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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság elnöke

Jávor Benedek (LMP), a bizottság alelnöke
Spaller Endre (KDNP)
Göndör István (MSZP)
Korondi Miklós (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Dancsó József (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.)
Dr. Becker Pál főigazgató (Állami Számvevőszék)
Dr. Várnai Rupert ügyvéd (Várnai és Társai Ügyvédi Iroda)
Szentgyörgyi Tamás szakértő (LMP)

Megjelentek

Dr. Takács Péter ügyvéd (Várnai és Társai Ügyvédi Iroda)
Baracskai Ernő szakértő (KDNP)
Petrilla György pénzügyi igazgató, vezérigazgató-helyettes (Magyar
Államvasutak Zrt.)
Szarka László kommunikációs igazgató (Magyar Államvasutak Zrt.)
Dr. Podonyi László igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Megkezdjük a bizottsági ülést. Köszöntöm a résztvevőket, és egyben hadd
mutassam be azokat a meghívottakat, akik a mai napirendi pontokhoz, a bizottság
munkájához kapcsolódnak.

Az első 1. napirendi pontnál Szarvas Ferencet, a MÁV vezérigazgatóját
üdvözölhetjük, a 2. napirendi pontnál az Állami Számvevőszék képviselője Becker Pál
főigazgató úr a munkatársaival együtt, és hadd mutassam be rögtön az ülés elején azokat a
szakértőket, akik a bizottság ezen ülésén jelennek meg először, akikkel a vonatkozó
megbízási szerződéseket megkötöttük, egyrészt elnöki, alelnöki, illetve képviselői
vonatkozásban. Bemutatom a Várnai és Társai Ügyvédi Iroda vezetőjét, Várnai Rupert urat és
munkatársát, Takács Pétert, akikkel mint a bizottság elnöke, a bizottság nevében kötöttem
szerződést. Majd a 3. napirendi pontban térünk ki ezekre, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a
tárgyát pontosítsuk. Bemutatom Baracskai Ernőt, akit Spaller képviselő úr kért föl, és
Szentgyörgyi Tamást, akit alelnök úr kért föl. Kérem, foglaljanak helyet az asztalnál.

A napirendi pontok előtt meg kell állapítanom a határozatképességet. Megállapítom,
tekintettel arra, hogy Dancsó József, aki nincs jelen, megbízást adott részemre, hogy
képviseljem az ülésen, így a bizottság 6 fővel határozatképes, a munkánkat megkezdhetjük.

A napirendi javaslatról kell szavaznunk, megkérdezem a képviselőket, a bizottság
tagjait, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e észrevételük. Nyilván a napirendi pontok
kapcsán meg tudjuk beszélni a korábban szóban hozzám érkezett felvetéseket, azért tettem
bele az egyebek napirendi pontot, ahol technikai részleteket tudunk megbeszélni. (Nincs
jelzés.) Ha nincs észrevétel, akkor kérem, hogy aki egyetért a kiküldött napirendi javaslattal,
jelezze. (Szavazás.) Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, megállapítom, hogy a napirendet
egyhangúlag elfogadtuk, tehát megkezdhetjük a napirendi pontok tárgyalását.

Hogyan alakult a MÁV-csoport gazdálkodása 2002-2010 között? (Gazdálkodás, létszám,
forgalom, adósságállomány, költségvetési kapcsolatok)

Az első napirendi ponthoz vezérigazgató urat kértem föl. A megküldött anyag,
amelyet a bizottság tagjai a múlt héten kézhez kaptak, amely a MÁV-csoport gazdálkodását
2001-2010 között vizsgálja, mellyel a bizottságra vonatkozó országgyűlési határozatnak
kifejezetten az 1. pontját céloztuk meg. Arra kértem fel a vezérigazgató urat, hogy konkrétan
erre vonatkozóan adjon tájékoztatást. Megkérem a kiküldött anyaghoz a szóbeli kiegészítésre,
és utána a képviselői kérdésekre nyílik lehetőség.

Parancsoljon, és megkérem, mutassa be a munkatársait.

Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgató (MÁV Zrt.) szóbeli kiegészítése

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Köszönöm
szépen, elnök úr. Üdvözlöm a tisztelt bizottsági tagokat, illetve a megjelenteket. Petrilla
György úr kísért el az ülésre, aki a MÁV megbízott pénzügyi vezérigazgató-helyettese, jelen
pillanatban a pénzügyi igazgatói pozíciót látja el, és Szarka László úr, aki a kommunikációs
területet vezeti.

A múltkori tájékoztató mellett a bizottság kérésére összeállítottuk ezt az anyagot, de
ha nem haragszanak, ezt most nem prezentálnám, de természetesen, ha vannak kérdéseik,
akkor szívesen válaszolok rá. Amiről esetleg – ha megengedik – kicsit részletesebben
mondanék pár szót, hogy roppant nehéz közvetlenül a számokból kihámozni a teljesen pontos
összesítő adatokat, főleg a nem kifejezetten a vasútban és a vasút elszámolásában jártas
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embereknek. Részben azért, mert többféle változás eredőjeként és rendkívül sok komponens
eredményeként állnak össze ezek az aggregált számok.

A legfontosabb időponti dolgokra szeretnék rámutatni. Itt értelemszerűen ki kell
emelni a 2006-2007. évben történt változást, amikor komoly mennyiségű költségtérítés-
változás állt be a MÁV-csoport életében, illetve ehhez kapcsolódik a Cargo kiszállása – ha
úgy tetszik – a csoport életéből. Ezek a tényezők viszonylag megnehezítik a számsorok
folyamatos, idősoros elemezéseit, és nyilván még sok más tényező is belejátszik abba, hogy
nem egy homogén, ugyanolyan struktúrájú vállalatnak a számait látják, mondjuk, a számsorok
elején, mint a végén. Azt gondolom, ehhez a bizottsági ülés nem is alkalmas, és ehhez sokkal
bővebb és átfogóbb elemzést kell majd készíteni, ha erre igényt tartanak. Nyilván praktikus
lenne az, hogy a vállalat maga is készített olyan típusú elemzéseket, de talán ezt célszerűbb
adott esetben külsősre bízni.

Amit még szeretnék kiemelni, ez az átadott anyagnak a 4. oldala. Azért szeretném ezt
kiemelni, mert bizonyos szempontból rávilágít arra a tényre, hogy a MÁV-csoport
összességében elég kevés önállóan befolyásolható elemmel bír, tehát egy egészen speciális
vállalatnak lehet tekinteni, ha lehet. Jelentős mértékben, döntően a bevételeit külső tényezők
határozzák meg, magának a vállalatnak viszonylag kevés ráhatása van az eredményre.
Nyilvánvalóan az utazási igények változása, az utazási színvonal áttételesen természetesen
befolyásolható, de összességében látható, hogy elég kevés eszköz áll a bevételi oldalon az
ügyvezetés rendelkezésére.

Ugyancsak szeretnék rámutatni arra, hogy a vasútüzem egy olyan speciális dolog, ahol
rövid távon a költségek nehezen befolyásolhatók, ökölszabály szerint azt mondom, hogy
gyakorlatilag a csoport költségeinek 85 százaléka nem vagy alig befolyásolható rövid távon.
Ezért menedzsment szempontból ez egy egészen speciális problémát és dolgot mutat.

Amire még rámutatnék ismételten, az az, hogy igazából az a fajta problémája a
vállalatnak a számokból is jól látszik, amire a múltkor utaltam, a folyamatos
alulfinanszírozottság látszik a vállalatcsoport működésén. Ez a gyakorlatilag folyamatos
veszteségek számsorából jól látható. Ebből a szempontból a 2008. év a kivétel, amikor a
Cargo-elszámolás, illetve a privatizáció kapcsán jelentős számviteli eredményt realizált a
MÁV-csoport. A hagyományos értelemben vett költségtérítéseken felül ez extra eredményt
eredményezett a vállalat gazdálkodásában, de igazából a számsorból látszik, hogy az elmúlt
nyolc évben is folyamatosan veszteséges volt az elégtelen finanszírozás, alulfinanszírozás
következtében. Ez döntően rányomja a bélyegét arra is, hogy gyakorlatilag a beruházásokat
szinte az amortizációs szinteken sem tudja úgy a vállalat végrehajtani, emiatt - amire már
utaltam korábban - jelentkezik az a folyamatosan felhalmozódó implicit tőkepótlási hiány,
ami az eszközök minőségének folyamatos romlásában érhető tetten.

Még egy gondolatot engedjenek meg, nevezetesen azt, hogy az elmúlt években azt
figyeltük meg, hogy a személyszállítás költségfinanszírozása nagyjából megfelelőnek tűnik,
ugyanakkor a pályaoldali finanszírozási problémák jelentik az akut problémát, tehát nem vagy
alig kapott a vasúti pálya mint infrastruktúra költségtérítést. Itt a kollegáim a 8. oldali slide-
ban összefoglalták azt, hogy nemzetközi összehasonlításban hogyan néznek ki ezek a számok
egy adott évben. Gyakorlatilag ebben a vonatkozásban 2006 szerepel ugyan, de nyilván
nagyjából ezek a helyzetek sztenderden kimutathatóak, és döntően az látható, hogy a
pályavasút elégtelen finanszírozása az akut problémák egy meghatározott gócpontja.

Még egy apróság, ami itt az anyagból nem olvasható ki, de a MÁV pénzügyi és így az
eredményszámaira hatást gyakorol: a felhalmozódó adósságállomány, illetve egyéb más olyan
társadalmi kötelezettségvállalásnak tekinthető tételek is rontják általában a MÁV
finanszírozását, amelyeket egyébként a terveink szerint az idénre már megkötendő
pályaműködtetési közszolgáltatási szerződés keretében sem lehet érdemben finanszíroztatni.
Tehát van a MÁV-csoportban egy olyan költségelem, többek között gondolok a felhalmozott
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kamatokra és néhány más, nevezzük még egyszer társadalmi szerepvállaláshoz köthető
költségnek, amelyeket azonban még ennek a hagyományos értelemben vett közszolgáltatási
szerződésnek a keretében sem lehet finanszíroztatni.

Tehát a MÁV-csoport problémája vagy helyzete ma azzal foglalható össze, hogy
miközben nagyjából – kis közelítéssel – a személyszállítás finanszírozása többé-kevésbé
rendben van, a pályavasút továbbra is jelentős alulfinanszírozottsági helyzetet mutat, és ezen
felül a csoportnak vannak – még egyszer mondom – olyan költségei, amelyek normális
esetben ezekben a közszolgáltatási szerződésekben nehezen elismertethető költségelemek.
Ergo, ha úgy tetszik, a tulajdonosi oldalról is van egyfajta folyamatos finanszírozási nyomás,
probléma a vállalat működésében.

Nagyjából ezeket gondoltam, és természetesen ha kérdéseik vannak, akkor szívesen
válaszolok.

Hozzászólások, válaszadás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először én tegyek föl egy-két
kérdést, illetve javaslatot tennék a bizottság munkájára, mert ez kifejezetten a MÁV-csoportra
vonatkozik. A kiküldött anyagokból is, bár gondolom, egy ilyen óriási anyag
áttanulmányozására kevés volt az idő, de azért az látható, hogy a MÁV-csoport képezi a
gazdálkodás lényeges részét, ez egyértelműen körülhatárolható most már az elmúlt években,
és ezen kívül vannak a különböző portfóliók. A bizottság feladata mindkettőre kiterjed, de
célszerű lenne valamennyire kettéválasztani ezt a dolgot. Tehát most a MÁV-csoportra
térnénk ki.

A MÁV-csoportnál egyértelmű, hogy itt privatizációt nem terveznek, tehát a bizottság
ez irányú előírt feladata ilyesmire nem terjed ki, hiszen az egyértelmű, hogy a MÁV-csoport
100 százalékos, illetve közvetett MÁV Zrt.-tulajdonban van. Itt a szerkezetváltást és a
gazdálkodást lehet vizsgálni valóban, ennek a keretei viszont meghaladják a bizottság
szakértői kapacitását, illetve a rendelkezésre álló eszközöket, hiszen egy ilyen átvilágítás
nyilvánvalóan sokkal nagyobb nagyságrendű energiát igényel. Természetesen erre is van
lehetőség, úgy tudom, előkészületben is van, a MÁV vezetése, illetve a minisztérium
foglalkozik ezzel, hogy magának a MÁV-csoportnak a gazdasági, szerkezeti és pénzügyi
átvilágítását érdemes-e elvégeztetni.

A másik: azért föltennék egy-két kérdést még erre vonatkozóan, és majd nyilvánvaló,
hogy ugyan az állandó költségek jelentősek, és valóban a költségek nagy része nem
befolyásolható. Mégis, hogy csak erre az anyagra hivatkozzak, amit megkaptunk, itt azért
látszik ezekből az anyagokból is, hogy az elmúlt években ott, ahol az utasszámot, illetve az
utaskilométer-számot jelzi, van egy kis eltérés azért, hogy csökkent az utasszám is, de az
utaskilométer még jobban csökkent, hogy ennek van-e valami oka, tehát vizsgálták-e. Ez azt
jelenti-e, hogy most kevesebbet utaznak az utasok, vagy egyáltalán ennek mi az oka. Mert az,
hogy az utasszám csökken, bizonyos fokig érthető a gazdasági folyamatokból.

