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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a vizsgálóbizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Meghívottak! Tisztelt Bizottság! Elkezdenénk a munkát.
Köszöntöm a meghívottakat és a sajtó képviselőit is.

A kiküldött napirendünk szerint két napirendi pontunk van, de előtte meg kell
állapítanom, hogy a bizottság tagjai közül Göndör István pillanatnyilag nincs jelen, Dancsó
József pedig helyettesítési megbízást adott számomra, így megállapítom, hogy a 6 tagú
bizottságból az idevonatkozó szabályok szerint öten vagyunk jelen, tehát az ülés
határozatképes.

A napirendi pontokat kiküldtem. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi
pontok sorrendjével vagy a tárgyával kapcsolatosan előzetesen van-e kérdésük. (Nincs jelzés.)
Nincs. Akkor kérem, hogy erősítsük meg, aki egyetért a mai ülés napirendjével, kérem, hogy
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a napirendet.

A Debreceni Járműjavító privatizációjának vizsgálata

Rátérhetünk az 1-es napirendi pontunkra: a Debreceni Járműjavító privatizációjának
vizsgálata. Köszöntöm az ülésünkön a MÁV vezérigazgató-helyettesét, Sipos Sándort, Sándor
Zoltán igazgató urat és Kocsis Tamás tanácsadó urat. Ezen kívül a mai ülésre meghívtuk a
Debreceni Járműjavító privatizációjának az auditálását végző Interauditor Kft. ügyvezetőjét,
Honti Pétert, akit pillanatnyilag nem látok az ülésteremben, nincs itt. Jelezte ugyan telefonon,
hogy lehetnek problémái a jelenléttel, de kértük, hogy próbálja megoldani és álljon
rendelkezésünkre.

Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a következő ülésen is napirendre
szeretném majd javasolni ezt a témát, hiszen nyilvánvaló, hogy az érintett napirendben
másokat is célszerű lenne majd meghallgatni, egy másik alkalommal, mivel a mai alkalommal
első olvasatban tárgyalhatjuk ezt az ügyet.

El kell azért még mondanom, mielőtt rátérnénk, hogy természetesen a bizottság
munkáját az országgyűlési határozat keretei között végezzük. Az országgyűlési határozatnál
egyértelműen kérdés volt az, hogy a privatizációt megelőzően készültek-e vagyonértékelések,
vagyonbecslések, készültek-e hatástanulmányok, elemzések. Ez az 5. és a 6. kérdés, most nem
sorolom fel, a bizottság tagjai ismerik ezeket a kérdéseket, csak hangsúlyozni kívánom, hogy
mi az Országgyűlés által megszavazott kérdéssorra kívánunk válaszolni ennél a témánál is.

Ezzel kapcsolatban Spaller Endre képviselőtársam összeállított egy kérdéssor-
javaslatot, amit mi megtárgyaltunk. Kértem a tanácsadókat, a bizottsággal szerződésben lévő
Várnai Rupert Ügyvédi Irodát, hogy ők is nézzék ezt át, és ezzel kapcsolatban előzetesen
összeállítottunk egy kérdéssort a mai bizottsági ülésre, amelyet a tegnapelőtti napon
eljuttattam a meghívott személyekhez és a MÁV vezetéséhez is, illetve a bizottság tagjai is
megkaphatták ezeket.

Tehát azt javaslom, hogy majd ezzel induljunk el. Természetesen itt a helyszínen is ki
lehet egészíteni a kérdéseket.

Hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy vizsgálóbizottság, tehát mi egy ügyet
vizsgálunk, és ahogy az országgyűlési határozat meghatározta, annak a szellemében a
privatizációval kapcsolatos kérdéseket és a szerkezet-átalakításra vonatkozó kérdéseket
vizsgáljuk.

Mindazonáltal a Debreceni Járműjavító privatizációjával kapcsolatban elég sok kérdés
merült fel. Én most feltenném egyelőre azt, miután ezeket a kérdéseket kiküldtem, hogy a
bizottság tagjai egyetértenek-e azzal, hogy kezdjük el ennek a kiküldött kérdéssornak a
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megválaszolásával. Tehát megkérném majd a meghívott vezetőket, hogy ezekre a kérdésekre
adjanak nekünk választ, és ha még van, mert jelezték a bizottság tagjai, hogy néhány kérdést
ezen kívül még fel szeretnének tenni, és a válaszokból következően is adódhatnak még
pluszkérdések, úgy gondolom, hogy a kérdések lényegét igyekeztünk sorba venni.

