hogy igazából van-e közöttük üzleti kapcsolat. Tehát a MÁV-Trakció és a
MÁV-Gépészet milyen különböző szolgáltatásokat nyújt a MÁV-Cargónak, és ezt mondjuk
milyen áron, milyen áralku kapcsán jönnek létre ezek az árak? Mert most kiprivatizálták
tulajdonképpen az egyik lényeges tevékenységet, az árufuvarozást, de tulajdonképpen a
MÁV, az állami pénzből fenntartott cég bizonyos szolgáltatásokat nyújt továbbra is a
privatizált cégnek. Tehát azt gondolom, ez mindenképpen olyan dolog, amit vizsgálni kell.

Ezenkívül akkor mondtam, a mai bizottsági ülésen nyilván nem a teljesség igényével
lépünk fel, úgyhogy gondolom, ezt majd a később megbeszélhető vizsgálatok tárgya lesz még,
és köszönöm szépen a vezérigazgató úrnak, hogy kitért különböző cégekre. A
bizottságunknak szerintem kötelezettsége ezek megvizsgálása, hiszen a határozati javaslat
pontosan ezt mondja ki, hogy meg kell vizsgálnunk a különböző privatizációs vagy
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kiszervezett cégeket. Ha jól értem, igazából ezekre vonatkozóan konkrét elemzések nem
készültek, tehát nyilvánvaló, hogy a menedzsmentnek van ismerete, jobban mondva
véleménye arról, hogy ezek jól vagy rosszul működnek, van piaci ismeretük, de konkrét
elemzések 2010-ig igazából erről nem készültek. Tehát olyanok, hogy kiszerveztek valamit,
és akkor megállapítható, hogy előtte és utána vizsgálat gazdasági értelemben nem készült. Itt
legföljebb a menedzsmentnek van bizonyos ismerete erről a kérdésről, hogy drágább vagy
kevésbé drágább vagy jobb a szolgáltatás, de konkrétan erre tanulmányok, elemzések,
utólagos tanulmányok nem állnak rendelkezésre, ha jól értem.

Még van egy kérdésem, ami teljesen más terület, de ahhoz, hogy átlátható legyen a
működés, a stratégia végrehajtásához jó volna tudni, mert nemcsak az ingatlanok helyzetét
nem tudta a MÁV, hanem azt sem, hogy hány utas hova utazik. Tehát ezt is bizonyos
értelemben csak közelítésekkel tudják megállapítani vagy legalábbis becslésekkel. Tehát
készül-e erre vonatkozóan majd valami, hogy mit tervez a MÁV az utasforgalom pontosabb
ismerete érdekében, mert ehhez lehet majd a személyi forgalmat jobban méretezni.

Azt gondolom, nagyjából a végére is értem, majd nyilván a bizottság megállapodik,
hogy mit vizsgálnánk. Vannak még olyan cégek, mert nagyon sok kiszervezés volt, ahogy a
vezérigazgató úr elmondta, és nem feltétlenül 2002 után, tehát kétségtelen, hogy a ’90-es évek
közepétől folyt ez a kiszervezés részben azért is, hogy létszámcsökkentés legyen, részben
egyfajta, szerintem külső tanácsadók nyomására történt. Mindig volt egy ilyen nyomás, hogy
ki kell szervezni különböző tevékenységeket, hát ez a legkönnyebb, amit egy külső tanácsadó
mond, hogy a takarítást, a portaszolgálatot szervezzük ki. Ezeket kiszervezték, de nem tudom,
hogy ezek olcsóbbak-e. Van egy olyan gyanúm, hogy nem, mert például ha van egy vasutas
egy adott helyen, egy adott állomáson, aki eddig több feladatot látott el, ha kiszervezik a
munkatevékenységet, akkor lehet, hogy gazdaságtalanabb, de ez mindig egyedi mérlegelés
kérdése. Lehet jó is, lehet rossz is. Gondolom, erre vonatkozóan mindenképpen
vizsgálódnunk kell.

Legutolsóként még a MÁV Informatikáról kérdeznék, mert az is sokszor szerepelt.
Végül is, az is egy kiszervezés volt, annak is voltak nyilván ésszerű indokai, hogy egy
informatikai ágazat külön legyen. Az első kérdésem az lenne, hogy a tulajdoni viszonyok
hogyan néznek ki a MÁV Informatikánál, és a MÁV-nak milyen ráhatása van a MÁV
Informatikára, és a végén még – elnézést –, hogy van-e bevétel ezekből a cégekből a MÁV-
nak, vagy ezek csak szolgáltatást nyújtanak a MÁV számára. Van-e olyan, ahol konkrétan
esetleg a MÁV számára osztalék is képződik, és bevétele kapcsolódik.

(Jelzésre.) Még Spaller Endre jelentkezett, parancsoljon!

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, és köszönöm vezérigazgató
úrnak ezt az átfogó tájékoztatást.

Néhány kérdésről szerintem azért érdemes már most is szót váltanunk. Az egyik, hogy
az alulfinanszírozottság két dolgot jelent, és a vizsgálóbizottságunk szempontjából talán
fontos ennek a két dolognak a megkülönböztetése. Az egyik az a pénz, amit ugyan a MÁV
elköltött, ámde a költségvetéstől nem kapott meg, habár meg kellett volna kapnia – ennek van
kamatkiadása, és ez egy másikfajta alulfinanszírozottság –, hogy úgy egyébként mit várunk el
a MÁV-tól, és azt vajon finanszírozzuk-e. Tehát szerintem ezt a két alulfinanszírozottságot
valahogy külön kell vennünk, a MÁV-ot sajnos mindkettő sújtja.

A másik: beszélt a vezérigazgató úr az ingatlanokról, ez már sok vonatkozásban
fölmerült. Két megjegyzésem lenne ehhez. A sok-sok probléma mellett csak kérdezném, hogy
elméletben előfordulhatna-e, hogy mondjuk valakinek olyan telke van, amin esetleg áthalad
egy MÁV-sin, és azt mondja, hogy akkor ő holnap odatesz egy sorompót, és mondjuk pénzt
kér a MÁV-tól, vagy azt mondja, hogy itt holnaptól nem megy át a vasút. Csak kérdezem,
hogy ilyen elméletben lehetséges-e. A törvény szerint nem, csak azért kérdezem.
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A másik kérdésem: ugye, itt 19 ezer ingatlant említett, ha jól tudom, a nagy probléma
az, hogy ezeknek van helyrajzi számuk, ámde a MÁV nem helyrajzi szám alapján tartja
nyilván ezeket, hanem saját számuk van, és ez a kettő talán nem annyira találkozik. Ennek a
vége az, hogy nagyon sok olyan terület van vagy lehet – kérdezem én, hogy lehet-e –, amiről
esetleg a MÁV nem is feltétlenül tudja jelen pillanatban, hogy az az övé, illetve nincsen
kapcsolata az azt használóval. Az elbirtoklási törvény már elég régóta létezik, tehát a 15 éves
elbirtoklás alapján, ha valaki a rendszerváltáskor észrevette, hogy itt van néhány tíz
használatlan hektár, és azt elkezdte használni, akkor ő lassan el is birtokolhatja a MÁV-tól.
Az a kérdésem, hogy a vezérigazgató tart-e attól, hogy ezek nagy számban előfordulnak-e.

Ugyanígy a Cargo-szerződés számos pontját elemeztük, lassan fejből fogjuk tudni az
egész szerződést, azonban egyvalami nem egészen világos számomra. Ugye, a vontatás
kapcsán a Cargo fizet a Trakciónak, azonban a rendezés után vajon ugyanazt a díjat fizeti-e,
mint amit kellene, tehát a vasúti kocsik rendezése kapcsán. Illetve ugyanaz a kérdésem a
visszatérítéssel kapcsolatban, amit Manninger úr is kérdezett, hogy az vajon várhatóan sújtja-e
a költségvetést vagy nem.