Nyilvánvaló, hogy van egy olyan tétel is – még erre kérdeznék rá – a hiteleknél, hogy
volt az elmúlt években egy jelentős növekmény a nem állami kezességű hitelállományra
vonatkozóan, ott 67-ről 94 milliárd forintra ment föl a hitelállomány. Ez minek köszönhető?
Mert általában az jellemző, hogy az államnak kezességet kell vállalnia ezekre a hitelekre.

Egyelőre most ennyit kérdeznék, és Korondi képviselő úr írt egy levelet, amit a
bizottság tagjai megkaptak, amely nagyon sok kérdést tartalmaz. Természetesen neki is
megadom a lehetőséget. Ezeknek a kérdéseknek a nagy része azért elsősorban a privatizációra
és a többi cégre vonatkozik, úgyhogy azért javasolom, hogy esetleg a későbbi napirendi
pontok során tárgyaljuk meg ezt a kérdéssort, de ami ebből érinti kifejezetten a MÁV-csoport
gazdálkodását, azt itt is elővehetjük.
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Tehát nekem most egyelőre ez a két kérdésem van, illetve még egy – bocsánat –, a
pályavasúti díjnál, mert ez sokszor előkerül az anyagokban, hogy a versenyképességünket
rontja, hogy most magas a pályavasúti díj. Tudunk-e erről valami konkrétabbat? Ugye, ha a
pályavasúti díjat csökkentjük, akkor nyilván csökken a bevétel, a másik oldalról meg van
alternatíva, tehát végül is Magyarországot el lehet kerülni bizonyos mértékben. Ugyan most
már az árufuvarozás nem magyar tulajdonú, tehát ez egy elég összetett kérdés, ha erre még
valami irányadó adatot, kapnánk, hogy valóban mennyiben lenne indokolt a pályavasúti díj
csökkentése vagy emelése, mi az, amit indokoltnak tart a MÁV vezetése.

Köszönöm, az én kérdéseimet elmondtam, átadom a szót alelnök úrnak.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Egyrészt csak jelezni szeretném, hogy
megkaptuk Korondi úr kérdéssorát, és mi is összeállítottunk egy nagyjából félszáz kérdésből
álló kérdéssort, amit – azt gondolom – érdemes lehet harmonizálni majd egymással, hogy ne
tegyük föl kétszer ugyanazokat a kérdéseket. Az elkövetkezendő egy-két hétben a szakértők
által összeállított adatkérések, kérdések összedolgozására kellene sort keríteni.

Ami pedig konkrétan a MÁV gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatást illeti, egy
értelmező kérdésem lenne. Ennek az anyagnak az 5. oldalán szereplő táblázatban van egy
olyan sor, hogy pénzügyi műveletek eredménye, ami összességében évről évre 2-15 milliárd
forint körüli veszteséget mutat ki. Erről egy rövid tájékoztatást kérnék, hogy milyen típusú
pénzügyi műveletekből származik, ami itt megjelenik. (Göndör István: Kamatok.) Ahogyan
megjelennek ezek az adatok, itt 2008-at kivéve ott van egy 58 milliárdos tétel. Majd egy picit
részletezve érdekelne az erre vonatkozó magyarázat.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Vannak-e további kérdések? (Nincs jelzés.) Azt a kérdéssort nem
kaptuk meg, ezt csak a munka szervezése miatt mondom, tehát az alelnök úr kérdéssorát most
fogja ismertetni, azt nem volt módom kiosztani, mert nem kaptuk kézhez. Nem baj, ezt majd a
további napirendi pontok során megoldjuk, amikor meg kell határoznunk a további munkát.
Most a vezérigazgató úr anyagához, illetve kiegészítéséhez, a MÁV-csoport gazdálkodásához
van-e még egyéb kérdés? Vagy lezárhatjuk ezt azzal, hogy akkor kérjük a kérdéseket azzal,
hogy természetesen fogunk vele foglalkozni, illetve ha sor kerül egy ilyen nagyobb pénzügyi
átvilágításra, azt természetesen örömmel veszi a bizottság, hogy ezt a későbbiek folyamán
meg tudja tárgyalni.

Parancsoljon, vezérigazgató úr!

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Köszönöm
szépen. Elnök úr első megjegyzése: azt gondolom, valóban az egyik legsajnálatosabb faktorra
mutatott rá a kérdés, nevezetesen az utasszám folyamatos csökkenésére. Ez részben a
válsággal magyarázható, de azt gondolom, hogy hosszabb ideje tartó folyamatos trend, ami
megfigyelhető. Nyilván a válság ezt bizonyos szempontból felerősítette, bizonyos értelemben
érthető az, hogy Magyarország abban a stádiumban volt az elmúlt évtizedekben, amin a
nyugat-európai országok néhány évtizeddel korábban keresztülmentek. Nevezetesen a
motorizációnak, az egyéni közlekedésnek a korábbi időszakban messze nem látott térnyerése,
amihez meglátásom szerint sajnálatos módon társult, illetve fokozta ezt a fajta térnyerést a
vasútnál a szükséges fejlesztések elmaradása, az egyéni közlekedés növekedésével
párhuzamosan a vasúti közlekedés, a szolgáltatás színvonala pedig nemhogy standard
helyzetben maradt volna, hanem még inkább romlott. Ez nyilván az igénybe vevő utasok
számát jelentősen befolyásolja.

Külön problémaként érzékelem, hogy ráadásul ezen az utasszámon belül nagyon kicsi
a teljes árú menetjegyet fizető utasok száma. Gyakorlatilag olyan 15-16 százalékra
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emlékszem most így fejből, nagyjából arra a számra, ami azt mutatja, hogy a vasutat
kényszerből veszik igénybe zömében azok, akik valamiért nem találnak más jobb megoldást.
Ebből talán a Budapest-előváros bizonyos vonalai kivételek, ahol már részben a motorizáció
negatív hatásai érzékelhetőek, és a garantált elérés vasút által nyújtott előnye bizonyos
értelemben meglátszik, de a többi szegmensben egyértelműen látszik, hogy a szolgáltatási
színvonal egy hihetetlen mértékben felfutó motorizációval párosulva utasvesztéshez vezet.

Ezt a tendenciát egyébként csak erősítette az, hogy a teljes árú menetjegy
gyakorlatilag költségvetési megfontolásokból folyamatosan emelésre került, aminek
természetesen a bevételekre gyakorolt hatása sokszor nem vagy csak negatív eredményű volt.
Ezért aztán, ha úgy tetszik, a MÁV általam most prezentált új vezetése erősen gondolkodik
azon, hogy ezt az árazási politikát újragondoljuk, és azon cél felé való elmozdulást kívánnánk
kitűzni, hogy a jelenlegi helyzetből egy olcsóbb irányba történő elmozdulással hátha utazási
igényeket lehetne generálni.

Mire gondolok pontosan? Ma gyakorlatilag egy ember egy irányba történő utazási
szándéka esetén még csak-csak el lehet gondolkodni pénzügyi megfontolásokból azon, hogy
valaki a vonatot válassza, kettőnél már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy két teljes árú
menetjeggyel egy irányba utazónál az autóhasználat proporcionális költségei alacsonyabbak,
mint a vasúttal való utazás költségei, ami szerintem hosszú távon nem helyes politika,
mondjuk így. Tehát ha azt szeretnénk elérni, hogy a vasút az egyéni közlekedéshez képest
versenyképes legyen, akkor az egyéb, óhatatlanul meglévő hátrányaira is tekintettel ennél
sokkal ösztönzőbb árazási politikában kéne gondolkodni.

A konkrét kérdésére elnök úrnak, az utasszám, illetve az utaskilométer-változás. Ez
nyilván azt jelenti, nem tudok jobb választ egyelőre mondani ennél, minthogy ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy rövidültek az utazások. Ezért mondom, hogy az utazás-
visszaesés részben a regionális, részben pedig a távolsági utazásokban nagyobb volt, mint az
elővárosban. Tehát a Budapest-elővárosnál - ami nagyjából az utasforgalom felét vagy annál
többet ad a MÁV utasai közül - nyilván kisebb volt a visszaesés, itt a legnagyobb a
hivatásforgalomnak nevezett igénybevétel, amikor az emberek munkába, iskolába járáshoz
használják a MÁV szerelvényeit.

Még visszatérve egy gondolatra az előzőhöz, elnézést. Értelemszerűen az utasok 85
százaléka viszont kedvezménnyel utazik, és a kedvezményeknek egy olyan rendkívül
heterogén, szerteágazó rendszerét tartjuk fönt, ami most azon kívül, hogy nyilvánvalóan
bizonyos értelemben ösztönző, mert rendkívül olcsóvá teszi, különösen a 100 vagy 90
százalékos kedvezményben részesülők számára, ugyanakkor a MÁV, ha úgy tetszik,
gazdálkodása, illetve menedzsmentje szempontjából elég komoly kihívásokat, illetve
értelemszerűen többletköltségeket okoz. Nyolcvanhat féle kedvezmény létezik ma a
tarifarendszerben. Ezt nyilván oktatni kell, figyelni kell rá, kijátszható és így tovább, és így
tovább, tehát egy csomó technikai problémát is felvet.

Ezért a másik, szabályozók felé javasolható irány az, hogy a tarifarendszerek
egyszerűsítése irányába is teszünk majd javaslatokat. Itt hangsúlyozni szeretném - ahogy az
elején is mondtam -, hogy nem a MÁV határozza meg a tarifákat, ahogy a menetrendet is, úgy
a tarifákat is elvileg - az egyszerűség kedvéért - hatósági árú dolognak kell vagy terméknek
lehet tekinteni.

A második: a hitelállomány növekedéséhez majd Becker urat megkérem, hogy
részletesen szóljon hozzá, de azt gondolom így helyből, hogy a relatív új eszközök
belépéséhez kapcsolódik ez a nem állami kezességű hitelállomány-növekedés. Az elmúlt
években vásárolt a MÁV hatvan darab Flirt motorvonatot az elővárosba, illetve tíz darab
Talent motorvonatot, és nyilván ezekhez kapcsolódik ez a hitelállomány-növekedés. Ezeket a
korszerű eszközöket képes a vállalat eszközfinanszírozás, tehát állami kezesség nélkül ilyen
értelemben hitelből finanszírozni, hiszen a finanszírozók számára maguk ezek az uniós
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korszerű eszközök kellő biztosítékot jelenthetnek, és ehhez nem feltétlenül igényelnek állami
kezességet. Ez a különbség ahhoz képest, ahol üzemviteli, tehát a nem kellő finanszírozásból
fakadó veszteség finanszírozására kell vagy kellett korábban a MÁV-nak hiteleket felvenni.
Azt a finanszírozók - ma már kijelenthetjük -, azt gondolom, nem hajlandók állami
kezességvállalás nélkül tolerálni, hisz más biztosíték nem áll rendelkezésükre.

A pályahasználati díjakra vonatkozó kérdésére, elnök úr, azt tudnám válaszolni, hogy
az én tudomásom szerint azt mondják a szakértők, hogy közepesen drága pályahasználati-
díjrendszerünk van. A pályahasználati díjak relatív magassága két aspektusból érdekes, az
egyik a nemzetközi tranzitútvonalak és a Magyarországon áthaladó teherszállítmányok
szempontjából. Itt nyilván az államnak vagy a szabályozónak figyelembe kell vennie azt,
hogy relatív versenyképes tranzitot biztosítson az alternatív vasúti útvonalakhoz képest. Azt
kell látniuk, hogy gyakorlatilag Magyarország egy kelet-nyugati, illetve egy döntően nyugat-
délkeleti tengely metszéspontjában vagy egyfajta korridorok metszéspontjában helyezkedik
el. Nyilván ilyen értelemben nagyon fontos, hogy a vasúti tranzitszállításokban ne alakítson ki
Magyarország olyan pályahasználati-díjstratégiát, ami arra ösztönzi az országunkon csak
áthaladó teherszállítmányokat, hogy más alternatív, Magyarországot elkerülő útvonalakat
válasszanak; erre fizikai értelemben minden irányban van mód. Értelemszerűen itt a politika
szempontjából az a meghatározó, hogy egy relatív versenyképes pályahasználati-díjszintet
kell tartani.

A másik oldalról, a belföldi teherszállítás szempontjából viszont azt lehet mondani…
Ja, itt erre nemzetközi összehasonlításban azt mondják, hogy nagyjából valahol a közepén
vagyunk az európai szinteknek, se nem drága, se nem kiemelkedően olcsó a magyar
pályahasználati díj.