Tehát akkor átadom a szót. Nem olvasnám fel ezeket a kérdéseket, azt hiszem, ezzel
most nem érdemes az időt tölteni, itt a jelenlévők megkapták, a szakértők megkapták. Az ÁSZ
képviselőit is köszöntöm, elnézést, hogy külön nem köszöntöttem őket, de természetesen a
kérdéssort a kolléganő szintén átadja, mert jelezték az ÁSZ részéről, hogy részt szeretnének
venni, ugyancsak egy európai parlamenti képviselő is jelezte, hogy küldi ide a munkatársát, őt
is köszöntöm. Kérem, hogy a titkárságnak jelezzék, és minden anyagot meg fognak kapni.

Akkor vágjunk bele! Azt kérném szépen, hogy akkor ezekre a kérdésekre adjanak
nekünk választ, hogy lássuk azt, hogy miért is volt indokolt ennek a járműjavítónak az
eladása, mik voltak a körülmények, kik hozták a döntéseket, miért hozták a döntéseket, és
természetesen azt is feladatunk megvizsgálni, hogy mi a mai helyzet, és hogyan ítéljük meg
utólag ezt a privatizációt: elkerülhető volt-e, szükségszerű volt-e és így tovább. (Göndör
István az ülésterembe érkezik.)

Köszöntöm Göndör István képviselő urat! Így teljes a bizottság. Ott tartunk, hogy
pillanatnyilag a bevezetőt mondtam el, úgyhogy képviselő úr még nem késett le semmiről.
Meg is kérem természetesen - a vezérigazgató-helyettest kérdezem, hisz ő a MÁV legfelsőbb
vezetője a jelenlévők közül -, hogy akkor személy szerint ő vagy az általa kijelölt vezetők
adják meg a választ. Parancsoljon, vezérigazgató-helyettes úr!

Sipos Sándor válaszadása

SIPOS SÁNDOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot! Először szeretném tisztázni azt, hogy én 2007. január 1-
jétől 2009 szeptemberéig töltöttem be a MÁV vezérigazgató-helyettesi pozícióját, tehát
jelenleg már nem a MÁV-nál dolgozom, illetve jelenleg a MÁV igazgatósági tagja vagyok.
Bemutatnám kollégáimat: jobb oldalon ül Kocsis Tamás úr, aki az érintett időszakban a
vezérigazgatói kabinet tagja volt, bal oldalon pedig Sándor Zoltán úr, aki az időszakban a
portfólióterület vezetését látta el. Én is így terveztem - és köszönöm, hogy megkaptam a
lehetőséget -, hogy egy rövid áttekintést adnék a megkapott kérdéssor alapján a privatizáció
szükségességére, annak konkrét lebonyolítására vonatkozóan, és természetesen utána várjuk a
kérdéseket, és igyekszünk ezeket megválaszolni.

Ahhoz, hogy a legelső kérdésre válaszoljak, egy picit muszáj visszamenni, és
igyekszem nem sok időt eltölteni a múltban. A társaság jelen formájában, kft. formájában
1992-ben alakult meg. Már akkoriban lehetett látni, hogy ez a piac nehézségekkel küzd. Önök
is tudják, hogy elég jelentős visszaesés volt mind az áruforgalmi, mind a személyszállítási
területen; a ’90-es évek elejéhez képest az áruforgalmi területen mintegy 50 százalékos
árutonnateljesítmény-visszaesés volt, és elég jelentős, 25-30 százalékot meghaladó csökkenés
volt a személyszállítás területén is. Mindez egyben azt is indokolta, vagy azt is jelentette
egészen pontosan, hogy azok a kapacitások, amelyek akkor rendelkezésre álltak járműjavítási
oldalról, időközben jelentős mértékben feleslegessé váltak, és túlkapacitások keletkeztek. Ez
már a ’90-es évek elején látszódott, és gyakorlatilag ’97-ben indult meg az első olyan
gondolat, hogy a társaságot értékesíteni kellene, egyszerűen azért, mert - még egyszer
mondom - az adott piacon önmagában a MÁV tulajdonában több hasonló profilú társaság is
létezett, létezik a mai napig is. A ’97-es sikertelen próbálkozást követően 2001-ben, 2002-ben
újabb próbálkozások voltak a társaság értékesítésére vonatkozólag, majd ez 2007-ben, 2008-
ban megismétlődött.