Azt látom, hogy bizonyos döntéseknek van egy láncolata a MÁV-on belül,
amelyeknek az egyes szakaszait azért érdemes megragadnunk, hogy lássuk, meddig normális
ez a folyamat, és honnantól kezdve lesz kicsit problematikus. Az látszik, hogy a MÁV-on
belül a felelősségi viszonyok nem egészen egyértelműek – fogalmazzunk így. Az, hogy nem
mindig világos, hogy ki a felelős, összekapcsolódik egy olcsóbb finanszírozási igénnyel. Ön
is említette, hogy vannak olyan esetek, amikor olcsóbb, hogyha mondjuk a munkavállaló egy
másik cégben dolgozik, és a többi, ez volt a kiszervezés egyik oka. A másik oka a
kiszervezéseknek több esetben talán a közbeszerzések alóli mentesülés lehetett. Azt nem
mondanám, hogy a bizottság vállalkozzon arra, hogy az összes közbeszerzést áttekinti, mert
egy félév erre semmiképpen sem elég, talán egy fél évtized sem, de példaként egy-egy ilyen
problémát elővenni, hogy vajon megkerülték-e az állami közbeszerzést. Talán érdemes lenne,
hiszen ez a szervezeti átalakulással kapcsolatos, és itt a sok keszekusza viszony között esetleg
felbukkanhatnak azok, akik nemcsak a MÁV érdekét nézték, hanem már belevegyülhettek
ebben az összevisszaságban magánérdekek is. Ebből a szempontból, minthogy ez egy
strukturális probléma lehet a MÁV-nál, azt gondolom, talán ezt is érdemes lenne vizsgálnunk.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna kérdezni.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e még kérdés? (Jelzésre.) Korondi képviselő úr, parancsoljon!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót.
Beszéltünk az elején az infrastruktúráról, milyen nagy hangsúlyt kap a jelenlegi

felállásban a vasútnál, illetve a MÁV-nál. Kérdezem a vezérigazgató urat, hogy ha már
ennyire fontos az infrastruktúra, márpedig nagyon fontos a korszerű infrastruktúra, akkor
miért fordulhat az elő, hogy egy vasútvonalon van 4-5-6 típusú berendezés. Mi ennek az oka?
Úgy gondolom, az infrastruktúra nagyon sok pénzbe kerül, akkor nem sokkal olcsóbb lenne
az egész országnak, az egész vállalatnak, ha egy típusú berendezés lenne egy vasútvonalon?
Ráadásul a leszabályozottsága az utasítás vagy forgalmi utasítás szempontjából nézve is
sokkal egyszerűbb lenne, lehet, hogy számtalan esetben balesetet tudnánk vele megelőzni.

Még egyszer szeretnék visszatérni egy kérdésemre, hogy ön szerint
visszaköltözhetnek-e a vasutasok az Andrássy úti székházba.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Lehetőség szerint már nem nyitnánk újabb kört, de Spaller Endre
képviselőtársam jelezte, hogy valamit még elfelejtett. Parancsolj!
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SPALLER ENDRE (KDNP): Bocsánat, egyetlen kérdés maradt el. Mivel vizsgálnunk
kell a MÁV és az állam viszonyát, az a kérdésem, hogy a MÁV igazgatótanácsa,
felügyelőbizottsága tett-e olyan észrevételeket, különösen az általa esetleg hátrányosnak vélt
vagy hátrányos következményekkel járható eseményekkel kapcsolatban, amelyekre az állam
mint tulajdonos nem reagált vagy nem kielégítően reagált: tehát a felügyelőbizottság és az
igazgatótanács jelzései az állam felé.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Azt szerettem volna megkérdezni, hogy milyen időszakra gondolsz, de
nyilván a vizsgálat tárgya 2002-2010 a határozatban, tehát nem biztos, hogy… De majd a
vezérigazgató válaszol rá. Parancsoljon, megadom a szót.

Válaszadás

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Köszönöm
szépen. A MÁV-Cargóval kezdeném, az elnök úr megjegyzéseivel kapcsolatban. Valóban, én
is úgy tudom, hogy volt ilyen pályahasználati díjemelési moratórium, tehát volt egy ilyen
klauzula a szerződésben. Úgy tudom, gyakorlatilag ilyen emelést nem hajtottunk végre. Ha jól
veszem ki, az év végén ezek a kölcsönösen vállalt időszakok lezárulnak. Az osztrákok
vállaltak egyfajta foglalkoztatási moratóriumot, Magyarország vállalta a pályahasználati
díjemelés elkerülését. Tudomásom szerint bár pontosan utána kellene néznem, de azt
gondolom, nem lesz ilyen. Tehát úgy tudom, mindkét fél azt hangoztatja, hogy betartotta a
szabályokat, amiket a privatizációs szerződés kapcsán egymással szemben vállaltak.

A leányvállalatainknak van kapcsolata a Cargóval, ahogy utaltam rá, a Cargo
privatizációja úgy történt, hogy a tehervagonokat eladták a privatizációval együtt, eladtak
bizonyos logisztikai központokat is, de a vontatókapacitást a MÁV magánál tartotta. Erre
született egy megállapodás a felek között erre az időszakra vonatkozóan. A vontatással
kapcsolatban – ha jól tudom – nem az alapszerződés, hanem az csak egy félévre rögzítette az
árakat egy adott szinten, majd azt követően került sor egy, ha jól emlékszem hároméves
megállapodás megkötésére már a Rail Cargo Hungaria és a MÁV-Trakció között, amiben
évekkel előre rögzítették az adott évi áremelések mértékét, amivel a Trakció a vontatási árait
emelni tudja. Ez a vita, ami most nyilvánosságra került, és nyilván a képviselő urak is
láthatták az újságokban, és a kommunikációs háborúban mindenféle rossz megközelítésben
azzal vádolták, azt mondták a magyar szakszervezeteknek, hogy a leépítés egyik oka az, hogy
a Trakció emeli az árait. Erre volt egy írásos megállapodás a Rail Cargo Hungária, illetve a
MÁV között, tudomásom szerint csak ezek az áremelések történtek meg, amit előre
rögzítettek. Ennek az értékelését majd a tisztelt bizottságra bízom.

Tanulmányok valóban nincsenek, legalábbis én nem tudok róla, hogy ilyen értelemben
a kiszervezésekről – főleg utólag – készültek volna tanulmányok. Nyilván a kiszervezésekről
és adott esetben azok privatizációjáról volt vagy van valamifajta vezetői döntés, ez nyilván a
dokumentációból mindegyik visszakereshető. Amit ilyenkor mindig nagyon nagy
óvatossággal kell kezelni, hogy vissza kell menni abba a struktúrába fejben is, amikor ezek a
döntések megszülettek, tehát az utólagos értékelésük lehet nehézkes.

Valószínűleg tanulságokat azonban le lehet vonni, ha mást nem, azokat, amelyekről
most úgy látom – még egyszer mondom –, hogy alapvető tevékenységhez tartozó működésre
a MÁV-nak magának nincs ráhatása, és egy viszonylag kiszolgáltatott szerződéses
viszonyrendszerbe van kényszerítve. Erről azt szoktam gondolni, hogy egy vállalat akkor van
jó helyzetben, ha nem monopol vagy oligopol beszállítói vannak. A MÁV-nak az egyik
legnagyobb problémája, hogy rendkívül komoly monopol és oligopol beszállítói struktúrával
rendelkezik, kezdve onnan, hogy érthetetlen módon, miközben van öt vasúti gyártó
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Európában, egy közbeszerzési eljáráson egyvalaki tesz ajánlatot, de beleértve azt is, hogy
számomra érthetetlenül a 4,8 milliós közműcsatorna-tervezési pályázaton szintén egyvalaki
jelentkezik. Tehát sok esetben van, hogy a közbeszerzéseinknél azzal találkozunk akár a
közbeszerzéseknél, akár a normál beszerzéseknél, hogy nincs kellő számú ajánlattevő, és
nyilván ott, ahol ez intézményesül, tehát helyből monopol beszállító van, ott a vállalat
nehezen tudja uralni a költségeket. Ahol ez leányvállalatként és többségi tulajdonban van, ott
azért elvileg ez a beavatkozási opciója megvan.

Valóban nagy problémája a MÁV-nak, hogy nem tudja pontosan, mennyi utasa van,
becslései vannak. A probléma az, hogy a pontos utasszámláláshoz szintén olyan
beruházásokra lenne szükség, amelyekkel a MÁV egyelőre erőforrások híján szerintem
évtizedek óta nem tud megküzdeni. De ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyjából
ugyanez a helyzet, bármelyik közösségi közlekedési vállalatot nézi meg a tisztelt bizottság.
Tehát ebből a szempontból a MÁV nincs különleges helyzetben. Tehát ez, a „mennyi,
harminc; mi harminc, mi mennyi” játék hosszú ideje tart. A probléma az, hogy a
jegyértékesítés és a beléptető rendszer több tíz milliárd forintba kerülne, még csak a
legszükségesebb, mondjuk elővárosi struktúrák vonatkozásában is, és erre sosem volt kellő
pénz. A MÁV-ban a szándék megvan, jórészt azért, mert az úgynevezett árkonverzációs
mechanizmus szerint az állam a kedvezményes jegyárak különbözetét elvileg meg kell hogy
térítse a MÁV-nak. Sajátos módon ennek van egy módszertana, ami szerint ez így van, hogy
meg kell számolnunk, hány nyugdíjas, hány diák, hány rokkant utasunk van, és ennek a
különbözetét e számolás alapján kellene megtéríteni. De miután nincsenek pontos számok,
csak becslések vannak, a gyakorlatban a maradékelv érvényesül, tehát bekerül a
költségvetésbe egy meghatározott szám, aztán annyi van, teljesen mindegy, hogy mennyi a
tényleges ilyen utasszám. A regisztrációs jegy bevezetése egyébként azt mutatta, hogy jóval
több az ilyen típusú utas, mint amennyi után a korábbi metodika szerint kapott költségtérítést
a MÁV.