A belföldi teherszállítás vonatkozásában azonban van egy speciális versenyhelyzet,
nevezetesen a közúttal szemben folytatott versenyhelyzet, és itt drámai a szituáció. Tehát ma
azt lehet mondani, hogy nagyságrenddel, legalább egy, ha nem húszszoros különbség lehet
egy árutonna-kilométer vasúton történő elszállítása és ugyanez közúton történő elszállítása
között, és döntően azért, mert a magyar úthálózat gyakorlatilag nem kerül pénzbe a
fuvarozóknak. Ahol még szedünk is költséget az autópályákon, a jelenlegi nem
használatarányos útdíj kedvező közúti fuvarozást tesz lehetővé. A legtöbb helyen, ahol
alternatívaként egyáltalán felmerül természetesen - van néhány olyan termékcsoport,
mondjuk, nagy mennyiségű bányászati termékek, kő, lignit ilyesmi, ahol értelemszerűen
rendkívül sok gépjárművel lehetne csak elszállítani és a többi, és a többi -, ahol egyéb
korlátok is vannak, ott a vasút még nagyjából képes valamit versenyezni, de ahol értelmesen
fizikailag elszállítható közúton is valami, ott gyakorlatilag behozhatatlan versenyhátrányban
van a közúttal szemben. A legnagyobb problémát személyesen én ebben látom, és a vasút
jövője szempontjából az az egyik legfontosabb kérdés, hogy ha relatív pozícióit ebben a
vonatkozásban a politika nem javítja, akkor gyakorlatilag a vasúti pálya egészének fenntartása
egyre inkább a személyszállítási részét fogja terhelni a dolognak. Ezért a személyszállítás
egyre nagyobb és fokozódó költségtérítési igénnyel fog jelentkezni.

Tehát ebből az ördögi negatív spirálból azzal lehetne előrefelé kijönni – ami szerintem
ráadásul, ha úgy tetszik, a társadalom egészének is talán a közös érdeke az egyéb externáliás
hatásokra is figyelemmel –, hogy a vasúti teherszállítást épeszű versenyhelyzetbe kellene
hozni. Nyilván azt nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, hogy a vasúti pálya fenntartási
költségeit teljesen viselje az állam, értelemszerűen a használóknak valamilyen részt kellene
ebből viselni, de azt talán, ha jól mondtam el, önök is érzékelik, hogy fenntarthatatlan
versenyhelyzet az, hogy az egyik alapvető ágazat az infrastruktúra-használatért díjat fizet, míg
a másik gyakorlatilag ingyen vagy az ingyenhez közelálló költségekkel használhatja a
közlekedési infrastruktúrát.
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Az alelnök úr kérdésére, a pénzügyi műveletek eredménye sor: itt döntően a kapott és
a fizetett kamatok jelennek meg az eredményben. Egyetlen évben volt speciális helyzet, ahol a
Cargo értékesítésnek az a fajta pénzügyi eredménye jelenik meg, hogy a Cargót a korábbi
évben mint társaságot megalapította a MÁV, és a részvényeket adta el az ÖBB-nek,
helyesebben a Rail Cargo Austriának, és ilyen értelemben nem az eszközök átértékelése,
hanem a nyilvántartott részvényérték és a tranzakciós részvényérték közötti különbség pozitív
eredménye látszik az adott év gazdálkodásában. Tehát így döntően a felhalmozódó
hitelállomány után fizetett kamat okozza a negatív pénzügyi eredményt.

Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, még egyet
kérdeznék, mert a 2. táblázatnál, ahol a személyszállítási teljesítmények csökkenése volt, ott a
vontatási teljesítmények is fel vannak tüntetve, és azt lehet látni, hogy a 2002-től 2007-ig
folyamatosan csökkent már az utasszám és az utaskilométer több mint 10 százalékkal,
ugyanakkor a vontatási teljesítmény – most csak a személyvonat-kilométerről beszélek –
pedig növekedett, 80 millióról 85 millióra. Azóta valamennyit csökkent, és most a 2002-es
szint körül van. Tehát ennek mi az oka? Nyilván a vasút műfajából is adódhat, hogy nem
képes követni teljes egészében az utaskilométer-csökkenést, hiszen a vasúti menetrend nem
képes teljes egészében követni az utasszám-változást. De ez az oka, vagy van-e valami más
oka is esetleg, tehát hogy a vontatási teljesítményeket miért nem csökkentették úgy, ahogyan
az utaskilométert? Ha megnézzük ezt a táblázatot – most csak nagyságrendileg kérdezem,
hiszen nyilván egyértelműen látszik, hogy a vonatkilométer, a vontatási teljesítmény
emelkedett 2002-ről 2007-re, az csökkent 2010-re körülbelül az eredeti szintre, miközben
folyamatos csökkenésben van az utasszám és az utaskilométer. Ezt vizsgálták-e, van-e ennek
valami oka? Ez adódik esetleg a menetrend rugalmatlanságából, vagy valami más tényezőből?

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Döntően ez a
személyszállításhoz kapcsolódó vonatkilométer a menetrendtől függ. A menetrendet a vasút
megrendelésként kapja. Gyakorlatilag az ütemes menetrend az, ami a korszerű vasúti
közlekedés és forgalomszervezés egyik alapja. Azaz egyfajta kínálatot biztosít a vasút az
utazóközönségnek.

Azt gondolom – de majd Petrilla úr, akinek nagyobb tapasztalata van ebben, esetleg
kiigazít –, hogy a 2009. évi szintről 2010-re bekövetkezett csökkenés nyilván a szárnyvonalak
bezárásával összefüggő hatás. Egyébként nagyjából standard számok vannak, illetve a 2006-7
közötti ugrás valószínűleg az ütemes menetrend bizonyos típusú kiterjesztése. Az ütemes
menetrend, csak azok számára, akik nem feltétlenül járatosak vasútszakmai kérdésekben;
lehet egy adott két pont között tetszőleges időpontokban közlekedni, és akkor, ha úgy tetszik,
lehet olyan menetrendet alakítani, ami mondjuk vélt, valós utazási szokásokhoz igazodik, és
azt mondja, hogy reggel megy két vonatpár és este megy két vonatpár egy adott
desztinációban. Vagy lehet – és ez az ütemes menetrend –, amikor előre megmondjuk, hogy
az adott desztinációban folyamatosan milyen időközönként követik egymást a szerelvények.
Ilyen értelemben ez nem feltétlenül igazodik közvetlenül a vélt vagy valós utazási
igénybecslésekhez.

Úgy tudnám megfogalmazni, hogy az ütemes menetrend kicsit olyan, mint a metró,
hogy bizonyos időszakonként követik egymást a szerelvények, nem nézve, hogy éppen az
adott időpillanatban hány utas jelentkezik utazási igénnyel, és mondjuk a metró csak akkor
indítana szerelvényt, ha a belépésnél regisztrálná valami rendszer, hogy hányan vannak, és ha
többen vannak, akkor több szerelvényt indít, ha kevesebben vannak, akkor kevesebbet. Ez a
vasútnál értelemszerűen sokkal korábban történik, tehát nagyjából egy évre előre
meghatározódik a menetrend, és az ütemes menetrend azon a filozófián alapul, hogy kínálatot
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kell biztosítani az egyéneknek ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkozzanak azon a modern
világban, hogy vasúti közlekedést választanak. Ha nagyon diszkrét időpontokban közlekedik
csak a vonat, akkor nyilván csak azokat az utazási igényeket lehet kielégíteni, ami akkor
jelentkezik. Ezért nemcsak Magyarországon, hanem a világ fejlettebb felén is az ilyen ütemes
menetrend felé megy a világ.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselő úr kért szót.

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Néhány rövid kérdésem lenne. Az
egyik, hogy a regisztrációs jegy bevezetése milyen hatással járt statisztika, egyebek
vonatkozásában.

A második, hogy ma nagyjából – ha jól mondom – körülbelül ugyanannyi
igazgatósága van a MÁV-nak, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, ugyanakkor meg a
teljesítménye csökkent, illetve átalakult. Terveznek-e ez ügyben valamifajta változtatást?

Amit a teherszállításról elmondott, azzal maximálisan egyetértek, ugyanakkor az is
szerintem – ahogyan ismerem a vasutat – igaz, hogy a pályahasználat elég rugalmatlan, hiszen
vannak olyan esetek, amikor egy évre előre meg kell mondani, hogy körülbelül milyen
vasutak körülbelül mikor fognak közlekedni, és tudomásom szerint úgy kap az illető
engedélyt arra, hogy a pályát használja. Lehet, hogy ebben tévedek.

A másik, hogy a Cargónak, amikor eladták, bizonyos előjogai keletkeztek a határon.
Ha jól tudom, ő végezte a vonatok „lepapírozását”, hogy Magyarországra bejöhessenek, és
ezzel eléggé, bár azt nem tudom, hogy visszaélt-e, mindenesetre, hogyha egy konkurens cég
vonatai akartak volna esetleg Magyarországra bejönni, annak a papírmunkáját is ő intézte,
ami versenyjogilag nem tudom, hogy rendben van-e. Úgy tudom, hogy a MÁV ez ügyben is
tett lépéseket. Hogy áll ez az ügy? Illetve a pályahasználat mellett meg kell említeni még egy
díjat, ez pedig a határon való átkelés költsége – mondjuk így, tehát például a Záhony-Záhony
díj. Hogyha ezt az egészet nézzük, akkor is igaz-e az, hogy a magyar pályahasználat –
beleértve ezt a nemzetközi díjat – az európai átlag környékén van?

Köszönöm szépen.

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Köszönöm
szépen. A regisztrációs helyzettel kapcsolatban esetleg Petrilla úrnak vannak számai fejből, én
úgy tudom – a pontos számok nélkül, de ha szükséges, ezt kigyűjtetem –, gyakorlatilag a
regisztrációs jegy azt a célt szolgálta volna, hogy a MÁV az ingyenesen utazókról is pontos
számmal rendelkezzen. Ma, ha úgy tetszik, ezt megelőzően becslésen alapult a vasutat
ingyenesen igénybe vevők számának kimutatása. Miután elvileg, hangsúlyozom, elvileg a
fogyasztóiár-kiegészítés rendszerét működtetjük ma, tehát a vasút azon a hagyományos
értelemben vett költségtérítésen kívül kap egy ilyen fogyasztóiár-kiegészítést, ami úgy
számolódik logikailag, hogy azok után, akik kedvezménnyel veszik igénybe a vasúti
szolgáltatást, a kedvezmény és a teljes árú menetjegy közötti különbözetet az állam
megtérítené a vasúti vállalatnak. A gyakorlatban ez igazából úgy szokott lenni az elmúlt
években, hogy ilyen maradékelv alapján a költségvetésbe bekerült egy darab szám, ami
nyilván valamilyen előzetes vélt-valós becsléseken alapult, tehát bekerült egy szám a
költségvetésbe, amit fogyasztóiár-kiegészítés címén a MÁV megkapott.

Természetesen a MÁV folyamatosan vitatta, hogy ez jó becslés-e, és a „Harminc. Mi
harminc? Mi mennyi?” vitát elkerülendő próbálták meg ezt a regisztrációs díjat bevezetni.
Sok minden vita volt ezzel kapcsolatban, jó, nem jó, kell, nem kell. Egy biztos: önmagában a
bevezetése bizonyos költségeket jelentett a MÁV-csoportnál, hiszen egy ilyen ticketnek - nem
a stemplis változatot mondom -, csak a jegynek van egy tíz forint körüli előállítási költsége.
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Ezt előtte nem kérték, tehát ez a tíz forint nem merült fel. Másrészt az utazók, akik előtte nem
szoktak ehhez hozzá, zaklatásnak vélték azt, hogy sorba kell állni a pénztárban, és mondjuk,
nulla forintért, de kellett valamilyen jegyet venniük, ezért aztán sokan támadták ennek a
regisztrációs jegynek a bevezetését.

Most ezt a vitát, ha nem haragszanak, itt nem akarnám lefolytatni, csak azt, hogy a
regisztrált eredmények azt mutatják, hogy a MÁV korábbi állítása, miszerint sokkal többen
vannak, akik ingyen veszik igénybe a vasutat, mint amit egyébként a fogyasztóiár-kiegészítés
becsléséhez a költségvetés összeállításakor a pénzügyi kormányzat figyelembe szokott venni;
ezt igazolja, és szignifikánsan több ingyenes utazás volt regisztrálva, mint előtte. Tehát ilyen
értelemben a regisztrációs jegy, ha úgy tetszik, a MÁV menedzsmentjének álláspontját látszik
igazolni, nevezetesen, hogy jóval több az ingyenesen utazók száma, mint amit a fogyasztóiár-
kiegészítésnél figyelembe szoktak volt venni.

Az igazi megoldást természetesen egy, a közösségi közlekedés minden ágazatára
tekintettel levő, egységes, ha lehetséges, elektronikus jegyértékesítési rendszer bevezetése
jelentené, ráadásul a főbb pontokon peronzáras megoldással, amit külföldi nagyvárosokban
nyilván a tisztelt képviselő urak már tapasztalhatnak. Egy ilyen rendszer tudná pontosan
megmondani azt, hogy hány utazó veszi igénybe a szolgáltatást, és ez elvileg kiszűrné a
jelenleg 20-30 százalékra becsült bliccelők arányát is.

Visszatérve a MÁV utasszámának növekedésére vagy csökkenésére, ezzel a regisztrált
utasaink csökkenését tudjuk kimutatni. Értelemszerűen a gazdasági válság, azt gondolom,
biztosan kihoz egy ilyen negatív dolgot is, hogy akik korábban megvették a jegyet, azok nem
biztos, hogy a következő nehéz élethelyzetben szintén megveszik ezután is, tehát nyilván nem
a bliccelés ellen ható kérdés a válság. Ezen kívül egyébként – csak nem akarnék
túlterjeszkedni a kérdésen nagyon, de ha már itt tartunk – a bliccelés ellen folytatott küzdelem
elég sok sebből vérzik, és nagyon kevés valódi eszköz áll a vállalat vezetésének
rendelkezésére, hogy a jelenlegi körülmények között és beruházások hiányában úrrá tudjon
lenni ezen a helyzeten.