Miért volt szükség egy profitot termelő társaság értékesítésére? 2002 óta egészen
bizonyosan a társaság nem termelt profitot. A társaságnak két olyan éve volt összességében a
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vizsgált időszakban, amikor nulla vagy nulla körüli eredményt tudott elérni; mind a két
időszakban a MÁV hathatós beavatkozására volt szükség, hogy ezt az eredményt a társaság
elérje, tehát a MÁV beavatkozása nélkül valamennyi időszakban a társaság eredménye
mélyen a nulla alatt volt. Magyarul azt szeretném csak ezzel mondani, hogy nem egy
elhamarkodott, nem egy ad hoc döntés volt 2007-ben és 2008-ban az értékesítési folyamat,
hanem egy jól átgondolt, már korábban megkezdett, túlkapacitások, ha úgy tetszik,
veszteségleépítési folyamatnak az egyik fázisa volt. Önök is tudják, hogy a MÁV
folyamatosan veszteséggel küzdött az elmúlt időszakban; mondjuk én jobban a 2007-2009
közötti időszakról tudok beszámolni. Nem volt lehetősége, és nem is gondolnám, hogy
szükségszerű lett volna negatív eredménnyel gazdálkodó társaságokat úgy fenntartani, hogy
tudjuk, hogy azok a kapacitások, még egyszer mondom, túlzottak voltak az adott piacon,
ráadásul 2007-ben már tudott volt a 2006-os kormánydöntés, miszerint a Cargót értékesíteni
kívánja a MÁV. Tehát gyakorlatilag, ha az eddigi túlkapacitásokra visszavezethető

értékesítési kísérletek nem lettek volna elegendőek, a Cargo-privatizáció egyértelműsítette
azt, hogy erre a kapacitásra nincs lehetőség, még csak befolyásolási lehetősége sincs a MÁV-
nak, hiszen kikerül az érdekköréből az áruszállítás, és a társaság, aki egyébként is korábban is
megrendelésproblémákkal küzdött, és mintegy 2-2,5 millió forintos (sic!) veszteségpótlást
igényelt a MÁV-tól az elmúlt 8-10 évben, egészen bizonyosan komoly problémákkal fog
küzdeni ezt követően is. Ez előzte meg igazából ezt az értékesítési döntést.

Hozzá kell tennem ehhez a bevezetőhöz azt is, hogy a korábbi értékesítések, azért
lássuk be, hogy kicsit koncepciótlanok voltak; azon túlmenően, hogy a túlzott kapacitások
ismertek voltak, az értékesíteni kívánt cégek kiválasztása viszonylag ad hoc jelleggel
működött. Volt ugyan portfóliókezelési szabályzat, de ez inkább egy ilyen vagyonkezelési
jellegű szabályzat volt, pénzügyi befektetésként kezelve ezeket a vállalatokat. 2008-ban a
MÁV igazgatóságával - a mellettem ülő Sándor úr hathatós segítségével - sikerült egy olyan
portfóliókezelési szabályzatot elfogadtatnunk, ami egyértelműsítette a MÁV portfóliójának
besorolását. Ez alapvetően két területre vagy két csoportra bontotta a portfóliót: a bizonyos
stratégiai portfólióra, ami a MÁV alaptevékenységéhez szorosan kapcsolódik és az
úgynevezett pénzügyi portfólióra, amely igazából hosszú távon semmiképpen nem szolgálja a
MÁV érdekeit, nem jelent hozzáadott értéket a portfólió megtartása. Ez volt az a
portfóliókezelési szabályzat, ami egyébként szintén az értékesítendő portfólióba sorolta a
Járműjavítót.

A következő kérdés, ami itt felmerült, hogy készült-e olyan tanulmány, ami a társaság
hosszú távú, profittal történő üzemeltetését alátámasztja vagy éppen megcáfolja. 2007-ben,
érkezésem után röviddel megbíztuk a KPMG Kft.-t - aki egyébként abban az időszakban a
társaság könyvvizsgálatát is végezte -, hogy készítsen nagyon rövid piaci elemzést, és adjon
tanácsot arra vonatkozóan, hogy a piacelemzésből következően lát-e lehetőséget arra
vonatkozóan, hogy a társaságot hosszú távon fenntartsuk. Nyilvánvalóan mindezek ellenére
szerettük volna elkerülni azt, hogy itt egy komoly szociális probléma adódjon a körzetben;
akkoriban még egy 400 fős vagy 450 főt foglalkoztató társaságról beszéltünk, nyilvánvalóan
minden lehetőséget ki kellett zárnunk. Ennek a tanulmánynak a végeredménye, konklúziója
egyértelműen az volt, hogy nem illik bele a társaság a MÁV portfóliójába, már akkor ismertek
voltak - még egyszer mondom - a Cargo privatizációjára vonatkozó elképzelések. Tehát az
egyértelmű javaslat afelé irányult, hogy a társaságot lehetőség szerint értékesítsük.

Miért nem voltak sikeresek az értékesítési kísérletek? Ha önök foglalkoztak
társaságportfólió-kezeléssel, nekem az előző életemben volt erre többször példa, pontosan
tudják azt, hogy egy negatív tőkéjű társaságot, egy veszteséges társaságot gyakorlatilag nem
nagyon lehet értékesíteni.