Olcsóbbak-e a kiszervezések után ezek a tevékenységek? Van, ahol ez mérhető, van,
ahol kevésbé. Azt gondolom, összességében azért az becsülhető, hogy az igénybe vett
szolgáltatás, különösen az ilyen monopolhelyzeteknél a saját munkaerővel mennyi pénzért
lenne adott esetben elvégezhető. Természetesen itt sok más egyéb szempont is felmerül,
amikor ilyen típusú döntéseket a vállalatvezetőknek adott esetben meg kell hozni.
Meggyőződésem, hogy ott, ahol igazi versenyhelyzet és versenypiac van, ott szabad ilyen
értelemben arra bazírozni, hogy az igénybe vett szolgáltatás valószínűleg olcsóbb, mint egy
nem alaptevékenységbe tartozó tevékenység vállalaton belüli ellátása, de mondom, ez a kép
nagyon összetett.

A MÁV Informatika jelenleg 100 százalékban a MÁV tulajdonában van, döntően
szolgáltat a csoporttagoknak, beleértve a MÁV-központot és a Cargónak is nyújt informatikai
szolgáltatásokat, ez azonban jelentősen fogyóban van, egyre inkább kiépíti a Cargó a saját
kapacitásait.

Spaller Endre képviselő úr kérdése az alulfinanszírozásra vonatkozott. Az
alulfinanszírozás két elemből tevődik össze. Normális esetben kellene a MÁV-nak egy
„működés-nulla” típusú finanszírozás, amiben döntően annyi van benne, hogy az
amortizációja, annyit tudna fordítani eszközpótlásokra. Ahhoz, hogy itt a technológiai
színvonalát vagy a szolgáltatás minőségét jelentősen emelni tudja, ahhoz az amortizáció fölött
kellene beruházni. A probléma az, hogy jelen pillanatban az amortizációt sem kapja meg
rendszeresen a vállalatcsoport, tehát gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve az a finanszírozási
modell működik a Magyar Államvasutak vonatkozásában – nem kizárt, hogy más közlekedési
társaságok vonatkozásában is –, hogy az amortizáció, miután nem igényel casht, annyival
mindig kevesebb a rendelkezésre álló finanszírozás. Tehát a szükséges „mérleg szerinti nulla”
finanszírozás helyett a legszükségesebb cash flow finanszírozás valósul meg.
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A beruházási alulfinanszírozásról még annyit elmondanék – megint csak nem akarnék
túlságosan tudományoskodni, jórészt nem vagyok igazából ennek a dolognak a szakértője –,
az világosan látszik, hogy a modernizációs csapdahelyzetünk a vasút vonatkozásában abban is
megvan, hogy ha GDP-arányosan mi csak annyit fordítunk a vasút fejlesztésére, mint
mondjuk a németek vagy a svájciak, akkor sosem fogjuk ezt a rést csökkenteni, hanem mindig
nőni fog a dolog. Hiszen ezek az eszközök majdnem vagy döntően ugyanannyiba kerülnek
Magyarországon is, mint Svájcban, miközben az egy főre jutó GDP mondjuk hét-tízszer
nagyobb, mint Magyarországon. Tehát ha mi is csak 0,5-1 százalék közötti összeget fordítunk
mondjuk ilyen célokra, akkor értelemszerűen soha nem lesz felzárkózás. Tehát ha csak
ugyanannyit fordítunk rá, akkor mindig lemaradásban leszünk. Ahhoz, hogy a modernizációs
rést csökkenteni lehessen, még többet kellene beruházni.

Lassan egyébként oda jutunk, hogy az eszközök olyan módon elavulnak, hogy a
működőképesség úgy is eldöntendővé teszi explicit módon a kérdést, mert vagy megállnak az
eszközök, és képtelen lesz a MÁV a menetrendi követelményeket teljesíteni, vagy be fog
következni modernizációs lépés. Természetesen a szakemberek és a munkatársak komoly
erőfeszítéseket tesznek, de ezeknek az eszközöknek az élettartamát nem lehet a végtelenségig
megnyújtani, beléértve a pályát is.

A helyrajzi számok és az ingatlanok. A helyrajzi számokat tudjuk, amit nem tudunk,
az az, hogy a legtöbb földhivatali nyilvántartásban nincs semmi a felépítményekről. Tehát van
egy telekkönyvi nyilvántartás, miszerint X helyrajzi számon van egy telek bejegyezve,
amelynek a MÁV mondjuk a kedvezményezettje. Már korábban elkezdődött, és reményeim
szerint a jövő évben befejeződhet a vasútüzemi ingatlanok térgeometriai felmérésének
programja, ami azt jelenti, hogy vizuális eszközökkel megpróbálják felmérni a
felépítményeket is az adott helyrajzi számhoz kötődően. Ami problémát okoz, hogy van a
MÁV-nak egy alapító apportlistája, adott esetben helyrajzi számokkal, és ehhez képest a
földhivatali nyilvántartásokban nem feltétlenül mindig a MÁV szerepel mint tulajdonos.
Hogy ennek az-e az oka, hogy eleve olyat apportáltak be, ami nem volt azé, aki apportálta,
vagy közben valami tranzakció következtében a MÁV kikerült, amit a saját nyilvántartásain
nem vezetett át, és/vagy valaki elbirtoklás révén szerzett ilyen dolgot, ez mind előfordulhat.
Most legutoljára például amivel érdekességként szembetalálkoztam, az egy olyan
önkormányzati perben való vesztése volt a MÁV-nak, ahol a ’90-es évek előtt megvásárolta a
MÁV a területet, elfelejtette átvezetni a nyilvántartásokban ezt a vásárlást, majd jött az
önkormányzati törvény, amely az önkormányzat birtokába adta az ingatlan. Majd most utólag,
20 évvel később megnyerte az önkormányzat a pert, hogy a MÁV fizessen bérleti díjat a
20 éve általa tulajdonolt ingatlanon. Tehát ebben a vonatkozásban minden van, a 19 ezer
tételből nagyjából ezres nagyságrendben vannak olyanok, amelyek ilyen szempontból
problémásak és rendezendők. Most a kollégáim komoly erőfeszítéseket tesznek arra, hogy
elkülönítsék a vasútüzemhez szükséges, nem szükséges vagy azt támogató ingatlanokat, és
utána – még egyszer mondom – a Nemzeti Vagyonkezelővel közösen ezt rendezni kell.

Itt is előjön a Cargo vontatás, ezzel kapcsolatban ugyanazt tudom mondani, hogy
tudomásom szerint ilyen visszatérítés nem lesz, az árak kérdése tovább vizsgálható.

A felelősségi viszonyok nem egyértelműek a döntéshozatalban. Hát, nézőpont kérdése.
Azt gondolom, a MÁV-nak adott pillanatban – és ebben az időszakban is, amit a bizottságnak
vizsgálnia kell, meg előrefelé is – mindig van érvényes felelősi, döntéshozatali listája, amit én
leginkább, és különösen az utóbbi években úgy tudnék jellemezni, hogy a gúzsba kötött
ügyvezetés állapota. Tehát gyakorlatilag a legkisebb beavatkozáshoz is tulajdonosi
jóváhagyás kell. Ugyan kezdeményeztem egy alapítóokirat-módosítást a minisztériumban, de
gyakorlatilag a döntések jelentős része rendkívül részletes és elemi szintre lemenő tulajdonosi
kompetenciába sorolódott. Tehát ismerve azt a döntési és kompetenciafelhatalmazási dolgot,
amire szabályok vannak, azt gondolom, hogy zömében azért általában formailag a vállalat
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követi ezeket a szabályokat, és nagyon komoly tulajdonosi kontroll érvényesült a MÁV
működése fölött. Tehát olyan, hogy itt az ügyvezetők milliárdok fölött szabadon
garázdálkodtak volna, ez ebben a formában biztosan nem igaz.