Ugyanannyi az igazgatóság, mint harminc éve, túlkérdezett, képviselő úr, így nem
tudok válaszolni a kérdésre. Azt tudom mondani, hogy jelenleg a MÁV-csoportban nagyjából
360-380 vezető van. Ez a harmincnyolcezer-ikszszáz alkalmazottunkhoz képest az én
tudomásom szerint nemzetközi összehasonlításokban sem sok, tehát 1 százalék vezető nem
kiugróan magas szám. Biztosan lehetne csökkenteni, a szervezeti átalakítások bizonyos
lépései előtt állunk. Ha úgy tetszik, én is a viszonylag korszerűbbnek számító menedzsment
tankönyveket olvasva nyilván teszek majd törekvéseket arra, hogy bizonyos egyszerűsítések
vagy ahol ez lehetséges, laposítás irányába nyomjam a szervezetet, de azért az, hogy
mondjuk, harminc vezetője legyen a harmincnyolcezer embernek - szélsőséges példát mondok
-, nem várható.

A teherszállítás rugalmatlan, mármint a pályahasználati díj. Valóban rugalmatlan
abban az értelemben, hogy ezt előre meghatározzák miniszteri rendeletben. Ettől eltérni nem
lehet, és az európai uniós előírások, ha jól tudom, akkor nagyjából ezt határozzák meg.
Bizonyos kedvezményeket lehet adni a pálya osztályozása alapján, tehát mondjuk, a
regionális pályák használati díja olcsóbb, mint a kétpályás villamosított szakaszokon kért
pályahasználati díj, tehát ilyen típusú előre rögzített preferenciák lehetségesek, de az európai
uniós szabályok azt a fajta rugalmas árpolitikát, amit egyébként korábban, az Európai Unió
előtt akár alkalmazhatóvá tettek volna, hogy mondjuk, nagy fuvaroztatóknak egyedi
kedvezmények és a többi rendszerét, ez a rendszer nem nagyon teszi lehetővé. Anélkül, hogy
belemennék ennek a részletes elemzésébe, ezzel együtt úgy tudom, hogy nem minden ország
ennyire szabálykövető, és akkor talán még udvariasan fogalmaztam.

A Cargo határon történő aktivitása. Nem tudom, a képviselő úr honnan tudja, de
valóban fennakadtam én magam azon a problémán – nyilván már adott esetben ezt én is



- 14 -

másoktól tudom -, hogy a Cargo privatizációját követően az a fajta tevékenység, hogy
vonatok ki-beléptetése az országhatáron azzal a tevékenységgel együtt, ami korábban a MÁV
áruszállítási divíziójának a tevékenysége volt, ha úgy tetszik, az emberek átkerültek és így
kvázi a tevékenység átkerült érdemben a Cargohoz. Ezzel együtt - miután ez versenyjogi
problémákat felvetett - a MÁV elvileg kiépítette ezeket a kapacitásokat, tehát papíron a ki-
beléptetést a MÁV-nál is meg lehet rendelni, tehát a magánvasutak – harminciksz darab
magánvasút már létezik – elvileg fordulhatnak a MÁV-hoz is határbeléptetési tevékenységgel
kapcsolatban.

Záhonyban speciális probléma van, ami szerintem is az, és én ezt felvetettem a Cargo
vezetőinek, amit reményeim szerint a közeljövőben valóban rendezni is lehet. Nevezetesen,
hogy az ukrán vasutakkal kötött a Cargo a saját nevére – az, ami korábban a MÁV-val volt
megkötve - egy ilyen kétoldalú megállapodást a vonatok ki-beléptetésének technikai
lebonyolításáról. Ha úgy tetszik, itt a Cargo elfoglalta a MÁV korábbi helyét ebben a
megállapodásban, és ilyen értelemben a vonatok ki-belépésekor Záhonynál valóban van egy
olyan része a dolognak, amit a Cargo csinál.

A problémát a mi szempontunkból az jelenti, hogy ugyanakkor a keleti vasutaknak
van egy elszámolási rendszere, amelyben a MÁV van meghatározva mint egyedüli magyar
szereplő, ergo a Cargo és az ukrán vasutak közötti magánjogi megállapodást ez a nemzetközi
elszámolási megállapodásrendszer nem ismeri el. Nem tudom, hogyan tudom jól fogalmazni,
hogy később ne kelljen ezzel esetleg – mivel a nyilvánosság előtt beszélek – problémákat
okozni magunknak, de a lényeg az, hogy úgy ítélem meg, hogy ha egyébként ez a nemzetközi
megállapodás a MÁV-ot teszi felelőssé bármilyen pénzügyi elszámolás rendbenlévőségéért,
akkor a MÁV-nak az nem fenntartható állapot, hogy eközben az ukrán vasutakkal a MÁV
Cargo önállóan számol el, ha úgy tetszik, a MÁV nélkül.

Nagyon bonyolult a dolog, és most nehezen tudom ezt jól összefoglalni. Valóban van
probléma vele, dolgozunk rajta, és azt gondolom, hogy valamilyen megnyugtató megoldást
találni kell. Nyilván itt az érdekek eltérők, tehát a Cargo érdekei ebben a vonatkozásban
eltérnek a MÁV érdekeitől.

Még egy kérdés volt, a határátlépési díj. Valószínűleg a képviselő úrnak az a panasz
jutott a fülébe, hogy az ez évre érvényes pályahasználati-díjrendszer megállapításakor a
korábbiaktól eltérő preferenciákat juttatott érvényre az ezt megállapító rendelet, illetve az ezt
kidolgozó VPE Kft. Nevezetesen a korábbi évekkel ellentétben a normál pályahasználati díj
némileg csökkent, tehát a vonalak használatáért kilométerben meghatározott díj csökkent,
ugyanakkor miután a pálya összes költsége nem csökkent, ezért aztán bizonyos kiegészítő

vagy járulékos szolgáltatások díjazását viszont rendkívüli módon megdrágította az ez évre
érvényes pályázati díjstruktúrarendszer. Ez okozta azt a problémát, amiről esetleg a képviselő
hölgyek, urak hallhattak vagy megfigyelhettek a nyilvánosság előtt, amikor a Rail Cargo
Hungaria vezetői azt mondták, hogy ebben a megváltozott helyzetben ők a magyarországi
úgynevezett szórt fuvarok rendszerét fel fogják adni, és nem fogják tovább elszállítani, mert
az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások díjai olyan mértékben megnőttek, hogy ők ezt
versenyképesen nem fogják tudni csinálni.

Ennek a járulékos mellékszolgáltatások relatív áremelésének az egyik klasszikus
negatív esete a határbeléptetésnél a tengelyátszerelés. Ez az, amit igazából törvényileg a
MÁV-nak biztosítania kell a keleti határon. Ez törvényi kötelesség, hogy ezt a
tengelyátszerelést biztosítsa az ezt igénybe venni kívánó árufuvarozóknak, és ennek az árát
drasztikusan megemelte ez a rendelkezés, aminek okán az egyébként sem túl bő
tengelyátszereléssel szállított fuvarok gyakorlatilag rendkívüli módon megdrágultak. A pontos
számok nincsenek a fejemben, úgyhogy nem merném mondani, de ha jól emlékszem,
többszörösére emelkedett ez a tengelyátszerelési díj. Csak példaként mondom: 20 ezer
forintról 100 ezer forintra, de lehet, hogy itt tévedek, de szinte biztos, hogy a többszörösére.
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Ez nyilvánvalóan visszavet bizonyos olyan fuvarokat, ahol nem átrakodjuk – mert a főszabály
szerint Záhonyban a széles nyomtávúról a keskeny nyomtávúra ide-oda pakolják az árut, de
vannak olyan típusú szerelvények, aminél felemelik a tehervagont, leveszik a keskeny
nyomtávú kerekeket, és beteszik helyette a széleset vagy vissza –, de ezeket a
tengelyátszerelési költségeket rendkívüli módon megdrágították. Ez valószínűleg a másik
olyan ok lehet, amit a képviselő úr hallhatott, ami a határátkelésnél drágítja a dolgot, és az
ezekhez kapcsolódó járulékos költségek – ahogy mondtam – valóban Magyarország helyett
további alternatív útvonalak választását ösztönözheti bizonyos tranzitdolgokban, illetve a
Magyarországra irányuló áruszállításban ugyancsak a vasút egyfajta versenyhátrányát
fokozhatja a közúttal szemben.

Ha megengedik, ezt Petrilla úr kiegészítené.

PETRILLA GYÖRGY pénzügyi igazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Tisztelt
Vizsgálóbizottság! Az elnök-vezérigazgató úr által elmondottakhoz két dolgot szeretnék
hozzáfűzni.

A regisztrációs jeggyel kapcsolatban vannak durva számaink, az az igazság, hogy
viszonylag rövid idő és viszonylag szórt információk álltak rendelkezésre, de valóban
szignifikáns, 15-25 százalékos növekedés is volt tapasztalható bizonyos kategóriákban, ez
például a nyugdíjasokat érintette.

A másik kiegészítés a teherszállítás rugalmasságához, rugalmatlanságához: valóban a
díj kötött, de ugyanakkor az árut szállító vasutak kétféle módon szállíthatnak. Vagy egy éves
menetrend alapján, amit előre megrendelnek – ez a ritka kivétel –, vagy pedig egyedi
kívánság alapján, ez pedig napokban mérhető, és sajnos le is mondható, viszonylag rövid időn
belül. Tehát ez jelent és jelentett a múltban is olyan problémákat, hogy egy szolgáltatásra
felkészülő MÁV Zrt. adott esetben nem tudta adni a szolgáltatást, mert le lett mondva. Tehát
azt gondolom, a rugalmasság az áruszállítás oldalán azért adott.

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Elnézést,
rosszul írtam fel magamnak ezt, amikor erre utalt a képviselő úr. Tehát előrefelé az lenne a jó,
ha a tehervonatoknak is lenne egyfajta menetrendje. Tehát ugyanúgy, ahogy a nemzetközi
vagy a személyszállító vonalat, a standard szállításokat menetrend szerint teljesítené a vasút.
De ennek a dolgát – többek között a menetrendszer szerintiség dolgát – az is nehezíti, amire
Petrilla úr is utalt, hogy ugyanakkor ma nagyon könnyű, egy-két nappal előtte lehet egyedi
menetvonalat rendelni, és kis költséggel le lehet mondani. Ezért ma az árufuvarozó vasutak
jelentős része nem rendel meg előre menetrend szerinti tehervonatot, hanem inkább ezzel az
eséllyel él. Ugyanis, hogyha ezt megrendeli, és utána aztán mégsem veszi igénybe, akkor
jelentősebb költségeik vannak, ezért alapvetően az ad hoc jelleggel megrendelem, majd
lemondom, ha nem kell típusú dolog felé mennek el.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Azt gondolom, lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Nyilván vissza
fogunk még térni erre, tehát amint említettem, a MÁV-csoport gazdálkodásáról volt szó, és
azt hiszem, teljesen világos, hogy a MÁV stratégiai helyzetét alapvetően ez befolyásolja,
illetve a céljait is az befolyásolja, hogy milyen eszközökkel tudja az állam segíteni azt, hogy
jobb versenyhelyzetbe kerüljön a közúti fuvarozáshoz képest. Nyilván vannak közlekedési
stratégiák, például amit elfogadott akár az uniós fejlesztéshez is a magyar kormány annak
idején, az egységes közlekedésfejlesztési stratégiában benne vannak ezek az elemek, tehát azt
gondolom, az nem kérdés, hogy ezzel tisztában van mindenki. Nyilvánvaló, hogy egyik
oldalon a hozzátartozó finanszírozás egy nehéz kérdés, a másik oldalon a közúti
árufuvarozással kapcsolatos használati díj bevezetése, amire európai uniós előírások is
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vannak. Tehát azt gondolom, ezt előbb-utóbb, a következő években mindenképpen tárgyalni
fogjuk, de mégis azt gondolom, hogy ezt inkább a közlekedési albizottságban kellene
megtárgyalni, mint most itt ennek a részleteibe belemenni.

A másik oldalról viszont a finanszírozás kérdésében azért látni, hogy valóban
alulfinanszírozott, hiszen 2010-ben is költségvetési módosítást kellett végrehajtani ahhoz,
hogy egyáltalán a MÁV működőképes maradjon. Tehát ezek mind igazak. Nyilván vannak
olyan kérdések ettől függetlenül mind a MÁV-csoport gazdálkodásában, mind pedig a
portfólióban, amelyek ha nem megnyugtatóan láthatók át az elmúlt évekre és nyilván a jelenre
is vonatkozóan, akkor azt gondolom, hogy a képviselők számára is bizonyos szempontból
kevésbé megnyugtató, mikor a MÁV-csoport emelt finanszírozásáról kell tárgyalni. Részben
a bizottság is ehhez kíván hozzájárulni, hogy tisztuljon a kép, és azt gondolom, hogy a MÁV-
csoport azzal, hogy tulajdonképpen a csoport konszolidált mérlege bemutatható, további
vizsgálat folytatható, ez tisztulni fog.