Mit tettünk azért, hogy ez a társaság valamilyen szinten pozitív irányba mozduljon el?
Azt gondolom, hogy 2007-ben nagyon sok kézivezérlési jellegű beavatkozást végeztünk a
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társaság életében, rengeteg olyan területen, a menedzsmentszerkezet átalakításával, a
járműjavítói tapasztalatokat felhasználva, tehát úgy a Tiszavas Járműjavító Kft., a miskolci
társaság, illetve a székesfehérvári Vasjármű névre hallgató járműjavító társaság vezetőjét
megkértük arra, hogy segítsen átvilágítani a társaság működését, mutasson rá azokra a
pontokra, ahol hatékonyságot lehet javítani.

Ezek az intézkedések jórészt meg is történtek. Ehhez járult hozzá még egy pozitív
tény, ugyanis abban az időszakban a többszörösen megkísérelt értékesítési eljárás
hozományaként megjelent egy Load Industry nevű francia érdekeltségű vállalkozás, aki
komolyan gondolkodott a társaság megvásárlásában, és klasszikus módon megközelítve ezt a
kérdést, első körben próbamunkákat, értékesítési bérmunkajellegű munkákat adott a
társaságnak. Ez az egyszeri úgymond kisegítő tevékenység, megspékelve a menedzsment által
végrehajtott hatékonyságjavító akciókkal, tette lehetővé azt, hogy 2008-ban, nyugodtan
mondhatom: az elmúlt nyolc évet vizsgálva elsőként egy szolid, 120 millió forintot el nem érő
nyereséget tudott felmutatni a társaság. Ebben a helyzetben került sor az újfent kiírt
értékesítési eljárásra.

Milyen alapon történt mindez? Anno a privatizációs törvény gyakorlatilag a
vagyontörvény megszületésével hatályon kívül helyezésre került. A vagyontörvénynek, illetve
a kapcsolódó kormányrendeletnek az értelmezése kapcsán olyan jogi állásfoglalásokat
szereztünk be, hogy ez a közvetett állami tulajdonra, esetünkben a MÁV leányvállalataira
nem alkalmazandó, illetve alkalmazandó, csak bizonyos paragrafusaiban. Egészen pontosan a
vagyontörvény 38. §-a volt az adekvát tényező. Ezek alapján nekünk figyelnünk kellett arra,
hogy a privatizációs eljárás során védjük a munkavállalók érdekeit, vagy kisebbségi
tulajdonrész értékesítésével vagy olyan garanciavállalásokkal a potenciális vevő részéről,
amely lehetővé teszi azt, hogy a munkahelyek megmaradhassanak.

Annak ellenére, hogy még egyszer mondom: a kapott jogi állásfoglalás alapján ránk a
vagyontörvény nem vonatkozott az értékesítési eljárás során, mi alkalmaztuk és konzekvensen
követtük a vagyontörvény előírásait, olyannyira, hogy a portfólió-kezelési szabályzatunkat -
ami még egyszer mondom, az értékesítés keretrendszerét adta - ennek megfelelően, a törvény
megszületését követően módosítottuk is.

Azt gondolom, ez nagyjából-egészében az 5., 6. és 7., de legalábbis az 5. és a 6.
kérdést mindenképpen megválaszolja. Tehát nem gondoljuk, hogy az MNB-nek lett volna
hatásköre ebben a kérdésben, a MÁV járt el, a MÁV értékesítette a nevezett vállalatot.

Mi indokolta a pályázat zárt rendszerben való lebonyolítását? Több kísérlet történt,
úgy a privatizációs törvény már hatályon kívül helyezett paragrafusai, illetve a vagyontörvény
is gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy kétszeri sikertelen nyílt eljárást követően zárt eljárás
keretében történjen meg az értékesítés. Azt vettük észre gyakorlatilag, hogy a nyílt eljárás
keretében – de ez egyébként jellemző ismereteink szerint a ’97-es, 2001-es eljárásokra
ugyanúgy – nem szakmai befektetők érdeklődtek, hanem gyakorlatilag ingatlanspekulánsok.
A kapott ajánlatok gyakorlatilag szinte kizárólagosan olyan ingatlanügylethez kapcsolódó
nyerészkedést takartak, amibe a MÁV menedzsmentje nem kívánt belemenni.

Amikor erre az ominózus zártkörű kiírásra sor került, 14 darab céget hívtunk meg erre,
gyakorlatilag mindenkit, aki az előző eljárásokban, nyílt eljárásokban érdeklődőként
megjelent. A 14 cégből gyakorlatilag csak egy adott be ajánlatot, az ő ajánlatát sem tudtuk
elfogadni, annak megfelelően, hogy a kiírásban kértünk bizonyos garanciális feltételeket a
már említett vagyontörvény 38. §-a alapján. Ezeket nem kaptuk meg. Ennek megfelelően az
eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítanunk.