A közbeszerzés alóli mentesülés. Ez nagyon nehéz kérdés, és miután sajtónyilvános az
esemény, nagyon nehezen tudok ebben fogalmazni. Nem hiszem, hogy ez lett volna a cél. Az,
hogy van egy ilyen mellékkörülmény, hogy adott esetben lehetővé teszi bizonyos
beszerzéseknek a közbeszerzés nélküli lebonyolítását, az tényhelyzet. Magam azzal
találkoztam, hogy ennek a jogi megítélése, tehát hogy melyik leányvállalatnak kell
közbeszereztetnie és melyiknek nem, az gyakorlatilag jogi megítélési dilemmák tárgya. Egyet
szeretnék elmondani azonban, nyilván a legegyszerűbb az lenne, hogy minden vállalat
közbeszereztessen, és akkor ezzel megoldottuk a problémát. Azt szeretném esetleg a tisztelt
bizottsági tagok figyelmébe ajánlani, hogy érdemes megnézni a MÁV néhány közbeszerzését,
ami mindent, csak nem azt biztosítja, hogy a vállalat hatékonyan és olcsón tudjon
eszközökhöz vagy szolgáltatásokhoz jutni.

Még egyszer mondom, nagyon szívesen beavatom a bizottsági tagokat néhány elmúlt
időszakbeli döntési helyzet részleteibe, ahol az igazgatóság gyakorlatilag kényszerhelyzetben
kénytelen dönteni. Európa és közbeszerzés: európai szinten megkötött közbeszerzéseken egy,
esetleg két jelentkező van, teljesen érthetetlen szituációban, mondjuk hétköznapi termékektől
a nagyon bonyolult megoldásokig bezárólag. Ez érdekes, és további rendkívül komoly
erőfeszítéseket kell tenni. Tehát önmagában a közbeszerzés alkalmazása vagy nem
alkalmazása persze fontos és bizonyos értelemben a transzparenciát jelentő dolog, de látszik,
és a MÁV nagyon jó példa arra, hogy önmagában a közbeszerzés nem megoldás bizonyos
kérdésekre, vagy nem ad megoldást bizonyos helyzetek kezelésére.

Felmerülnek-e magánérdekek? Nyilván felmerülnek. Azt gondolom, hogy amit
mindenki vélelmez a MÁV-csoportról kívülről, és főleg, akik kicsit jobban ismerik, a MÁV-
csoport megítélése ilyen szempontból rendkívül rossz, és azt gondolom, hogy bizonyos
előfeltételezéseken alapul, és szerintem ezek az előfeltételezések nem kis részben biztosan
jogosak. Nagyon nehéz a nyomára jutni. Nagyon nehéz, és azt gondolom, az ilyen
helyzetekben a folyamatok újraszabályozásával lehet csak lényegesen előrelépni. A
magánérdekek alapvetően pedig abban érhetők tetten – még egyszer mondom –, hogy jelentős
részben olyan szolgáltatói vagy szolgáltatási kör veszi körül a MÁV-ot, ami önmagában
érdekes további vizsgálatokat indukálhat.

Az igazgatóság és az FB, az állam hogyan reagált. Ebben általánosságban nem tudok
véleményt mondani, azt gondolom, hogy nyilván különösen az FB különösen kritikus volt
nyilván – mint mindig – a vállalat vezetésével kapcsolatban. Valamilyen utolérhető döntési
helyzet, tehát azt utólag biztosan lehet vizsgálni, hogy történtek-e tulajdonosi lépések vagy
intézkedések ilyen típusú problémafelvetések kapcsán. Ezt részleteiben kellene vizsgálni, és
azt gondolom – vagy legalábbis nem hiszem –, hogy arra komoly számban sor került volna,
hogy a FB vagy az igazgatóság jelzéseit a tulajdonos ilyen vagy olyan módon ne reagálta
volna le.

A következő: Korondi képviselő úr említette, hogy 4-5-6 típusú biztosítóberendezés
van egy vonalon. Azt gondolom, igen, jobb lenne. Ez mindig annak a függvénye, hogy
mennyi erőforrás áll rendelkezésre. Egy korszerű biztosítóberendezés a korszerű vasúti
pályaberuházás jelentős költséghányadát teszi ki, vetekszik az összes többivel, tehát a sínnel
és a többi dologgal, sajnos a technológia ide fejlődött. Nyilván ez ráadásul a létszámhatékony
beruházások közé tartozna, tehát ha a MÁV-nak módja és lehetősége lenne, hogy saját erőből
ilyen típusú beruházásokat hajtson végre, akkor ezt adott esetben szívesen megtenné, de hát
korlátozottak a lehetőségei.

Ezeknél felmerül egyébként még az is, hogy bankhitelből lehetne finanszírozni ilyen
projekteket, ezt azonban egyelőre a vállalatcsoport túlságos eladósodottsága erőteljesen
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behatárolja, de ezek lehetnének azok a projektek, ahol önmagában megáll a projekt gazdasági
megtérülési szempontból. A problémát abban látom, hogy nagyon nehezen tudom elképzelni,
hogy ma állami kezesség nélkül egy ilyen eladósodott vállalatcsoportnak bárki hitelt adjon
elfogadható feltételek mellett.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, vezérigazgató úr, a MÁV-székházról még
nem szólt.

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): A
székházügyet is fogja vizsgálni a Budai úr vizsgálati köre, én a következőt látom a dologban.
Vállalatvezetési szempontból abban van előny, hogy a vállalatcsoport felső vezetése bizonyos
szempontból egy helyen van, ez az Andrássy úti székháznak nagyjából a dupla kapacitását
jelenti, hogyha a számoknak hinni lehet, nem négyzetméterben, hanem az elhelyezhető

emberek számában, mert most ebben nem vagyok teljesen biztos, de ha jól emlékszem, az
egyik 20 ezer négyzetméter, a másik, amit bérlünk, az pedig durván 27 ezer négyzetméter.
Ami, azt gondolom, joggal felvethető, az az, hogy egy közpénzből gazdálkodó vállalat miért
ül egy „A” kategóriás irodaházban. Természetesen jogi értelemben lehet vizsgálni Az ezzel
kapcsolatos pályázati lépéseket is, vagy hogy szabályszerűek voltak-e az irodaház-kiválasztási
lépések. Önmagában ez jogi kérdés, de még egyszer mondom, célszerűségi szempontból azt
lehet felvetni, hogy vajon „A” kategóriás irodaházban kell-e ülni. Furcsa módon egyébként –
csak jelzem –, akik bent ülnek sem elégedettek, ez a tipikus lost-lost-lost helyzet, tehát akik
bent ülnek, nem szeretik, akik nem ülnek bent, irigykednek a bent ülőkre, és relatíve drága.
Tehát ilyen szempontból értékelném csak a dolgot.

A másik, hogy visszaköltözünk-e valaha az Andrássy útra. A 20 ezer négyzetméter,
hát én nem vagyok ingatlanszakértő, meg lehet ítélni, hogy nagyságrendileg körülbelül 100-
től 200 ezer forintig biztosan belekerülne annak az ingatlannak a renoválása, ha a 20 ezer
négyzetméterből indulunk ki, meg lehet becsülni, hogy mennyibe kerülne. Hogy bármilyen
visszaköltözés felmerüljön, ahhoz egyrészt ezt a beruházási költséget valakinek bele kellene
tennie, és jelen pillanatban a MÁV cash flow mínuszban van, tehát ilyen beruházásokra
egyszerűen nincs erőforrása. Másrészt ez a szerződés köti a MÁV-ot, határozott idejű a bérleti
szerződés, tehát ha jól emlékszem, 2012-ig vagy 2013-ig kötve van a dologban. A határozott
idejű bérleti szerződést csak úgy lehet felmondani, ha a bérlő egész időszakra kifizeti a bérleti
díjat. Tehát rövid távon ilyen típusú beavatkozási lehetősége az ügyvezetésnek nincs.