Tárgyalni fogjuk – több kérdés érkezett – majd a következőkben nyilván akár a MÁV-
csoporthoz kapcsolódó, és a kiszervezések, különböző beszerzések, tenderek ügyét, hiszen
éppen most jelent meg, a vezérigazgató úr is nyilatkozott, hogy 80 milliárd forintnyi az a
tender, amit a MÁV lefolytat egy évben, és itt is a kis- és középvállalkozások bevonása fontos
lenne, illetve, hogy minél több jelentkező legyen. Tehát úgy gondolom, ezekre majd később
vissza fogunk térni, de most, ha nincs több kérdés, ezt a napirendi pontot lezárnám.

Az Állami Számvevőszék képviselőjének szóbeli kiegészítése a vasúti közlekedés
korszerűsítésének ellenőrzéséről szóló 0815. számú ÁSZ-jelentéshez

Áttérnék a 2. napirendi pontra. Megkérném a vezérigazgató urat, hogy tiszteljen meg
minket még jelenlétével, mert nyilván felmerülhetnek még olyan kérdések.

Becker Pál főigazgató úrnak adnám át akkor a szót a 2. napirendi ponthoz, a bizottság
határozati javaslataira. Az Országgyűlés bizottságra vonatkozó határozati javaslataira -
alkalmazzuk ezt vezérfonalként - reagáljon elsősorban. Nyilvánvaló, hogy számunkra a 2008-
as jelentés képezi az alapot, hisz azóta újabb megbízást nem kaptak. Úgy tudom, hogy majd,
nem olyan messze elképzelhető egy újabb ÁSZ-vizsgálat, de pillanatnyilag ez a 2008-as
jelentés szolgálhat alapul.

Parancsoljon, főigazgató úr!

Dr. Becker Pál, az Állami Számvevőszék főigazgatójának tájékoztatója

DR. BECKER PÁL főigazgató (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy bemutassam kollegámat, Podonyi László
igazgatóhelyettes urat, aki a vizsgálatot lefolytatta, ha részletkérdésekbe megyünk, ő fog
segíteni önöknek.

Köszönöm a lehetőséget, hogy ismertethetem az ÁSZ vizsgálatának legfontosabb
eredményeit, amelyet 2008-ban folytattunk le a MÁV Zrt.-vel kapcsolatban. Ugyanakkor
felhívom a figyelmet arra, hogy 2006-ban is folytattunk egy vizsgálatot, amely a tartósan
veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodását ellenőrizte. Ezt
0611. számon jelentettük meg, ebben is igen sok megállapítás érinti a MÁV Zrt.-t. A két
jelentés legfontosabb megállapításait összegyűjtöttük, és ma reggel elektronikus úton a
bizottság rendelkezésére bocsátottuk.

A 2008-as ellenőrzésünk a 2002 és 2007 közötti időszakra terjed ki. Alapvetően a
források felhasználására koncentráltunk, a szervezeti átalakításokra, a korszerűsítés
megvalósítására, illetve a mellékvonalakkal kapcsolatos döntésekre. A vizsgálatnak tárgya
volt ugyanakkor a 2008-ban megvalósult MÁV Cargo privatizáció is.

Az ellenőrzött időszakra az jellemző, hogy több átfogó fejlesztési koncepció is
érvényben volt, de sajnos mindegyik koncepcióra az volt a jellemző, hogy forrásokkal nem



- 17 -

volt alátámasztott, tehát tulajdonképpen bizonyos fokig irreálisnak volt nevezhető mindegyik.
Komoly problémát jelentett az, hogy a közszolgálati feladatok és kötelezettségek körét
szerződés nem rögzítette, és ez kihatással volt a fejlesztésre is, valamint a szervezeti
szervezetlenség, ha szabad egy ilyen szójátékkal élni. Példa erre, hogy a MÁV Zrt. 1993.
július elején alakult át, illetve akkor vált zrt.-vé. 2007. december 31-ig folyó áron összesen
1698 milliárd forint támogatást kapott. Ez egy horribilis nagy összeg, ennek azonban igen
csekély része, mindössze 294 milliárd forint ment beruházásra, működési támogatás 957
milliárd forint volt, tőkejuttatás, hitelátvállalás, szanálás pedig 405 milliárd forint. Ez is jól
jelzi azt, amit az előbb említettem, hogy a kötelezettségek rögzítése és finanszírozása
hiányában itt egy állandó tűzoltásról volt szó, és abban az időszakban, amikor a műszaki-
technikai kihívások a legjobban érintették a MÁV-ot, minimális lehetőség volt arra, hogy a
technikai fejlődést követni tudja.

Említettem a szervezeti szervezetlenséget. 2002 és 2007 között az igazgatóságban
összesen harminckét személy töltötte be ezt a funkciót, hét alkalommal módosult az
igazgatóság összetétele, részben a koncepcióváltások miatt, részben más okok miatt. Ezen
időszak alatt öt különböző szervezeti és működési szabályzata volt a társaságnak, a felső

vezetésben több mint ötven személy váltotta egymást, a társaság négy különböző stratégiai
anyagot fogadott el, és a vezérigazgatói posztot is négy ember töltötte be ezen időszak alatt.
Azt hiszem, mindez jól jelzi, hogy így komoly, hosszú távú munkát nem lehet végezni.

Ahogy említettem, a mellékvonalakkal kapcsolatban is megvizsgáltuk a döntések
hátterét, és azt állapítottuk meg, hogy a költség- és eredményelemzés adatai nem voltak
megbízhatóak, és nem készült hatástanulmány a döntések előtt, amely komplex módon
értékelte volna az adott környezetnek a gazdasági, társadalmi életét, illetve a döntések
következtében beállt helyzet hosszú távú fenntarthatóságát.

A vizsgálat egyik súlypontja a MÁV Cargo privatizálása volt. A privatizációs törvény
mellékletében a MÁV Zrt.-t mint tartósan állami vagyont sorolta fel. Ezzel az Országgyűlés
egyértelműen kinyilvánította azt a szándékát, hogy egyrészt nem kívánja a MÁV Zrt.-t vagy
annak bármely részét privatizálni, másrészt amennyiben ilyesmire kerülne sor, akkor azt a
folyamatot az Országgyűlés kívánja kontrollálni. Ezzel szemben a MÁV jogértelmezése a
következő volt: kiszervezte a tevékenységét leányvállalatokba, és azt mondta, hogy a
leányvállalat már nem tartozik a hozzárendelt vagyon körébe, tehát azzal az Országgyűlés
döntésének hiányában is szabadon rendelkezhet. A MÁV Cargo privatizálása így történt meg.
Ennek eredményeképpen a tartós állami tulajdon mögött tulajdonképpen egy kiüresedett,
vagyonvesztett, funkció nélküli, gazdasági, stratégiai jelentőségét tekintve érdektelen cég
jelent meg.

Mindezek alapján még a jelentésünkben rögzítettük, hogy ez a fajta értelmezése a
törvénynek egyértelműen ellentétes a törvényhozói szándékkal, és egyértelműen ellentétes az
egyéb törvényi hátterek által kinyilvánított szándékkal.

Továbbá megállapítottuk azt is – bár ez az előbbihez képest inkább részletkérdés, de
nagyon fontos, hiszen ebből is fakadtak gazdasági veszteségek -, hogy nem volt egységes
vasúti járműnyilvántartás a MÁV-nál, így nem volt lehetséges a járművek azonosíthatósága,
számontarthatósága. Az infrastruktúra műszaki állapota folyamatosan romlott, ennek is volt a
következménye az, amit a vezérigazgató úr már említett, hogy valamennyi vontatási nemben
csökkent a MÁV teljesítménye. A vasúttársaságok 2002 és 2007 között 636 milliárd forintot
terveztek fejlesztésre - ezzel szemben megint csak elmaradás van -, és 377 milliárd forintot
teljesítettek.

A tulajdonosi felügyelet sem működött megfelelően, ezért is volt megítélésünk szerint
ennyi probléma a gazdálkodás tekintetében. Tulajdonképpen az egyik örvendetes vagy
szomorú dolog az - ez szubjektív véleménymegállapításunk -, hogy a problémák jelentős
körét a MÁV belső ellenőrzési szervezete feltárta és jelezte a döntéshozóknak, ezzel szemben
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érdemi intézkedések nem történtek. Ennek is a következménye, hogy mind ebben az
időszakban, mind jelenleg is több hatósági eljárás, illetve büntetőeljárás is folyik a MÁV Zrt.
érdekkörén belül.

Befejezésként pedig csak szeretném megerősíteni azt, amit az elnök úr mondott, hogy
2011 második felében tervezzük a MÁV Zrt. vizsgálatát a 2008. évtől kezdődően, és ebben a
vizsgálatban természetesen vissza fogunk térni mindazon megállapításokra, amiket az előző
két vizsgálat során felmutattunk, és ellenőrizni fogjuk, hogy ott a korrekciós intézkedések
megtörténtek-e vagy sem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Egy kérdést szeretnék csak feltenni. Annak idején elkészült a
jelentés, és akkor a kormánynak javaslat is született nyilván az ÁSZ-jelentés kapcsán.
Gondolom, ezt a MÁV akkori vezetése valamilyen mértékben figyelembe vette, ezzel
kapcsolatban egyetlen kérdést tennék fel. Most itt felmerült a vagyon értékesítése –
privatizációs törvény –, országgyűlési kontroll alól kikerülése. Nyilván azóta új szabályzat
van, kézhez is kaptuk a tájékoztatóban erre vonatkozóan a portfóliókezelési szabályzatot.
Vezérigazgató úr, engedje meg, hadd kérdezzem meg, hogy ugye, azóta történt változás
ebben, tehát most ez a kérdés, amit fölvetett az Állami Számvevőszék a MÁV-Cargóval
kapcsolatban, most elvileg ilyen jellegű kérdés nem merülhet föl, mert gondolom, hogy a
portfólió, illetve az állami vagyon kezelését azóta szabályozták.

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Azt
gondolom, ilyen értelemben a portfóliókezelési szabályzat azt mondja ki, hogy mit és hogyan
lehet tenni a MÁV-csoporthoz tartozó leányvállalatokkal. Ebben az összefüggésben jelentős
privatizáció, ha úgy tetszik, nem készül; hogyha így értelmezhetem a kérdést, akkor igen. A
jogértelmezés vonatkozásában nem tudom, hogy van-e bármilyen más érvényes döntés a
dologgal kapcsolatban, tehát hogy született-e olyan típusú jogértelmezés, amely azt mondja,
hogy nem lehet a MÁV-csoporthoz tartozó leányvállalatokat értékesíteni. Tehát erről nem
tudok most beszámolni. Ilyen értelemben a Cargo egy jelentős, az egész tevékenység döntő

részét alkotó kérdés volt. Nyilván itt azt kell akkor eldöntenie a mindenkori tulajdonosnak,
hogy hol értékeli adott esetben ilyennek vagy olyannak, lényegesnek vagy nem lényeges
hatásúnak ezeket a dolgokat. Mondom még egyszer, arról, hogy explicit tilalom lenne arra,
hogy társasági részesedést értékesítsen a MÁV, jelen pillanatban nem tudok.

ELNÖK: Van-e további kérdés? A bizottság tagjait kérdezem, van-e kérdésük az
Állami Számvevőszék kiegészítéséhez kapcsolódóan. (Nincs jelzés.) Nincs, akkor köszönjük
szépen most ezt a kiegészítést. Nyilvánvalóan, amint jeleztem, az Országgyűlés, amikor a
bizottságra vonatkozó országgyűlési határozatot megfogalmazta, akkor nagymértékben
támaszkodott az Állami Számvevőszék jelentésére, tehát nyilvánvaló, hogy a munkánk során
még erre vissza fogunk térni.

Szakértői megbízások és vizsgálatok tárgyának megbeszélése

Áttérhetünk a 3. napirendi pontra, és megkérem a vezérigazgató urat, hogy továbbra is
álljon rendelkezésünkre, hiszen itt felmerülhetnek még kérdések. Az Állami
Számvevőszékhez direkt nem intéznénk kérdést, de felmerülhet esetleg, úgyhogy, ha itt
maradna. (Jelzésre.) Köszönöm szépen. Hiszen most arra térnénk rá a 3. napirendi pont
kapcsán, hogy milyen levelek, bejelentések érkeztek, illetve a képviselők is jelezték, hogy
különböző kérdéseket fogalmaznak meg. Mivel szakértőket foglalkoztatunk, ebben szeretnénk
kicsit egyeztetni a bizottsági ülés keretében is.
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Előzetesen annyit tudok mondani, hogy az Országgyűlés elnökének van egy régebbről
keltezett utasítása, amely szabályozza ezt, a bizottsági elnök rendelkezhet a szakértői keret
60 százalékával, a másik 40 százalékát az alelnök ellenjegyzésével lehet elkölteni. Mi ezt az
ügyrendünkben nagyjából így szabályoztuk, tehát ebbe nem mennék bele, de a bizottsági
keret feléig terjeszkedtem, hiszen korábban szóban ebben egyeztünk meg. Ezt csak azért
mondom, mert ez az adminisztratív része a dolognak.