Ezután kezdődtek meg, ahogy már korábban is, amikor láttunk egy pici potenciális
esélyt arra vonatkozóan, hogy szakmai befektető jelentkezik, akkor megkezdtük a közvetlen
tárgyalásokat. Erről folyamatosan az igazgatóság tájékoztatást kapott, és folyamatosan a
MÁV igazgatósága valamennyi döntésben részes volt. Mi az előterjesztéseket a történteknek
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megfelelően előkészítettük, és a MÁV igazgatósága minden alkalommal jóváhagyta a
döntéseinket.

Így kezdődtek meg tehát a tárgyalások a nevezett céggel, a Grampet-tel, aki egyébként
már korábban nyílt eljárások során is megvásárolta a dokumentációt, illetve adott be, sajnos, a
számunkra nem elfogadható ajánlatokat.

Az értékelő kiválasztása. Több értékelés előzte meg ezt a kiírást, 2006-ban a Cash
Audit végzett egy értékelést, illetve 2008-ben és 2009-ben az Interauditor Kft. végzett egy
vagyonértékelést a cég vonatkozásában.

A Cash Audit kiválasztására emlékeim szerint közbeszerzési eljárás keretében került
sor. Az Interauditot a mi kérésünkre a Debreceni Járműjavító bízta meg, és a Debreceni
Járműjavító fizette ki a mintegy 700 ezer forintos díjat, ami tartalmazta azt is, hogy ha
szükség lesz további értékelésre vagy az értékelés megújítására – amire szükség is volt 2009-
ben -, akkor ezt gyakorlatilag az eredeti ár feléért elvégzi, azaz 350 ezer forintért.

Én itt az értékelésre vonatkozó, az eszközalapú értékelést miért zárta ki című kérdésre,
ha megengedik, nincs itt jelen Honti úr, azért megpróbálnék erre röviden válaszolni. Az
ismert vállalatértékelési módszertanok közül az eszközalapú értékelést – és ezt kérem, hogy
nyugodtan ellenőrizzék le – nem szoktuk alkalmazni egy működő cég esetében. Az
eszközalapú értékelést jellemzően egy felszámolási eljárásban, egy likvidációs folyamatban
alkalmazzák.

Hozzá kell tennem, hogy itt a kérdésekből látszik az, hogy van egy pici bizonytalanság
az eszközök értékét illetően. Több mint 300 millió forintos eszközértékről beszélünk egy 1-2-
3, jobb esetben 4 milliárdos árbevételű cég mellett. Nem kell mondanom azt, hogy egy
tőkeigényes ágazatban, ahol alapvetően vagongyártás a cég alaptevékenysége, ez nem
nevezhető éppen egy hatalmas eszközállománynak, hozzátéve azt, hogy ennek az
eszközállománynak mintegy a fele az ingatlanon végzett, a MÁV tulajdonában lévő
ingatlanon végzett beruházást, fűtéskorszerűsítést tartalmazza. Tehát mintegy 150-160 millió
forint nettó értékre tehető az az eszközállomány, ami a működést, effektív a tevékenység
elvégzését szolgálta.

Azt gondolom, hogy ha figyelembe vesszük, hogy egy egymilliárd forintos bruttó
érték mellett egy 300 millió forintos nettó értékű - mert közben amortizáció van a két érték
között -, vagyonú vállalatnál ez mit is jelent, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az eszközök az
eredeti értékük 30 százalékára leíródtak. Tehát kvázi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy
elhasználódott vagy legalábbis az elhasználódáshoz nagyon-nagyon közel álló eszközökről
van szó.

Azt gondolom, és ez az én személyes, mondhatni szakértői véleményem, ha lehet így
fogalmazni, hogy a 150 millió forintos értékű, működésre szolgáló eszközvagyon likvidációs
értéke ennek a töredéke. Ezek speciális eszközök. Gyakorlatilag már abból, hogy érdeklődés
sem igazából volt korábban a társaság részvényei iránt, látható, hogy ezeknek az eszközöknek
az értékesítése meg merném kockáztatni, hogy gyakorlatilag ócskavas áron lett volna
lehetséges. Azt gondolom tehát, hogy az auditor ebben az esetben jól választotta meg a
módszertant, valóban diszkontált cash-flow alapú cégértékszámítás az, ami célravezető

lehetett ebben a történetben.
Hogy hogyan változtak meg ezek az értékesítési körülmények, és miért siettünk? -

 mert volt egy ilyen kérdés is, hogy miért rohant ezzel a MÁV. Én azt gondolom, hogy azt a
részét a kérdésnek, hogy rohantunk-e, igyekeztem megválaszolni az elmúlt tizenvalahány év
történeteivel, amiből látszik, hogy folyamatosan napirenden volt a kérdés. Az, hogy végre
egyszer, még egyszer mondom - kis szerencsével, hozzá kell tennem -, minimális nyereséget
tudott kimutatni a társaság, az megadta annak lehetőségét, még akkor is, ha 2008 végén már
ott lebegett a válság előszele, hogy esetlegesen egy szakmai befektetővel folytatott tárgyalás
keretében sikerül olyan kompromisszumot elérni, aminek révén a MÁV-nak megszűnik a
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jövendőbeli veszteségforrása, és sikerül megőriznünk egyébként 300-350 fő munkahelyet. Én
azt gondolom, hogy ezt a célt elértük, ennek a célnak az eléréséhez a MÁV menedzsmentje
elég aktívan hozzájárult, és azt gondolom, hogy ezt nem is kell szégyellni.