Magam személyesen azt gondolom, hogy az optimális megoldás az lenne, ha találnánk
az Andrássy úti épületnek valami olyan funkciót, amely az elhelyezkedéséhez és a patinájához
mérten megfelelő lenne, vagy megfelelő helyreállítást lehetővé tenne, és a funkciója olyan
lehetne, amit főszabály szerint nem kerülne ki adott esetben a MÁV, de legrosszabb esetben
az állam érdekköréből. Tehát azt gondolom, itt arra fogunk törekedni, hogy lehetőleg külső
privatizáció ilyen értelemben ne történjen, de ahhoz valódi funkciót és valódi megoldást és
erőforrást kell találnunk az épület megfelelő helyreállításához.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük még egyszer.
Azt hiszem, most egyelőre több kérdés nincs, nyilvánvalóan majd később lehetséges

lesz. Azt kell mondanom, hogy jó kiinduló pontot kaptunk, sőt többet annál, alapos
ismereteket kaptunk ahhoz, hogy a munkánkat folytassuk.

Megköszönöm elnök-vezérigazgató úrnak és munkatársainak a részvételt, és ha nincs
több kérdés, a napirendi pontot ezzel lezárom, és rövid technikai szünet után folytatjuk az
ülést. (Szarvas Ferenc és munkatársai elhagyják az üléstermet.)
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Az ügyrendtervezet megvitatása

Rátérnénk a 2. napirendi pontra, az ügyrendre. Kiküldtem egy tervezetet, nem
feltétlenül azzal a szándékkal, hogy ha nem értünk egyet, akkor esetleg később is jóvá lehet
hagyni, de igyekeztem ezt az eddigi vizsgálóbizottságok anyagai alapján összeállítani.
Kérdezem, van-e hozzá kérdés, el tudják-e fogadni a tagok, vagy szükségesnek tartanak-e
még valamilyen változtatást. (Jelzésre.) Göndör István!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Nem túl nagy számban, de azért tennék javaslatot. Az 1. § (3) bekezdésének

f) pontjához – valójában az utolsó a (3) bekezdésben – beszúrnám, hogy a Házszabály 36. §
(5) bekezdés szerinti jelentést kidolgozza és az Országgyűlés elé terjeszti. Ez így pontosabb,
tehát a Házszabályban van erre utaló tétel.

A következő, aminek két helyen lehetne helyet találni. Az egyik a tájékoztatás, ami
teljesen természetes, hogy általában az elnök úr tájékoztatja a sajtót, de zárt ülés után az én
korábbi életemben ebből mindig vita volt, hogy zárt ülésről ki és hogyan adjon tájékoztatást.
Ezért azt javasolom, hogy valahol – vagy a 6. vagy a 13. §-ba szúrjunk be egy mondatot, hogy
a zárt ülésről az elnök és egy ellenzéki képviselő tesz sajtónyilatkozatot. Tehát vagy a 6., vagy
a 13. §-ban egy plusz ponttal ez elhelyezhető lenne.

ELNÖK: Gyakorlati kérdésem van: remélem, majd az ellenzéki képviselők meg
tudnak egyezni a kérdésben.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Ez benne van.

ELNÖK: Hogyha megegyeznek, akkor. Ezt hozzá kell tennem. Mert nem akartam
korlátozni ezt a dolgot. Tehát az én ismereteim szerint a bizottság nevében az elnök
nyilatkozhat, egyébként meg a maga nevében mindenki nyilatkozhat.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Számomra az is elfogadható, hogy az ellenzéki
alelnökkel együtt, és akkor azzal már előre megadtuk a bizalmat.

ELNÖK: De én nyilván nem akarom korlátozni a képviselők jogát. Valóban a zárt ülés
különleges dolog, mert a zárt ülésről kell tájékoztatni. Jó, bevehetjük ezt, szövegszerűen
akkor úgy lenne, hogy…

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Azt javasolnám egészen pontosan: „A zárt ülésről az
elnök és egy ellenzéki képviselő sajtónyilatkozatot tesz.”

ELNÖK: Tehát egy ellenzéki képviselő, rendben. Akkor írjuk be – bár lehet, hogy ez
nem túl szakszerű –, hogy vita esetén az alelnök.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Rendben.
A következő a 8. §-ban – ez az egyetlen, ami inkább kérdés –, nem akarunk állandó

szakértőt a bizottság mellé? Mert ha akarunk, akkor arra itt ki kellene térni, hogy
folyamatosan egy vagy két szakértőt alkalmazunk, aki állandóan részt vesz, és akkor minden
anyagot összefüggésében lát, és ebben az esetben a szakértői díjról is kellene dönteni. Tehát
ezzel a 8. §-t kiegészíteném.

A következő a 10. §-ban a határozatképtelenség és a tanácskozóképesség kérdése. A
határozatképesség az egyértelműen 4 főnél megvan, én viszont azt mondanám, hogy a 3-mal
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bajom van, hogy tanácskozóképes. De a kicsi létszám miatt azért ezt el tudom fogadni, csak
inkább szépészeti probléma.

ELNÖK: Igazából ezt olyan nagyon nem is vizsgáltam.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, nekem mindössze ennyi
van.

ELNÖK: Elfogadom ezeket, de azt hozzátenném, hogy a 8. §-nál, a szakértővel
kapcsolatban igazából nem gondolom, hogy ezt az ügyrendbe kellene írni. Az egy külön
napirendi pont, az egyebek között akartam erre gyorsan kitérni, hogy a szakértőket hogyan
alkalmaznánk. A bizottság értelemszerűen megtárgyalja, hogy most egy vagy több lesz, azt el
kell döntenünk. Lehet több is, egy is, erre tennék javaslatot, tehát ezt gyorsan
megbeszélhetjük az ügyrend után, de szerintem ezt az ügyrendbe nem kellene beleírni.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Bocsánat, akkor a 8. § (2) bekezdését változtatnám meg,
ott ki kellene jelentenünk, hogy a bizottság szakértőt alkalmaz, mert a (3) bekezdésben
megvan, hogy én vagy bármelyikünk hozhat magával szakértőt, de őket nem díjazza a Ház, ők
kívül esnek ezen a rendszeren. Tehát a (2) bekezdésben kellene kimondani azt, hogy szakértőt
alkalmazunk, és annak a díjazásáról mi döntünk. Csak ennyi.

ELNÖK: Rendben. A (2) bekezdésben úgy van, hogy „a bizottság szakértője a
bizottság ülésén…”, talán annyi a különbség, hogy ők automatikusan tanácskozási joggal
lehetnek ott, de mindenki a bizottság szakértője – függetlenül attól, hogy hogyan egyezünk
meg, hogy ki kit kér föl –, akit a bizottság pénzéből fizetünk, ő egyértelműen a bizottság
szakértője. Az a kérdés, hogy szakértője vagy szakértői, mert tulajdonképpen itt lehet
természetesen többes számot használni, a bizottság szakértői a bizottsági ülésen jelen
lehetnek. (Halkan tanácskozik a bizottság munkatársával.) Értem, ez pontosítás volt,
köszönöm szépen, tehát a „bizottság szakértője” is megfelel jogi szempontból.

(Jelzésre.) Alelnök úr!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Csak azt akartam javasolni, hogy a szakértő kérdését egy
külön pontban rendezzük, tehát ez ne az ügyrend részeként kerüljön meghatározásra. A
bizottsági szakértői keret elköltésére a különböző bizottságokban különböző gyakorlat van
érvényben. Van, ahol az elnök és az alelnökök között oszlik meg ez a díj, és van, ahol a
bizottság egységében kezeli ezt a pénzt, erről nyilván meg kell állapodni, de szerintem ez nem
az ügyrend kérdése.

ELNÖK: Köszönöm.
Akkor elfogadható így ez az ügyrend? Ha ezeket a módosításokat elfogadjuk, akkor

azt javasolom, hogy meg is szavazhatjuk egyúttal. (Jelzésre.) Korondi képviselő úr!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Folytatván a sort, rögtön az elején azzal kezdeném,
hogy 180 nap, azaz fél év van meghatározva erre a vizsgálatra, de már november 26-a óta
ketyeg az időnk. Nem lehet ezt valamilyen módon későbbi időpontban kezdeni, hogy
meglegyen a 180 nap, merthogy érdemi munkával kellene kitölteni, és úgy gondolom, a
180 nap is kevés lesz ehhez a rengeteg feladathoz.

ELNÖK: Nem lehet, mert a bizottsági határozat így szól, az a mi felelősségünk, az én
felelősségem, azért hívtam össze mára, hogy ne ketyegjen tovább üresen az az óra, de azt
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azért hozzá kell tennem, hogy elhúzódott a tagok, az alelnök kijelölése. Tehát a bizottság
felállítása jogi értelemben megtörtént, de igazából, azt hiszem, a múlt hétfőn lett végleges a
bizottság összetétele, tehát azért sem tudtam volna előbb összehívni. De majd bepótoljuk ezt.