Várnai Rupert urat és irodáját kértem fel, hogy álljon a bizottság rendelkezésére, és ez
a szerződés, amelyet meg is kötöttünk, nyilván nem irányulhat arra, hogy a MÁV-csoport
gazdálkodását alapjaiban vizsgálják, hiszen az, mint említettem, sokkal nagyobb
nagyságrendű munka, hanem kifejezetten azokra a kérdésekre, amelyek a bizottság
működésére vonatkoznak: elsősorban a kiszervezések, az értékesítések, a privatizációval
kapcsolatos 2002-2010 közötti események átvizsgálása. Azt javasolom, és kérem a bizottság
tagjait, ha van ehhez véleményük, hogy fókuszáljunk, hiszen rengeteg cégről van szó. Tehát
azt javasolom, az lenne a célszerű, ha a felsorolt cégek között a 10 millió forint alatti
üzletrész-értékesítéseknél csak egy egyszerű dokumentáció szülessen, hiszen ezeket is
megkaptuk. Tehát ezek jogszerűségét is át lehet vizsgálni, de én igazából a MÁV
gazdálkodásának a hatását nem tartom jelentősnek, tehát igazából úgy gondolom, hogy erre
most energiát kár volna fordítani – természetesen lehet ezen az értékhatáron változtatni –,
hanem fókuszálnánk a nagyobb kiszervezésekre, esetleges privatizációkra. Ezeket a bizottság
ülésén is meg tudnánk határozni, azt a néhány céget.

Ezenkívül nyilvánvalóan szó lehet még egyéb kiszervezésekről és más témákról,
valamint mielőtt még megadnám a szót, mert mind Korondi képviselő úr, mind alelnök úr
jelezte, hogy kérdéssorozatot állítana össze, ezekre most itt nem kérnénk választ. Tehát azt
gondolom, hogy a mai bizottsági ülésen nem is lehet nyilván a MÁV vezérigazgatójától sem
választ kérni – azt gondolom, sokkal mélyebbek ezek a kérdések –, tehát nyilvánvalóan majd
megbeszéljük, hogy egy adott időn belül írásban kérnénk a választ, és egy későbbi bizottsági
ülésen napirendre kerülnének.

Továbbá közzétettem Budai Gyula képviselő úr – aki kormánymeghatalmazott –
levelét, amelyet fölolvasnék, mert rövid, csak azért, hogy lássuk, és azt javasolom, hogy
ezekkel a kérdésekkel egyelőre részletesen ne foglalkozzunk, hanem majd egy későbbi
időpontban. Ez a vizsgálat most kezdődött meg. Meghívnánk Budai Gyula kormánybiztos
képviselő urat, és ő beszámolna a bizottságnak. Ez a MÁV motorvonat-beszerzéseinek teljes
folyamata, a MÁV Cargo privatizációjának teljes körű átvilágítása, a MÁV Vagyonkezelő
Zrt. teljes körű gazdasági, jogi átvilágítása, a MÁV-székház értékesítésével, a
székházbérléssel kapcsolatos valamennyi jogügylet, a BALO Fémszerkezetgyártó Kft.-vel
kötött szerződések. Ezeket vizsgálja a kormánybiztos úr, azt gondolom, ezeket most a
bizottságnak nem célszerű így párhuzamosan vizsgálnia. Majd meglátjuk, mire jut a vizsgálat,
és akkor természetesen a bizottság is foglalkozhat vele.

Átadom a szót alelnök úrnak, hogy ismertesse a javaslatait.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Valóban, ahogyan
említettem, összeállítottunk egy kérdéssort. Azt gondolom, már csak az időnyereség céljából
is, most nem látom értelmét, hogy ezeket a kérdéseket itt, a bizottsági ülés keretében tegyük
föl. Továbbá az a javaslatom, hogy a bizottság a MÁV Zrt. felé az adatkéréseket valami
egységes, strukturált formában tegye meg, tehát ne külön-külön levelezzenek a bizottság
tagjai a MÁV-val.

Úgyhogy csak itt szeretném akkor jelezni, hogy figyelembe véve a Budai úr által
végzett vizsgálatokat, az elnök úr által javasolt megszorításokat, hogy melyek azok a
területek, ahol nem érdemes a bizottságnak vizsgálódnia, illetve a CD-n megkapott adatok
alapján mi szűrni és szűkíteni fogjuk ezt a kérdéssort, és ezt írásban el fogjuk juttatni az elnök
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úrnak, és azt kérjük, hogy ennek figyelembevételével fogalmazza meg a bizottság egészének
az adatkérését. Gondolom, ebbe akkor belefér, hogy a többi bizottsági tag által feltett
kérdések is egy ilyen egységes adatkérés formájában kerüljenek elküldésre.

Tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésünk egészen egyszerűen hosszú,
időbeli, lineáris adatsorok a MÁV gazdálkodásáról, a teljesítmény adatairól, tehát nem
feltétlenül gondolom ezt itt a bizottsági ülés keretében föltenni. A jövő hét második feléig el
fogjuk juttatni a pontosított kérdéssort az elnök úrnak, és azt kérjük, hogy akkor ez
továbbításra kerüljön az illetékesek felé.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért azt javaslom, hogy haladjunk, mert ha jól értem, a
jövő hét második fele azt jelentené, hogy akkor februárban tudnánk összeállítani a kérdéssort;
haladjunk is, mert a bizottság azért most már több mint két hónapja működik. Természetesen
elfogadom ezt a javaslatot, de hogy addig is haladjunk, már most úgy tervezem, hogy a
következő ülést február 16. környékén, tehát a parlament indulásakor kellene tartanunk
várhatóan, de természetesen erről még egyeztetni fogunk.

Hogy továbblépjünk, Korondi képviselő úrnak adom meg a szót, hisz ő adott egy
hosszú listát. Parancsoljon!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igen, akkor még
nem láttam ezeket a jelentéseket, mert nem voltam itthon az elmúlt héten, kihelyezett
frakcióülésen vettem részt, de természetesen azért állítottuk össze szakértőmmel ezeket a
kérdéseket, mert ezeken a területeken gondoltuk, hogy vizsgálódnánk, mert ugye nem
határoztuk meg az első bizottsági ülésen, hogy ki melyik területet vizsgálja. Úgy gondoltuk,
hogy ezeket a területeket tartanánk a legfontosabbnak, amit írásban prezentáltunk minden
résztvevő számára, és nagyon fontosnak tartanám továbbra is ezeket a kérdéseket, hisz úgy
gondolom, hogy ez az öt terület, amit meghatároztam – szerkezetátalakítás és privatizáció,
ingatlangazdálkodás, informatikai beszerzések, külföldi hivatalos utazások és a
szakszervezetek költségei -, nagyon fontos lenne a bizottság számára, hogy lássunk egy tiszta
képet, mert egyébként nagyon szerteágazó tanulmányok vannak itt az asztalunkon, és nagyon
mélyreható vizsgálatot csak úgy tudunk végezni, ha különböző területeket kiragadunk, és
azokat alaposabban meg tudjuk vizsgálni.

Egyetértek az alelnök úrral, hogy akár egy összefésült kérdéscsomagot küldjünk el az
elnök-vezérigazgató részére természetesen, részemről ez a kérdéscsomag már ott van az elnök
úr asztalán, és nyugodtan ki lehet egészíteni esetleg más kérdésekkel is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Úgy gondolom, hogy ebből egységesítenénk azokat a kérdéseket -
természetesen akár megjelölve a kérdező képviselő személyét is -, amelyek a MÁV
szerkezetátalakítására és privatizációjára vonatkoznak általánosságban, viszont ezt
összefoglalnám, és majd nyilván egyeztetünk ebben. A következő napokban megküldeném
azokat a kérdéseket, amelyek önállóan kezelhetők, hogy haladjunk - itt elsősorban ezekre a
beszerzésekre gondolok -, a 3., 4., 5. pontra vonatkozókat, amiket a képviselők feltettek.
Miután a bizottságra vonatkozó határozatban a MÁV gazdálkodása is benne van, igazából
összefüggésbe hozható szinte minden kérdés vele, úgyhogy ezeket eljuttatnám, természetesen
megjelölve a kérdező személyét, és azt hiszem, önállóan is megkezdhetjük akár már a
következő ülésen is ezeknek a tárgyalását, és ami meg a lényegre, a gazdálkodási részre
vonatkozik, a szerkezetátalakításra, azt pedig továbbtárgyalnánk. Az nyilván egy
összefoglaló, hosszabb időt igényel, és azt gondolom, a következő hónapokban is többször
kell erről tárgyalnunk.
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Viszont szeretném azt jelezni, hogy az általam felkért ügyvédi irodával való munkát is
elkezdtük, és itt is szeretnénk szűkíteni nyilván a területet, hiszen tulajdonképpen
kiválasztható az a néhány cég, ahol a privatizáció vagy kiszervezés megtörtént. Mindjárt rövid
időre meg is adnám a szót; azért rövid időre, mert természetesen egyelőre csak a
munkakezdésről tudunk beszámolni, hogyan látja az ügyvédi iroda az eltelt időt.

Köszönettel megkaptuk a MÁV-nak azt a hatalmas adatmennyiségét, nagyon fontos,
de nyilván az eltelt időszakban ebből nem lehetett pontosan meghatározni még az összes
feladatot; meg a beérkezett leveleknél is, mert a Debreceni Járműjavítóval kapcsolatban
érkezett be hozzánk egy levél, amit a képviselő uraknak eljuttattunk. Egyelőre úgy látom,
hogy ha figyelembe vesszük a Budai Gyula képviselő úr által vizsgáltakat, valamint az összes
céget és a nagyságrendjét, akkor igazából a privatizáció kapcsán a MÁV Cargon kívül még a
járműjavítás az, ahol érdemes lenne ezt újra áttekinteni, a Debreceni Járműjavító történetét
nem kerülhetjük meg, és vannak más tevékenységek.

Megkérdezem Várnai Rupert urat - előzetesen természetesen, hiszen csak rövid
tanulmányozásra nyílott lehetőség -, hogy mit javasol áttekinteni ebben a szerény keretben,
ami rendelkezésre áll.

DR. VÁRNAI RUPERT (Várnai és Társai Ügyvédi Iroda): Tisztelettel köszöntöm az
elnök urat és a bizottság tagjait. Két mondatot azért mondanék az irodánkról, mielőtt azt a
tényleg eléggé nehezen definiálható keretet megpróbálom meghatározni, ami mellett
tervezzük a munkát végezni. Főként gazdasági jogra szakosodott irodáról van szó, egy
harmincöt fős stábról és egy tizenöt fős pénzügyi tanácsadó csapatról mellettünk. Eme négy
területre szakosodtunk leginkább, cégátvilágítások és akvizíciók, összeolvadások
lebonyolítása okán merülhetett fel talán a nevünk, és az, hogy segíteni tudjuk a bizottság
munkáját.

Való igaz, hogy csak megismételni tudom azt, hogy a rendelkezésre álló idő nem volt
többre elegendő, minthogy fel tudjuk mérni azt, hogy nem tudjuk felmérni, hogy mennyi
munka várhat ránk. Az bizonyos, hogy itt egy ésszerű keretet meg kell határozni, és való igaz,
hogy szerintem a bizottság célja is az, hogy a nagyobb falatokat kiszűrje ebből az egész
rendszerből. Természetesen az egyértelmű már az országgyűlési határozatból is, hogy azt
kellene megállapítani, hogy eltűnt-e pénz a MÁV-ból, illetőleg meg lehet-e találni a
felelősöket, erre szeretnénk koncentrálni, és a bizottsággal való együttműködésben
feltételezem, hogy az elnök úrral kell majd kooperálnunk, felé fogjuk továbbítani - de minden
bizottsági tagnak is - az általunk még szükségesnek vélt kérdéseket.

Ami most összeállt bennünk, az egy eléggé bő dokumentumlista, a már
rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz képest már most nyilvánvalóan szükséges plusz
információ, illetőleg azt lesz nehéz még talán meghatározni, hogy az országgyűlési
határozatban is felsorolt kérdéssorból melyek a tisztán jogi jellegű, melyek a jogi és pénzügyi
jellegű vagy számviteli kérdések, és természetesen azt is, hogy milyen mélységig kell ezekbe
belemenni.

Rögtön lenne egy talán kicsit furcsa kérdésem. Ha a 9. kérdést megvilágítaná
számunkra a bizottság, az segítene, nekem ott volt némi értelmezési vagy nyelvtani
értelmezési problémám. Ez úgy szól, hogy: „A MÁV Zrt. szerkezetátalakítását követően
kialakult szervezeti és működési rendszere biztosította-e a korábban kiszervezett feladatok
ellátását?”. Tény, hogy ez nem annyira jogi kérdés, de szeretnénk megérteni, hogy itt arra
gondol-e a bizottság, hogy a MÁV továbbra is képes-e a szerkezetátalakítást követően ellátni
a kiszervezett feladatokat vagy hogy úgy szervezték-e ki ezeket a feladatokat, hogy a létrejött
új cégek vagy a kiszervezett feladatok ellátására létrejött cégek alkalmasak-e arra, hogy
megfeleljenek az elvárásoknak.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mondhatnám, hogy nem mi állítottuk össze a kérdéssort
az országgyűlési határozatban, de természetesen válaszolni kell erre a kérdésre, erről
beszéltünk. Nyilván, azt gondolom, ezt úgy kell értelmezni, hogy a munka során meg fogjuk
vizsgálni a kiszervezéseket, és annak kapcsán talán előbbre jutunk ebben. Azt látni a
beszámolókból, hogy a most kialakult szervezeti és működési rendszer biztosítja a
kiszervezett feladatok ellátását, de az a kérdés, hogy ezt hogyan biztosítja, tehát vannak-e
olyan tevékenységek, amelyeket a MÁV belülről is meg tud oldani, és most kívülről történik.