Igyekeztem egyébként - ahogy itt nézegetem közben - a kérdések nagy részére választ
adni, de talán még itt van egy olyan kérdés, ami érdekes lehet, hogy meg lehetett-e volna
előzni ezt a privatizációt, segített-e volna az, ha ezt az 50 millió forintos kamat- és bérletidíj-
kedvezményt, amiről majd szeretnék néhány szót váltani, illetve az osztalékot nem vonjuk ki
a társaságból. A KPMG-tanulmány egyértelműsítette azt, hogy ennek a társaságnak csakis
akkor van jövője, ha a reorganizáción keresztül olyan beruházásokat hajt végre, ami
gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy több lábon álljon a piacon. A MÁV-nak sem akkor, de
nyugodtan merem állítani, hiszen a MÁV igazgatóságában ülök, hogy ma sincs annyi forrása,
hogy egy ilyen reorganizációt, nem egy ekkora, hanem egy jóval kisebb cégnél is elvégezzen.
Saját fejlesztési forrásai is hiányoznak, nemhogy a leányvállalatok irányában lenne képes
bármilyen fejlesztést elvégezni.

A bérleti díj változásáról. Miután a privatizációs eljárás több fordulóban zajlott, az én
döntésem volt az - és azt gondolom, a felelősséget is én vállalom érte -, hogy az akkori
ingatlangazdálkodási területtel egyeztetve próbáltuk felmérni a válság utáni időszak
potenciális bérletidíjnagyságát. Korábban 55 millió forintért bérelte ezt a területet tőlünk a
társaság. Mi úgy ítéltük meg, hogy ha elmúlik a válság - és akkor, 2000 elején még senki nem
látta, hogy meddig fog ez tartani -, körülbelül 80 millió forintot lehetne ezért elkérni.
Természetesen a potenciális vevő, egyébként nemcsak a Grampet, aki végül is aztán a vevő
lett, hanem a korábbi érdeklődők is átvilágították a társaságot. Pontosan tisztában voltak vele,
hogy ez egy, ha úgy tetszik, mesterségesen megemelt bérleti díj. Amikor a személyes
tárgyalásokat folytattuk a Grampet vezetőivel, egyértelmű volt számunkra és számukra is,
hogy ez a 80 millió forintos, jövendő, majd normalizálódó gazdasági helyzethez illeszkedő díj
nem lesz tartható. A kompromisszum gyakorlatilag az volt, hogy visszamentünk az 55 millió
forintos, korábban évekig alkalmazott díjra, és egy olyan indexálási eljárást javasoltunk, amit
végül is aztán a vevő el is fogadott, ami azt eredményezi, hogy kétévente felülvizsgáljuk
kompletten, a piac változásának függvényében a bérleti díjat, és egyébként meg a két év
közötti időszakban egy KSH-infláció szerinti indexálást alkalmazunk. Én ezt korrektnek
tartom, és vállalom is, hogy ez akkoriban egy korrekt megállapodás volt; ma is az.

A 120 millió forint osztalék: amikor már láttunk esélyt a társaság értékesítésére, éppen
azért, mert volt egy pici kis eredménye, egyértelmű volt, hogy abban a pillanatban, ha
egyáltalán lesz potenciális vevő, akkor ezt az osztalékot, ha úgy tetszik, benn is hagyhattuk
volna a társaságban, de akkor nyilvánvalóan nagyobb lett volna az ajánlati érték. Mi azt
mondtuk, hogy ezt a 116 millió forintot kivesszük a társaságból; ez a MÁV-ot illette.
Egyébként azt gondolom, hogy miután a MÁV nagyon sokat tett ezért az osztalékelérésért
azon keresztül, hogy számos ponton igyekezett segíteni a társaság működését, én azt
gondolom, a 120 millió forintos osztalék elvonása teljesen racionális döntés volt, ha úgy
tetszik, ezt az érvet a vételárhoz hozzá lehet számítani. Ha nem vontuk volna el ezt a
120 millió forintot, akkor mi történt volna, ha reinvesztíció formájában otthagyjuk, vagy a
nyereséget nem vonjuk el, tehát a cég felhasználhatja ezt beruházásokra? Ehhez kapcsolódik
az a kérdés is, hogy egyébként miért nem hajtotta végre a Grampet eddig - ezt hozzá kell
tennem - a 1,5 millió euróról szóló beruházási ígérvényét, amit szerződésileg garantált három
év alatt. A jelenlegi információm szerint, amit Tóth Miklós ügyvezető úrtól kaptam, 600 ezer
eurónyi nagyságrendű beruházás már ott van, gyakorlatilag ennek az utolsó fázisában van a
cég, és a Grampet továbbra is vállalja azt, hogy három éven belül ezt a 1,5 millió eurós
beruházást végre fogja hajtani.