Azt a feladatot, amire a képviselő úr gondol, nem tudjuk elvégezni, csak úgy mondom.
(Korondi Miklós: Igen, tudom.) Arra szerintem négy év nem elég. De a 180 naphoz kell
alkalmazkodnunk, majd aztán utána vissza lehet menni az Országgyűléshez, hogy
hosszabbítsák meg, hogyha elvégeztük a feladatot.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Igen, ez jól hangzik.
A 4. § második sorához szeretnék még kiegészítést, ahol az van, hogy „hívja össze

legalább 24 órával az ülést megelőzően”. Hát nem hiszem, hogy ez annyira hatékony lenne,
mert ha 24 órával előtte tudunk meg valamit, az nagyon kevés, én legalább három napot írnék
oda be, mert ahhoz, hogy érdemben tudjunk valamit tevékenykedni a bizottságban, úgy
gondolom, legalább három nappal előtte illene tudni róla, hogy mit is akarunk. Tehát a
24 órával előtte, az nagyon-nagyon szoros, főleg ilyen parlamenti munka mellett. Javasolnám
ezt esetleg kicsit kibővíteni, amennyiben erre van mód és lehetőség.

A másik: szintén a díjazással kapcsolatban említettem, hogy meg kellene egyeznünk
abban, hogy mennyi legyen ez a díj, mert ez féléves munkáról szól, és elég nagy intenzitása
lesz ennek a munkavégzésnek, azért úgy gondolom, ehhez megfelelő díjazás is szükségeltetik,
ha már ebből ráadásul elszaladt majdnem egy hónap, és nagyon szoros lesz, mivel jön az
ünnepi meg a januári időszak, tehát mindenféleképpen szoros lesz a bizottság munkája.

A következő: nem tudom, a vizsgálati tárgyakhoz, illetve a feladatokhoz lehet-e
kiegészítést vagy javaslatot tenni. Akkor majd menet közben, ahogy elfutnak különböző
irányba a szálak, akkor majd meglátjuk, hogyan tudunk továbbmenni. Lett volna még
hozzáfűznivalóm, hogy milyen területeket érintve kellene még vizsgálódni. Már ma is
beszéltünk az ingatlanokról, a hitelfelvételekről, beleesett a székházügy is, a végkielégítések
ügye, a külföldi utazások rendszere, a MÁV és a MÁV-biztosítók kapcsolata, a
biztosítótársaságok kapcsolata, a 100 százalékos MÁV-társaságok működtetése, alvállalkozói
körök, stb. Tehát lenne még mivel továbbgöngyölíteni a fonalat, de hát majd meglátjuk, akkor
lehet, hogy egy újabb fél évre kérünk lehetőséget, hogy vizsgálódjunk ennél a nagyvállalatnál.

ELNÖK: A határozatot nem tudjuk megváltoztatni, meg nem tudunk rajta
túlterjeszkedni. Amennyiben ezek a kérdések összefüggnek – azért elég sok mindennel
összefüggnek –, akkor természetesen tudjuk ezeket vizsgálni, erről majd a bizottság fog
dönteni.

A 24 órával kapcsolatban, azért vettem bele, mert egyébként más bizottságoknál is van
ez a gyakorlat, hogy 24 órával előtte összehívható. Kétségtelen, hogy nekünk most nem kell
mondjuk a törvényhozás menetéhez alkalmazkodni, tehát talán nem lesz ilyen helyzet, hogy
azonnal össze kell hívni a bizottságot, mint mondjuk egy törvényjavaslat eljárási meneténél.
Nekem lehet az 48 óra is, köthetünk egy kompromisszumot, csak lehet azért olyan helyzet
vagy egy olyan meghallgatás… (Korondi Miklós: Arra van lehetőség a 4. § (2) pontjánál, ha
bármely ok szükségessé teszi, a bizottság ülése rövid úton is összehívható. Tehát ott van.) Jó,
akkor legyen 72 óra, de akkor ez értelemszerűen azt jelenti, hogy a rövid úton az az értesítésre
vonatkozik. Tehát telefon, fax, szóval hogy nem kell írásban.

Nekem is lenne egy dolog, benne maradt, aminek ennél a bizottságnál szerintem nincs
értelme, a 3. § (2) bekezdése: „valamint a bizottsági elnöki értekezleten való részvételre”
kiterjed, én sem veszek részt mint elnök, úgyhogy ezt ilyen értelemben kihagyhatjuk a
vizsgálóbizottságnál.

Van-e még más észrevétel?
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KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Egyet szeretnék a szakértőkkel kapcsolatban.
Gondolom majd valamilyen vizsgálatokat kell helyszínen végezni, a szakértőknek valamilyen
jogosultságot lehet-e adni, hogy például be kell menni a MÁV-székházba, és bizonyos
iratokat majd meg kell nézni. Ha már szakértőt foglalkoztatunk, fel tudjuk-e ruházni ilyen
jogosítvánnyal.

ELNÖK: Igen, ezt is megbeszéljük, de ez nem az ügyrend kérdése, tehát az nem a mi
ügyrendünktől függ, hogy milyen jogosítványai vannak egy bizottsági szakértőnek.

(Jelzésre.) Spaller képviselő úr, parancsolj!

SPALLER ENDRE (KDNP): Azt javasolnám, hogy a szakértők kérdését bízzuk az
elnök úrra, szerintem ő az ellenzék iránti kellő empátiával fogja kezelni. Most csak az
ügyrendről beszélünk, ha az ügyrendbe ebből bármit beírunk, akkor maximum az elnöki
jogköröket szélesítsük ez ügyben, és bízzunk az empátiájában.

A másik, hogy 3 nappal előtte kell. Azt gondolom, az egyeztetések, mivel maga a
parlamenti munka is hektikus, hogyha azt megbeszéljük, hogy nagyjából mikor van a
tervezett időpont, és ahhoz képest konkrétan mikor kerül összehívásra, ehhez szerintem
elegendő 24 óra, de nem akarok vitatkozni az elnök úrral, amit ő javasol, elfogadom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több észrevétel, elfogadom a javaslatokat, ezek
szerepelnek a jegyzőkönyvben. Tehát elfogadtam a javaslatokat, azzal, hogy én is tettem
olyat, amit – úgy láttam – a bizottság tagjai elfogadtak, tehát az a félmondat, ami a bizottsági
elnöki értekezletre való részvételre vonatkozik, ezt kihagyjuk belőle.

Ha ilyen formában egyetértenek, akkor kérem, szavazzunk róla. Ki fogom küldeni, és
természetesen, ha esetleg most a gyorsaság miatt valami még kimaradt, akkor a következő
ülésen azt pontosíthatjuk. Tehát kérem, szavazzunk arról, hogy az elhangzott javaslatokkal
együtt elfogadja-e a bizottság az ügyrendet. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadtuk a bizottság ügyrendjét.

(Jelzésre.) Mielőtt áttérnénk a következő napirendi pontra, alelnök úr, parancsolj!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Elnézést kérek, muszáj elmennem, úgyhogy további jó
munkát kívánok. (Elhagyja az üléstermet.)

Egyebek

Tulajdonképpen sejtettem, hogy hosszú menet lesz az első tájékoztató, ezért talán nem
úgy kezdtem, ahogyan protokollárisan kellett volna, hogy a bizottság megalakulásakor illett
volna – elnézést kérek a hölgyektől – bemutatni a munkatársainkat. Talán van, aki ismeri, de
főleg az új képviselőtársak esetleg nem ismerik, dr. Beczkay Edit, a bizottsági főosztály
munkatársa lesz a főtanácsadónk – erre a parlament elnöke tett javaslatot –, munkáját Németh
Mónika titkárnő a külügyi bizottságtól és Ácsné Kovács Katalin titkárnő a honvédelmi
bizottságtól – aki most nincs itt – segíti, kettőjük közül egyikük mindig rendelkezésre áll.

A földszint 62. alatt van az elnöki iroda – egy kis, kétszemélyes iroda –, ahol még
munkát tudunk végezni, ez a bizottsági elnök rendelkezésére áll, de ha valami olyan ügy van,
akkor a bizottság tagjai is kereshetik természetesen a munkatársainkat.