Meg is adom a szót a főigazgató úrnak. Ezzel kapcsolatban lesz még nekem egy
kérdésem, a kiszervezésekkel kapcsolatban, hogy a munkát itt egy kicsit pontosítsuk.

Köszönöm szépen.

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Csak
javaslatba akarnám hozni, hogy ennek a kérdésnek a vonatkozásában talán az az értelmes
kérdésfeltevés, hogy nyilván a nagyobb kiszervezéseknél társasági formába alakultak
bizonyos korábbi line menedzsment területek. Nyilván ennek voltak döntés-előkészítő
anyagai, amelyekben valószínűleg meg volt fogalmazva, hogy mi célból lett létrehozva az
adott tevékenységre gazdasági társaság. És nyilván azt lehet megvizsgálni ex post, utólag
külső szakértővel, hogy ezek a célkitűzések egyrészt helyesek voltak-e, illetve ha igen, akkor
az, ami megvalósult, az is azt a célt támogatja-e, támogatta-e, mint amit eredetileg a döntés
kapcsán kitűztek. Azt gondolom, hogy ha ilyen értelmezését adjuk a kérdésnek, akkor
értelemszerűen a nagyobb társaságok megalakításával kapcsolatos dokumentációt az ügyvédi
iroda át tudja tanulmányozni, az ahhoz kapcsolódó, külön létező pénzügyi kimutatásokat lehet
önmagukban értékelni és a jelenlegi állapotot összevetni a kitűzéskori célrendszerrel, így lehet
értelmes válaszokat kapni, ami valamilyen szinten informatív a bizottság számára.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tevékenységek nagy részét a MÁV-csoporton belül
végzik el, ez azért látszik az eddigi anyagokból, tehát azt gondolom, hogy az ilyen nem
nevezhető kiszervezett tevékenységnek. Nyilvánvaló, hogy annak a gazdaságossága más
kérdés. Én azokra a tevékenységekre szeretném – most csak fölsorolnám –, hogy ha esetleg
van, ami kimaradt, a figyelmüket felhívni. Tehát itt egy olyan céget találtunk a MÁV Cargón
kívül – amit most nem vizsgálunk –, ami a Debreceni Járműjavító Kft., ezzel kapcsolatban
érkezett is hozzánk bejelentés, ez lenne az egyik feladat.

Van két-három kisebb cég, ami a MÁV Cargóhoz kapcsolódik, illetve kisebb eladás,
az Euroút meg még egy cég itt a felsoroltak között, ezek kisebb jelentőségűek, de a 10 milliót
meghaladják, gondolom ezekre is kitérünk egy rövid jelentés erejéig, de ezek nem hiszem,
hogy stratégiai kérdés szempontjából fontosak lennének, de nekünk nyilván mindennek a
szabályszerűségét vizsgálnunk kell.

Aztán vannak azok a kiszervezések, amelyek nem feltétlenül privatizáció útján
valósultak meg, hanem vagy olyan módon, hogy a MÁV megszüntette ezt a tevékenységét,
felszámolta a cégét, és kívülről, szerződéssel látja el. Ilyen a felsővezeték-karbantartás, amire
szeretnék kitérni, a kitérőgyártás, azt nem tudom pontosan, hogy az megszűnt-e vagy hol
látják el, a jegynyomtatás kérdése, és olyan alapvető szolgáltatások esetleg, amelyekre nem
biztos, hogy ki kell térni, mert lehetséges, hogy ezt mindenütt helyben oldják meg, de a
bejelentések alapján a kiszervezés nem tűnik mindenütt érthetőnek, akár a takarítás vagy az
utasellátás területén. Ezekre is szeretnénk kitérni, de ezek más jellegű kiszervezések voltak,
szerződésekkel, külső beszállítókkal oldják meg ezeket.

Tehát körülbelül ennyit látok egyelőre, amit megvizsgálnánk, és gondolom, ebből egy-
két céget kiemelve az ügyvédi iroda. Ezt azért mondom a bizottsági képviselőknek is
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tájékoztatásul, hiszen ők is foglalkoztatnak szakértőket, hogy összehangoljuk a munkát, hogy
ez lenne az irányultsága.

Kérdezem a bizottsági tagokat, van-e ezen a kérdéssoron kívül esetleg olyan, amit
most bejelentenének, hogy a saját szakértőjükkel vizsgáljuk, hogy ne legyen átfedés.

(Jelzésre.) Parancsoljon, Göndör képviselő úr!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ehhez a 9. ponthoz
szólnék hozzá, mert nekem ezzel már akkor is gondom volt, amikor az Országgyűlés elé
került. Itt egy baj van, tisztelt elnök úr, hogy az Országgyűlés nem módosíthatja a bizottság
tárgyát, mert én azt gondolom, és ezt veszem ki az ügyvédi iroda szavaiból is, hogy itt
egyszerűen fogalmazásbeli probléma van. Mert a 9. pontnak arról kellene szólni, hogy a
MÁV által korábban végzett feladatok a kiszervezés után is biztosítottak. Tehát erre igazán
nem is az irodának, hanem magának a MÁV-vezérkarnak kellene válaszolni.

Nekünk viszont abban majd segíthet az ügyvédi iroda, hogy végig kell gondolnunk azt
a problémát, amit már érintett Becker Pál úr az ÁSZ részéről, hogy az Unió által a csatlakozás
után megkövetelt feladatok meg a mi privatizációs törvényeink – hadd mondjam így, mert
sorozatban több módosítás is volt – mennyire vannak vagy voltak összhangban azokkal a
feladatokkal, amelyeket viszont el kellett végezni. Ez már a 2008-as jelentésben nagyon
tételesen írva vagyon, hogy határidőre mikor mit kellett elvégezni. Tehát ha elfogadjuk, hogy
ez egy folyamat, akkor nagyon sok minden ennek a következménye, azzal együtt, hogy itt
lesznek, magam is látok több joghézagot, hogy ezt kinek és hogyan kellett volna, hát erről
majd itt fogunk vitatkozni, hogy kinek lett volna a kötelessége ezt megtenni. De mondom, én
ezt a 9. pontot így értelmezem, és így várnék majd a vasúttársaságtól választ, hogy azok a
feladatok, amelyeket végeztek, és ebbe az elnök úr által említett feladatok, tehát a takarítás
ugyanúgy beletartozik, mert amikor a szolgáltatás színvonaláról beszéltünk az első napirendi
pont keretében, abba beletartozik, hogy olyan ez a szolgáltatás, amit örömmel vesznek
igénybe az emberek, abba pedig ez is beletartozik. Tehát számomra a 9. pont ezt jelenti.

ELNÖK: Annyit hadd tegyek hozzá, hogy azt gondolom, itt nyilván egyértelműen az
volt a szándék, hogy lehetőleg megállapítsuk azt, hogy a kiszervezés célszerű, gazdaságos
volt-e, tehát el tudta volna-e látni hatékonyabban a MÁV a belső szervezeti és működési
rendszerében, hogy tényleg ki kellet-e szervezni azt a feladatot. Ehhez kapcsolódik a
10. kérdés, hogy mérhető gazdasági előnye lett-e a MÁV Zrt.-nek a kiszervezésből. Igazából
ez a két kérdés így függ össze. Ennek a megválaszolása nehéz olyan értelemben – ezt nyilván
azért tisztáztuk –, hogy ezt teljes körűen az ügyvédi irodától egy megbízás keretében nem
kérhetem, hiszen ez rendkívül nagy feladat. Egy-két cégre fókuszálnánk, természetesen a
MÁV vezetésétől – azt gondolom – kaphatunk erre vonatkozóan szélesebb körű adatokat is,
hiszen nyilván maguk is vizsgálták. De az összes kiszervezést – hiszen rendkívül széles
körűek –, ennek a gazdasági előnyeit végigelemezni, ennek a megbízásnak a keretében nem
tudom lefolytatni, mert ez rendkívül komoly munkát jelentene. Ahogy itt elhangzott a
vezérigazgató úr kiegészítéséből, vannak ilyen adatok, de teljeskörűen – azt hiszem, ez az
előző bizottsági ülésen is elhangzott – ilyenfajta gazdasági elemzések nagyon sokszor nem
történtek 2002-2010 között, tehát azt hiszem, most ezeket utólag ott érdemes megcsinálni, a
kiemelt ügyeknél, valószínűleg a kisebb ügyeknél ez nem célszerű. De természetesen a
bizottság a következő hónapokban pontosíthatja ezt az álláspontját.

Ügyvéd úr, parancsoljon!

DR. VÁRNAI RUPERT (Várnai és Társai Ügyvédi Iroda): Talán még egy gondolatot
hadd tegyek hozzá. Hallgattam itt a bizottsági hozzászólásokat, és szerencsére elnök úr
többször megjelölte, hogy a rendelkezésre álló kapacitáskeretek nem teszik lehetővé, hogy
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olyan mélyrehatóan és annyi ideig vizsgáljuk ezt a témát, amennyi nem is becsülhető meg,
hogy milyen időigényű lenne, illetve munkaórában mit igényel.

Az biztos, hogy egy ügyvédi irodának az kell hogy legyen a célja, hogy az ügyfele
elégedett legyen, és bár indirekt itt az ország a megbízó, de itt a bizottság tagjainak szerintem
folyamatosan definiálni kell majd azt, hogy mi a mi feladatunk. Ugyanis eredendően
számomra az volt világos, hogy itt meg kell állapítani, történt-e bűncselekmény vagy olyan
fokozott felelőtlenség, ami alapján az állapítható meg, hogy az ország érdekei sérültek,
illetőleg megállapítható-e az, hogy ezért ki a felelős, és felelősségre vonható-e. Itt már olyan
kérdések meg olyan stratégiai elemzések is elhangzottak – egyetlen példaként a közút és a
vasút egymáshoz való viszonyával kapcsolatban, nyilván sok vasút iránt elkötelezett személy
van jelen –, ahova mi nem fogunk tudni kiterjeszkedni, és valószínűleg elmondhatom őszintén
azt is, hogy nem is értünk hozzá.

Ennek megfelelően kérem majd a bizottságot, hogy mindig jelezzék azt, amikor az
elvárásoknak nem megfelelő irányba halad ez a vizsgálat, vagy nem olyan mélységű. De mi
valóban azért elnök úrral egyeztetve addig jutottunk el, hogy itt a legfontosabb és az előbb
említett szempontok szerinti vizsgálatokról lesz szó.

ELNÖK: Köszönöm. Természetesen ahhoz nem kell majd bizottsági ülést összehívni,
hogy egyeztessünk, mert a bizottság ügyrendje és az ésszerűség is úgy diktálja, tehát a
bizottság elnökeként én ezt a koordinációt és a feladatok pontosítását elvégzem, csak most
jelezni akartam a munkakezdéskor, hogy körülbelül mi az, amit megcélozhatunk. Ez is –
természetesen nagyra értékelve az iroda munkáját – igazából gondolom, ez egy komoly
presztízsfeladat, itt nem a szerződésnek a más tartalmi része az érdekes, egy-két esetet
kiemelve valóban a jogi részét megvizsgálva. Gazdálkodási kérdésekbe pedig akkor tudunk
mélyebben belemenni, ha lesznek egyéb finanszírozási források, akár máshonnan, de
említettem, hogy előkészületben van, és lehetséges, hogy elkezdődik egy alaposabb vizsgálat
ennek a célszerűségét, ésszerűségét illetően, mert nyilvánvalóan tízmilliós nagyságrendű

lenne egy pénzügyi átvizsgálás a MÁV-csoport gazdálkodása, a szerkezetátalakítás
vonatkozásában, tehát ez olyan nagyságrendű, amit majd nem a parlament tud finanszírozni,
erre visszatérhetünk.

Nyilván örülnénk ennek, hogyha lenne egy ilyen, mert a bizottság ezt
megtárgyalhatná, de miután ennek a nagyságrendje elég jelentős, ez további egyeztetések, és
alapvetően a fejlesztési minisztérium vezetőjének az állásfoglalását is megkívánja. De úgy
tudom, hogy nyilvánvalóan ők is vizsgálják. Valamint nyilván a MÁV-nak vannak belső
vizsgálatai és belső anyagai a vonatkozó témákban. Nem most kérnék erre választ, de ez elő
fog kerülni, hogy vannak már olyan kérdések, amiket megvizsgáltak az elmúlt években,
azokat is figyelembe vehetjük.

Azzal zárnám én a magam részéről, hogy akkor egyrészt meghatározzuk az alelnök úr
és a képviselő úr által feltett kérdéseket, a többi képviselőével is természetesen kiegészítve,
amely a gazdálkodásra és a MÁV-csoport gazdálkodására, szerkezetátalakításra vonatkozik.
Menet közben az ügyvédi irodával ennek a néhány cégnek, amit kiválasztunk, folytatnám az
átvilágítását, és természetesen a következő ülésre már a Korondi képviselő úr által feltett
kérdések közül néhányra biztosan választ tudunk kapni.