Hogy tudta átvészelni a 2009-es és a 2010-es évet a társaság beruházás nélkül? - mert
a kérdés gyakorlatilag erre irányul. Én azt gondolom, hogy úgy tudta átvészelni, én tegnap
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vettem a fáradságot, és megnéztem a 2009-es beszámolójukat: abban 38 százalékot tesz ki az
anyavállalattól kapott megrendelés aránya, és ez az arány, amennyire én tudom, 2010-ben
hasonló vagy talán magasabb mértéket ért el. Így tudta túlélni a társaság, és mindemellett
2009-ben 360 millió forintot meghaladó veszteséget gazdálkodott ki. Ez azt jelenti, hogy ha
ez a társaság a MÁV tulajdonában marad, és mi még kisebb eséllyel tudtuk volna a privatizált
Cargo mellett ezt a forgalmat bármilyen úton-módon befolyásolni, nem beszélve arról, hogy
nyilván nem is lehet befolyásolni, de akár csak segíteni az ő bevételszerző, megrendelésszerző
tevékenységüket, akkor ez a veszteség, meggyőződésem szerint sokkal magasabb lett volna,
és ezt a veszteséget a MÁV-nak kellett volna 2010-ben tőkepótlási oldalról betenni, tehát ha
úgy tetszik, nyugodtan hozzá lehet számítani a vételárhoz ezt a veszteséget is. Ez már egy
ténykérdés, az auditor, ráadásul az Ernst&Young által hitelesített mérlegről van szó.

Hogy 2010-ről váltsak még egy szót, annak nincsenek még auditált adatai. 2010-ben
ügyvezető úr tájékoztatása szerint nullszaldós eredményt tudnak elérni azzal, még egyszer
mondom, hogy a korábbi 38 százalékról kicsit magasabb arányú, olyan 45-50 százalék közé
tette - ennek pontosítását nyilvánvalóan meg lehet kérni - azt az arányt, amivel az anyavállalat
jelenleg besegít a leányvállalatának, és ez mind exportként jelentkezik. Jelentősen leesett a
társaság belföldi értékesítése, az exportértékesítése pedig nagyon komolyan megnőtt. Én azt
gondolom, hogy bár nem teljesen a feltett kérdések sorrendjében, de igyekeztem, válaszolni a
kérdésekre. Azt kérdezem itt a kollégáimtól, ha megengedik, hogy lenne-e esetlegesen
kiegészítés. Ha megengedik, akkor Sándor Zoltán úrnak még lenne kiegészítése az
előzőekhez. (Jelzésre:)

Sándor Zoltán válaszadása

SÁNDOR ZOLTÁN (MÁV Zrt.): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Meghívott Vendégek! Csak néhány számszerű pontosítást tennék Sipos úr
tájékoztatásához. Azt mondta véletlenül, és valószínűleg ezt is rögzíti majd a jegyzőkönyv,
hogy 2-2,5 millió forint támogatást nyújtott a MÁV a társaságnak. Ez egy nagyságrendnyi
tévedés, véletlenül mondott ennyit. Gyakorlatilag a társaságot 406 millió forinttal alapítottuk
meg 1992-ben, azt követően tőkepótlásokat biztosítottunk, ezek összege 2200 millió forint
volt készpénzben 2007-ben, amikor egy rossz projekt kapcsán a legnagyobb veszteséget
szenvedte el a társaság. Ezen kívül 463 millió forint követeléselengedésről tudok beszámolni.
Én kivettem 2000-2009 között a társaság mérleg szerinti eredményét. Ha csak ezt nézem, ez
2,7 milliárd forint veszteség összesen. Ha hozzáteszem ezt a követeléselengedést, amiről
beszéltünk, akkor ez az összeg 3,2 milliárd forint. Ezt azért mondtam, hogy a
nagyságrendeket lehessen érezni abban a vonatkozásban, hogy a társaság képességei,
kapacitása mire adott lehetőséget.