Az egyebek között rátérnék a szakértői alkalmazásra. A szakértői alkalmazással az a
sajnálatos helyzet, hogy nincs ebben szabad mozgásterünk, hogy annyi pénzt költünk,
amennyit akarunk, hanem ez úgy van, hogy a parlament elnöke tesz javaslatot, és
alkalmazkodott ebben az esetben általában a bizottságok szokásaihoz és dologi kereteihez. Ez
azt jelenti, hogy december 1-jétől 180 napra terjedő időtartamra van 300 ezer forint dologi
keretünk, és 1,5 millió forint szakértői keretünk tb-járulékkal együtt, vagy áfásan, attól
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függően, hogy milyen a megbízási jogviszony. Tehát ezzel az 1,5 millió forinttal tudunk
gazdálkodni. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy átfogó elemzéseket írjanak, ez a pénz nem
elegendő. Azt gondolom, ezt el kell dönteni majd a bizottság tagjainak, hogy ezt adott esetben
kiegészíti-e a saját frakciójuk, ha úgy gondolják. A kormánypárti frakció még nem
nyilatkozott erről, de nem szokás általában kiegészíteni. (Korondi Miklós: Lehet, hogy most
kivételt tesznek.) Ha az ellenzéki frakciók úgy gondolják, hogy ők valami javaslatot tesznek,
és ezen túlmenően is forrást akarnak igénybe venni, lehet, mint ahogy azt is lehet, hogy külön
szakértőt alkalmaznak, de akkor azt külön keret terhére.

Tehát 1,5 millió forintunk van, természetesen, hogyha van ilyen javaslat, azt
gondolom, hogy pár százezer forint erejéig akár az ellenzéki frakciók is tehetnek javaslatot, de
ha föl akarják osztani, akkor most azt tudom mondani, hogy körülbelül 250 ezer forint jut a
bizottság tagjaira fejenként – ezt átlagolhatjuk –, de el kellene kezdeni a munkát. Most
valóban elment az idő, azért is került bele az ügyrendbe, hogy a két ülésszak között is
tartanánk ülést, tehát javasolnám is már előzetesen, hogy– bár Göndör képviselő úrral nem
tudtam egyeztetni – esetleg január 19-én vagy azon a héten megfelelne-e.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Úgy tudom, 17-18-19-én lesz a Jobbiknak egy
háromnapos út, de majd utánanézek.

ELNÖK: Egyeztetni fogunk, ez mindig nehéz, de célozzuk meg ezt, én természetesen
törekszem arra, hogy mindenki jelen legyen, de addig is el kellene indítanunk a munkát. Tehát
a bizottsági keretből, azt gondolom, például itt van rögtön egy olyan téma, amit el kellene
kezdeni vizsgálni, ahol azért teljességgel nem is vártuk, hogy erre a vezérigazgató úr kitér,
hiszen akkor itt ülhetnénk holnap reggelik, hogy megválaszolja az összes kérdést, ami benne
van az országgyűlési határozatban, de nem ez volt a feladat. Azért itt ezeket a
kiszervezésekről, a különböző cégek privatizációiról egy olyan szakértői jelentést kellene
készíteni, amelyik kiterjed minden cégre, fölsorolja ezeket, megállapítja. Ha nem is lehet
ennyi pénzből egy hatáselemzést vagy akár egy utólagos hatékonyságelemzést végezni, de
azt, hogy szabályosan, a megfelelő törvények és szabályok betartásával történt-e, vagy abban
a vitatott esetben, hogy a leánytársaságoknál már hogyan lehetett privatizálni, mindenképpen
egy ilyen szakértői elemzésnek tisztáznia kell. Ez kötelességünk, mert az országgyűlési
határozat gyakorlatilag ezt tartalmazza.

Tehát azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre, mondjuk a 2. ponttól – mert az 1. pont
önállóan egy óriási kérdés, azt részben azért már megválaszolták az idézett tanulmányok –,
tehát a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és akár a 9. pont, tehát tulajdonképpen az összes kérdést egy
tanulmányban azért átfogóan, nyilván igénybe véve a MÁV adatszolgáltatását,
együttműködését, meg kellene vizsgálni. Tehát erre szeretnék megbízni egy céget, ehhez
kérem a hozzájárulást. Nyilván nem akarjuk az egész pénzt elkölteni, de ez minimálisan is,
így is majdnem szívességi alapon végzett feladat lesz, ha ennek az összegnek mondjuk a
feléből egy ilyen kísérletet tennénk, és ha van most javaslat – Korondi képviselő úr jelezte,
hogy el szeretne indítani ő is egy vizsgálatot.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Igen.

ELNÖK: Azt tudom felajánlani, hogy maximum a teljes időszakra bruttó 250 ezer
forint az, amit megcélozhat. Ez a helyzet.

(Jelzésre.) Hacsak Göndör képviselő úr át nem adja az összeget.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, nekem közbülső
javaslatom lenne, mert tényleg takarékoskodnunk kell. Azért úgy érzem, itt van számos olyan
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kérdés, amit, ha megkérjük a főtanácsadónkat, megfogalmaznának az elnök-vezérigazgató úr
felé – aki ráadásul most „új fiú” is, tehát nem érdekelt abban, hogy minket megvezessen –, és
ezekre a kérdésekre ő adhatna választ. Például csak kiemelem a II/3. pontot, az állami
vagyonra való kihatásra vonatkozóan, erre például a Nemzeti Vagyonkezelőtől is kérhetnénk
választ, és ha az így beérkezett anyagokat elemeztetjük szakértővel, akkor egyrészt tényleg
olcsóbb, mert ha nekik kell elmenni és sorba állni, sokkal nehezebb, mintha mi szabunk egy
záros határidőt, hogy ezekről adjanak nekünk tájékoztatót. Benne a leánytársaságokról, szóval
ezt nekünk kell jól megfogalmazni, hogy amelyekben többségi tulajdona van, amelyekben
kisebbségi tulajdon, és minden ilyent, és ezt ők megadhatják számunkra. És nagyon gyorsan.

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen az észrevételt. Én is így gondoltam nagyjából, tehát
hogy a szakértő, akit megbíznánk, természetesen a MÁV és a Nemzeti Vagyonkezelő
együttműködésével készítené el, mert különben lehetetlen elvégezni ezt a feladatot, ez
nyilvánvaló. Közben a kérdések egy részére már választ is kaptunk, ez kétségtelen, de mégis
azt gondolom, hogy az országgyűlési bizottság azért jött létre, hogy egy kicsit független
szemmel is nézze a dolgot. Ha csak a MÁV vezérigazgatójának a munkájára tartanánk igényt,
akkor nem kellett volna a bizottságot létrehozni, mert akkor a kormányzat kér tőle egy
jelentést, ismerteti mondjuk a parlamenttel, és akkor meg van oldva a kérdés.

De nem tudom, van-e esetleg olyan javaslata Göndör képviselő úrnak, hogy mit
vizsgáljunk még.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Ahogyan ezt végiggondoltam már akkor, amikor szóba
került, hogy bekerülök, azt gondoltam, össze lehet állítani egy listát, amit kérünk a MÁV-tól,
kérünk a vagyonkezelőtől. Ebbe például beletartozik az is, hogy mekkora a leánytársaságok
bevétele, hova került, mi lett a sorsa. Az ingatlankérdésben egy dolog, amit mond a
vezérigazgató úr, de ahogyan kiéreztem a szavaiból, itt is van egy kettősség a Nemzeti
Vagyonkezelő és köztük. Tehát ezért mindenképpen érdekes, hogy hogyan látja ezt a másik
fél, hogy ezeknél az átfedéseknél lehet, hogy én azt mondom, hogy az enyém, ő meg azt
mondja, hogy az övé. A 19 ezret képtelenek leszünk végigtekinteni, de ha azt mondjuk, hogy
ugyan, írja le, hogy mi az, ahogyan ő látja. Ahogy ő most elmondta, hogy a 19 ezerből ezret
lát problémásnak, ahol önkormányzat vagy bármi van, na most, ha ugyanezt látja a
vagyonkezelő, akkor mi mondhatjuk azt, hogy a bizottság ezt bizonyítottnak látja, igenis
induljon el abban az irányban, hogy ezt szüntessék meg. Döntsék el, és akkor ez már a
kormány feladata lesz, hogy kinek a könyveiből kell kivezetni.

Tehát bocsánat, magam is rohanok, de én butaságnak tartom, ahogy ezt az egészet
csinálták, pont azért, mert vagyonértékelést ilyen helyzetben nem tudtak csinálni, ilyenkor
egy forinttal szoktak társaságot alapítani, és utána teszik bele azt, amit értékelni tudnak, és
ami a végén megmarad, azokat leírják, kiselejtezik vagy eladják öt forintért. Így viszont
létrehoztak valamit, amit a mai napig nem tudnak leltárral alátámasztani, és ezeknek a
kettősségeknek úgy érzem, egy külső szemlélő számára nagyon rossz az optikája.