Valamint azért itt jeleznem kell a teljesség kedvéért, hogy bizottsági elnökként kaptam
egy levelet a MÁVGÉP Kft. ügyében, ezt továbbítottam a vezérigazgató úrnak. Ez egy
jelenlegi átszervezésre vonatkozik, és azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a szakértői
vizsgálat tárgyát képezi. A jelenlegi átszervezési ügyek bizonyos értelemben
túlterjeszkedések lennének, mert 2010-ig kell vizsgálnunk, de természetesen úgy gondolom,
hogy jó az, ha választ kapunk erre a kérdésre is akár nem a bizottság keretében, hanem
képviselői kérdés vonatkozásában is. A vezérigazgató úr tájékoztatni fog minket erről az
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ügyről természetesen, amire itt különböző kérdések merülnek fel, ezt is a bizottság tagjai
kézhez kapták.

Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése vagy kiegészítése erre vonatkozóan.
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor ezt így elfogadhatjuk.

Összehangolom a kérdéseket a következő hetekben, eljuttatjuk a kérdéseket, a MÁV
vezérigazgatójával, az ügyvédi irodával egyeztetek, és akkor előreláthatóan február 16-án
tartanánk az ülést. Előreláthatóan mondom, mert ez természetesen majd a parlamenti
menetrendtől is függ, pontosítjuk az ülés időpontját. Addigra már be tudunk számolni
részeredményekről, úgy gondolom, illetve kérdésekre választ kapunk, amiket itt a képviselő
urak feltettek. És akkor kérném szépen majd, hogy írásban a vezérigazgató úr válaszolja meg
nekünk a MÁVGÉP Kft. ügyében az álláspontját a szakszervezet kérésére vonatkozó levéllel
kapcsolatban.

Nem tudom, hogy most van-e ehhez kiegészítés. (Jelzésre:) Parancsoljon!

SZARVAS FERENC elnök-vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Elnök Úr!
Úgy tudom, hogy már megküldtük, lehet, hogy akkor a posta ördöge. A levélben - ahogy az
elnök úr is mondta, úgy látszik, ezt közösen gondoljuk - megadom a bizottságnak a
felvilágosítást, de nagy tisztelettel arra kérem a bizottságot, hogy ilyen értelemben
panaszlevelek, éppen aktuális ügyek kivizsgálását ne tekintse a napirendjének, és jórészt
azért, mert ha ebbe belemegy a bizottság, akkor attól félek, hogy panaszlevelek áradatát
fogjuk kapni, egy ekkora vállalatban mindig van, aki valamit sérelmesnek vél. Nyilván nem
vagyok abban a helyzetben, hogy a bizottság kérésének ne tegyek eleget, tehát ne
vizsgáltassam a dolgot, de attól félek, hogy akkor szétesik értelemszerűen a vizsgálat, nem tud
arra fókuszálni a bizottság, amit kitűzött, és átmegyünk egy ilyen folyamatos, abszolút
szuperellenőrzési bizottságba.

Tehát arra kérném a bizottságot, hogy a megadott válasz a bizottsági tagoknak szól,
nem hiszem, hogy kifele egyébként ez bárki másra tartozna, amivel ebben a levélben majd
találkozni fognak, az ügyvezetés álláspontjával ezzel kapcsolatban. Még egyszer mondom, ha
lehet: ha teret enged a bizottság ilyen típusú panaszleveleknek, amit velem most külön
kivizsgáltatnak, akkor erről fog szólni a következő hetek-hónapok kérdése. Azt gondolnám,
hogy szerencsésebb, ha arra fókuszálunk, amire itt a parlamenti határozat szól. Azt gondolom,
hogy a képviselő uraknak egyébként meg van módjuk és lehetőségük, hogy konkrét ügyekben
akár a normál eljárásban kérdéseket intézzenek a MÁV-hoz, ha ilyen típusú bejelentés vagy
panasz érkezik hozzájuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ezért is nem vettük külön napirendre, de természetesen itt
felvetődött néhány kérdés, amire megnyugtató választ kell adni. Ez meg is van. Majd
megvizsgáljuk, én nem láttam, tehát a MÁV-bizottság e-mailjére nem érkezett meg, lehet,
hogy akkor még folyamatban van, mindenesetre a képviselők meg fogják kapni a következő
napokban, és megnyugtató választ kaphatunk, hogy nem tervez a cég – a dolognak a lényege
ez – semmilyen értékesítést ezzel kapcsolatban, amit felvetett a szakszervezet. Azt gondolom,
hogy természetesen általános panaszokat nem vizsgálnánk, de ha mégiscsak az olyan
felvetéseket, amelyek a bizottság alapvető működésével, kiszervezéssel, privatizációval
függenek össze, egy válaszlevélben elintézzük, akkor én is ezt megfelelő megoldásnak tartom.
És ha a képviselők meg úgy gondolják a későbbiek folyamán, hogy nem kielégítő a válasz,
akkor természetesen a képviselők kérdést intézhetnek a miniszternek írásban, szóban és a
többi, és akkor ilyen formában ezt meg lehet vizsgálni. Köszönöm szépen.

Ha több hozzászólás nincs, akkor megköszönöm a vendégeinknek, a meghívottaknak,
a bizottság tagjainak a részvételt, és akkor a megbeszéltek szerint folytatjuk.
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Köszönöm szépen, az ülést bezárom. (Göndör István: Elnök Úr! Arról volt szó, hogy
beszélünk az egyebekről, egyéb technikai dolgokról. Bocsánat, a napirendben benne van a 4.
pont!)

Egyebek

Akkor elköszönök a vendégeinktől, a bizottság tagjait megkérem, hogy maradjanak.
Természetesen maradhatnak a szakértők, nem tudom, mire irányul a kérdés. Megkérem, hogy
nagyon rövid legyen! Elnézést kérek a képviselő úrtól, hogy nagyon gyors voltam, mert nem
jelezték korábban, hogy az egyebek között más kérdés is felmerülhet.

Parancsoljon! Göndör képviselő úrnak megadom a szót, hogy mire vonatkozik a
kérdése.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Valóban a
felvezetőben szerepelt a 4. pont, és ezért nem szóltam korábban.

Elnök Úr! Tisztelettel azt javasolnám, hogy valahogy oldjuk meg az információval
való ellátását a bizottságnak más körülmények között. Egyrészt ezt a nagy terjedelmű vasúti
anyagot, mondjuk azt, hogy nagyon későn kaptuk kézbe, másrészt kérem tisztelettel
figyelembe venni, hogy a képviselői laptopok alkalmatlanok CD olvasására, tehát jó, hogy
megkaptuk, de ennyi, el kellett jönni az irodába, mert hiába megyek a baráti körbe, például
pdf fájl megnyitására alkalmas gép a közelemben nem volt senkinek, tehát ez így nem jó.

Két lehetőséget javasolnék megvizsgálni a szakértőinknek. Vagy egy pendrive-on
kapjuk kézbe, és akkor tényleg jó lesz. Itt a bizottságban is, ha most az általam készített
jegyzeteket meg táblázatokat hivatkozom, senki nem tudja megnézni, mert senkinek nem áll
rendelkezésére a bizottságban, tehát elég furcsa helyzet. Itt az lenne a jó, hogy ha valaki
kérdést tesz fel, most hadd hozzam alelnök úrnak a pénzügyi műveletekre vonatkozó kérdését,
akkor az hol szerepel, és lehet, hogy már azonnal van válaszunk. Tehát az egyik az, hogy
vagy pendrive-on legyen, és akkor tényleg tudjuk kezelni.

A másik az, hogy kérjünk a Ház rendszerében egy olyan irományszámot, amire eddig
nem volt példa, mert ennek kötelező rendje van, jelentésnek, kérdésnek és minden másnak, de
ha valami olyat kialakítanának, ami azt jelenti, hogy ha fellépünk az Országgyűlés honlapjára,
akkor az irományok között megtalálhatnánk a vasúti vizsgálóbizottsághoz érkezett összes
anyagot.

Ezt a kettőt tudnám ajánlani, és még nagyon sok nagy terjedelmű anyag fog hozzánk
érkezni, tehát azt gondolom, hogy itt komoly problémáink lesznek. Nem lenne szerencsés, ha
mi most egyedileg elkezdenénk kinyomtatgatni azokat, tehát ebben az elnök-vezérigazgató
úrral egyetértek, hogy ez nemcsak takarékosság, hanem környezetvédelmi szempontból is
tragikus lenne, ha ezt mind kinyomtatnánk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: A technikai észrevételt kezeljük. Valóban azért tartottam szükségesnek az
ülést annak ellenére, hogy rövid volt az idő, hogy a feladatokra próbáljunk meg fókuszálni,
hiszen egy hét is kevés lett volna egy ilyen anyag elvégzésére. A kolléganő tájékoztatott
engem, hogy már folyamatban van annak a kialakítása, amit említett a képviselő úr.

Tessék parancsolni akkor ezt elmondani a bizottság tagjainak!

DR. BECKAY EDIT, a bizottság munkatársa: Tájékoztatnám önöket arról, hogy a
vizsgálóbizottságnak kialakításra került egy önálló meghajtó, a meghajtók között Q a neve.
Most jelen pillanatban, ahogy elkészült, az elnök úr, a munkatárs és a titkárnők tudnak
belépni, de a tagok beléptetése is folyamatban van. tehát egyrészt a tagoknak is lesz rálátásuk.
Megemelték a tárhely-kapacitást, úgy tudom, 1,5 gigabájtosra, bár volt ezzel probléma. A
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másik pedig, hogy beszéltünk a raktárral, és a pendrive-ok kiadása megtörténik, tehát minden
képviselőt ellátunk pendrive-val.

ELNÖK: Illetve gondolom, a pendrive-ra való átmásolás jelent-e problémát. Korábban
pendrive-t minden képviselő kapott, bár nekem sincs már meg, de van másik, úgyhogy…
(Göndör István: Én vásárolok is, ha kell, mert nem tudom máshogy.) 11 gigabájtos pendrive-t
kapott minden képviselő, de természetesen a bizottság pendrive-t tud biztosítani, és át fogjuk
rá másolni. Valószínűleg ilyen nagy anyagot már nem nagyon fogunk kapni, de természetesen
ha legközelebb így van, akkor pendrive-ra ki fogjuk másoltatni. Itt egyelőre a CD-másolás is
gondot okozott ilyen rövid idő alatt az informatikának – érdekes módon.

Alelnök úr, parancsoljon!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Nekem csak annyi a megjegyzésem, hogy általában az
informatikai rendszerrel kapcsolatban látom, hogy az Országgyűlésben a tárkapacitásokat
eléggé szűkre szabták, azt gondolom, egy 1,5 gigabájtos tárhely a mai viszonyok között nem
életszerű. Ezt ilyen anyagokkal – pláne, ha esetleg jpg, képfájlok, stb. feltöltésre kerülnek –,
pillanatok alatt megtölti a bizottság. Tehát örülnék, ha tudnánk kezdeményezni a tárkapacitás
bővítését, azért ez ma már technikailag nem kivitelezhetetlen.

DR. BECZKAY EDIT, a bizottság munkatársa: Elmondanám, hogy az informatikai
főosztállyal kommunikáltam ebben az ügyben, és még ezt is sokallták a Q meghajtónak, mert
azt mondták, hogy más bizottságok több éve működnek, és elegendő ennek az egyharmada is.
Ennek ellenére sikerült megemeltetni, viszont a pendrive jóval nagyobb kapacitású. Itt arról
van szó, hogy mi átmásoljuk a pendrive-ra a szükséges anyagokat, azt megkapja mindenki, és
aztán pedig a további anyagokat mindenki maga leemelheti majd erről a Q meghajtóról,
amelyet mi mindig kiegészítünk majd az éppen beérkező friss anyagokkal.

ELNÖK: Szakértő úr, parancsoljon!

SZENTGYÖRGYI TAMÁS szakértő (LMP): Köszönöm szépen, a szót, elnök úr. Az
informatikai feltételhez egy mondatot szeretnék hozzáfűzni. Jelenleg a két CD, amit
megkaptunk, annak a tárigénye majdnem 1 gigabájt. Tehát ha hozzáteszem azokat az
anyagokat, amelyeket egyébként meg lehet kapni, tehát prezentációs és egyéb anyagokat, ne
haragudjanak, a 8 gigabájtos pendrive-omon majdnem 2 a MÁV jelenleg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vettem, ezt a bizottsági jegyzőkönyv is rögzíti, úgyhogy most már
intézkedünk a jövő héten, és e-mailben fogom tájékozatni a bizottságot, hogy mire jutottunk
az Országgyűléssel. De mint említettem, ha ilyen nagyságrendű anyagot kapunk legközelebb,
akkor mindenképpen egyénileg pendrive-on el fogjuk juttatni – ha ez mindenkinek megfelel a
bizottság tagjai közül – az anyagot.

Van-e még más észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs, megköszönöm, és most már lezárom
az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 3 perc)

Manninger Jenő
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin és Szűcs Dóra