Ezért kellene azokat kiválasztanunk, amelyeket például kérnénk mindkét szervezettől,
és uram bocsá’, személyi és egyéb kérdésekben lehetne lejjebb menni. Tehát ha az elején
kapunk egy részletesebb szervezeti struktúrát, mint ami a Költségvetési Tanács anyagában
van, akkor azt ott kell vizsgálnunk, hogy azokon a kapcsolatokon, ahol kisebbségi
tulajdonban van a MÁV Zrt., hogy annak tényleg van-e gyakorlati hatása. Vagy azt mondaná,
hogy ezt visszaveszem, valamilyen részeire meg nincs szükség, de ez olcsóbb, vagy a
monopolhelyzet. Szóval nekem nagyon tetszett az, amit mondott Korondi Miklós, bennem
ilyen vetődik fel, hogy most hogy is van? Hogy a vonalak végén szüntették meg a gépészeti
akármit? Erre konkrét példát mondok: tudom, hogy a nagykanizsai gépészet kapacitásának
több mint 50 százalékát az osztrákoknak dolgozta, és valami érdekes módon megszüntették
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pont azt a társaságot, és amikor az előző vezérigazgató ott állt, akkor előtte egy középvezető
megüzente a munkatársaknak, hogy ha valaki egyáltalán kérdést mer föltenni, vagy beszél
arról, hogy hogyan töltik ki a munkaidejüket, azt azonnal elbocsátják. Szóval ezek furcsa
dolgok, és akkor csináljuk Székesfehérváron, és hány száz kilométert utaznak a mozdonyok
csak azért, hogy javításra, nagyjavításra és egyebekre vigyék a gépeket.

Tehát ezeket a monopoldolgokat nem tudnám úgy elfogadni, amit vezérigazgató úr
mondott, nem megbántva, de ő ezt úgy adottságnak vette. Ebbe nekünk bele kellene tudnunk
menni.

ELNÖK: Igen, hát úgy gondolom, azért van a bizottság, és én természetesen azt
feltételezem, hogy a vezérigazgató úr korrekt válaszokat adott, de hát természetes, hogy ő egy
bizonyos fokig elfogult. Igaz, hogy ebben az időszakban nem ő volt a vezérigazgató, de hát
mindenki, aki egy szervezettel együtt él, bizonyos fokig elfogult lesz. Ezt nem állítom, attól
még objektív volt a beszámolója, de talán nem biztos, hogy neki kellene esetleg kivizsgálnia a
kollégáinak az ügyét ebben az esetben. Fölkérhetjük erre is, de az egy másik döntés.

Tehát azért szeretnék előremenni, mert azt gondolom, hogy ebbe is már be lehet
kapcsolni egy megbízást, tehát hogy valaki elkezdi ezt a munkát, hogy elmegy, leegyezteti a
MÁV-val, a vagyonkezelővel, fölteszi ezeket a kérdéseket, és esetleg kiegészíti. Mert itt azért
nem kaptunk mindenre választ, nem is lehetett az idő miatt, meg gondolom, az adatoknak
utána kell nézni, de bizonyos cégeknél szeretném leírva is látni, hogy akkor itt bizony – ugye,
sehol nem volt osztalék, sehol nem volt kapcsolat – milyenek az áruviszonyok, és utána még
második fordulóban megvizsgálhatjuk azokat, kiemelve egy-két olyan ügyet, ahol azt látjuk,
hogy valóban tudnánk javaslatot tenni, legyen az egy MÁVGÉP-ház vagy egy adott
szolgáltatás. Van, ahol meg el kell fogadni adottságként a pillanatnyi helyzetet.

Úgyhogy, ha megbízna a bizottság azzal, hogy rendelkezzek az összeg felével
egyelőre – mint bizottsági elnök –, azt megköszönném, és azt tudom mondani a
képviselőknek, hogy ez a 250 ezer forint fejenként rendelkezésre áll, ha ezt így elfogadjuk
alapnak, aztán utána még el lehet dönteni a következő ülésen, a jövő év elején, hogy még
milyen megbízásokat adunk ki.

Megfelel ez így? Mást nem tudok mondani, tehát ez matematika.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Ha nincs más lehetőség, akkor nem tudunk mit
mondani. Nekem az lenne a kérésem, mivel a szakértők neveit gyorsan le kellene adni, hogy
munkához tudjanak látni, mert nekik megbízás kellene, hogy minél hamarabb
bekapcsolódjanak ebbe.

ELNÖK: Igen, de azt nem hiszem – nem voltam korábban ilyen vizsgálóbizottság
tagja, de nem hiszem –, hogy a bizottságban erről név szerinti határozatot kell hozni.
(Dr. Beczkay Edit: Szerződést kell kötni.) Szerződést kell kötni, gondolom a bizottság
elnökének. De mondom, természetesen elfogadom a tagok javaslatát az adott keret erejéig.

Volt olyan bizottság, ahol az elnök és az alelnök között osztották fel valamilyen
százalékban, mondjuk 60-40 százalékban. Ezt is lehet, azért mondom indulásként, hogy el
tudjunk indulni. Az sem biztos, hogy ezt most igénybe veszem, ezt át kell gondolni, de
tekintettel arra, hogy nagy valószínűség szerint nem hívnék össze bizottsági ülést – hacsak
nem kezdeményezi valaki, de persze itt leszünk még a jövő héten is a parlamentben –, de
hogy el tudjuk kezdeni a munkát, azért javaslom, ha erre rábólintanak a képviselőtársaim,
hogy az összeg feléig az elnököt megbízzák, hogy nyilván szükség esetén kössek már
megbízási szerződést. És azt is elfogadjuk, hogy Korondi képviselő úrnak ez a 250 ezer forint
rendelkezésére áll, és ha engem megkeres, akkor ennek a szerződését alá fogjuk írni, a
többiről meg még lehet dönteni.
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Ha így rendben van, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Köszönöm szépen,
ezt a jelenlévő tagok 5 igen szavazattal elfogadták.

(Jelzésre.) Spaller úr!

SPALLER ENDRE (KDNP): Lenne egy kérdésem. Azt jól értettem-e, hogy megbízási
díj nélkül egy képviselő akárhány szakértőt igénybe vehet.

ELNÖK: Persze.

SPALLER ENDRE (KDNP): Ezt akkor természetesen jól értem. Most az a kérdésem,
hogy számukra valami ehhez hasonló felhasználói engedélyt vagy valamilyen nyilatkozatot,
hogy ők a bizottság szakértői vagy az én szakértőim, azt a bizottság bocsátja ki, vagy én mint
képviselő.

ELNÖK: A bizottság elnöke.

SPALLER ENDRE (KDNP): Ezzel élni fogok, köszönöm.

ELNÖK: Nem kell a bizottsági szakértőket megszavaztatni a bizottságban, tehát én
mint a bizottság elnöke alá fogom írni, de nyilván írásban kérek erre javaslatot, ha írásban
javaslatot tesztek nekem, akkor mint a bizottság elnöke, kiadom ezt a jogosítványt,
dokumentációt.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): (Spaller Endréhez:) De felelősséggel tartozol érte, mert
ettől kezdve zárt ülésen, mindenhol részt vehet, és te hoztad, te ajánlottad, nem az elnök.

ELNÖK: Így van, köszönöm szépen, akkor ezt lezárhatjuk.
Még a munkaterv volt kérdéses. Ezt most elég nehéz összeállítani, mondhatnék

javaslatokat, de azt hiszem, ez menet közben fog alakulni a bizottságnál. Most annyit
fogadnánk el – nem is kell szavazni, csak rögzíteném –, hogy akkor azt célozzuk meg, hogy
január 19-e környékén tartanánk egy ülést. Addig elindítjuk ezeket a vizsgálatokat, amelynek
az lenne a célja, hogy a MÁV-tól és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től az
országgyűlési határozatban felmerült kérdésekben további részletes tájékoztatást kérjünk.
Természetesen várom a javaslatokat, ha még egyéb meghallgatásra váró személyek vannak,
azokat juttassák el hozzám, akiket március 19-én hallgatunk meg, amikor egy hosszabb ülésre
kell fölkészülni, mert akkor más személyeket is meghallgathatunk, akár volt MÁV-vezetőket
vagy akiket a bizottság tagjai javasolnak.

Van-e még valami? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor köszönöm szépen, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 55 perc)

Manninger Jenő
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