Amit nem emelt ki Sipos úr, azt én szeretném kiemelni, hogy a kérdések jellemzően a
zárótárgyalásokat megelőző zárt pályázathoz kapcsolódtak, ezért ezt megelőzően egy
nyilvános pályázat került lebonyolításra. Olyan mértékben volt nyilvános, hogy három
magyar napilapban és a Finantial Times-ban, plusz a MÁV Zrt. honlapján tettük közzé a
pályázatot. Ennek a pályázatnak kilenc érdeklődője volt, és adott esetben ebből kettő adott be
pályázatot, mind a kettő érvénytelen volt. Ebből az egyik a debreceni Intermodális Logisztikai
Központ Kft., a másik pedig a Grampet társaság volt.

Még egy dologgal szeretném talán kiegészíteni az értékesítés indokait a veszteségeken
és a veszteségekből származó kockázatokon és az ehhez kapcsolódó tőkepótlásokon túl.
Abban a pillanatban, amikor a MÁV Cargo Zrt. értékesítése gyakorlatilag megtörtént, akkor
adott esetben azt kell mondanunk, hogy a Debreceni Járműjavítónál olyan piaci kockázatok
jelentek meg - tehát azáltal, hogy még közvetett úton sem tudtunk hozzá árbevételeket terelni,
mint amit az előző években adott esetben még meg tudtunk csinálni -, amely kockázatokat a
MÁV Zrt.-nek, amely egyébként a személyszállító társaság feladatát vállalta magára akkor és
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azt követően, már nem volt szabad véleményem szerint szakmailag sem magára húznia. Tehát
olyan társaságba befektetéseket tenni, kockáztatni azt, hogy ezek a befektetések megtérülnek-
e vagy továbbra is majd a veszteségek martalékai lesznek, amelyek nem a személyszállítást,
hanem kifejezetten az áruszállítást szolgálják, úgy ítélem meg, hogy ez szakmai hiba lett
volna.

Tehát ezért volt az, amiért mi külső befektetőt és ezen belül is elsősorban szakmai
befektetőt kerestünk.

Van még egy dolog, amire Sipos úr nem tért ki a válaszában, én a kérdésekben úgy
éreztem, hogy ezt pontosítani kell és egyértelműen kell nyilatkozni ebben a kérdésben. Több
kérdés úgy fogalmaz, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. magának a társaságnak adott
volna kedvezményeket és engedményeket a vevő helyett, akkor túl lehetett volna-e élni ezt a
szituációt, nem került volna-e jobb helyzetbe maga a társaság.

Itt valami félreértés van, mi nem adtunk kedvezményeket a Grampetnek, mi magának
a társaságnak adtunk kedvezményeket. Tehát a társaságnak nem kell kamatot fizetnie ebben
az évben júniusig, nem pedig a Grampetnek. A társaságnak engedtük el, ütemeztük át a
tőketörlesztését a tagi kölcsönök vonatkozásában, nem pedig a Grampetnek.

Ezen kívül azért még azt is szeretném megerősíteni, hogy miközben ezeknek a tagi
kölcsönöknek az átütemezését és a kamatmentességét biztosítottuk átmenetileg két évre,
közben a Grampet maga is, tehát az adós maga a Debreceni Járműjavító Kft. a mai napig is,
de ezen túlmenően az adásvételi szerződésben a Grampet készfizető kezességet vállalt ezekre
a tagi kölcsönökre is. Ezeket a tagi kölcsönöket az előző évek alapján mi már értékvesztésként
elszámoltuk, tehát gyakorlatilag ezek a bevételek a későbbiekben már pozitív szaldót fognak
jelenteni mind pénzügyileg, mind pedig eredmény vonatkozásában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e
még kérdésük. Amíg gondolkodnak, addig én két dologra kérdeznék még rá, kérem, hogy ezt
egészítsék ki.

Egy megjegyzéssel hadd kezdjem. Nyilván az, hogy most ezt a privatizációs döntést, a
vagyonelemekről való döntést milyen jogszabály szerint, hogyan értelmezzük, hallottuk, hogy
kértek egy jogi értelmezést. Én azt gondolom, hogy itt most ezt nem kell nekünk megbeszélni,
ezzel együtt ez a bizottságnak feladata, hogy ezt értelmezze, hiszen az országgyűlési
határozatban ez benne van, hogy ez a fajta privatizációról szóló döntés, amikor közvetett
állami tulajdonról van szó, ez megfelelő módon zajlott-e. De ez egy jogértelmezési vita,
úgyhogy ezt most későbbre tenném, csak megjegyzem, hogy ezzel nekünk majd még
foglalkozni kell.

Ez nem konkrétan erre az esetre vonatkozik, hanem általában a MÁV Zrt.
tulajdonában lévő cégeknél, a MÁV Cargón kívül talán ez volt azért a legnagyobb
privatizáció, azért is tárgyaljuk egyrészt. A másik az, hogy azért azt én már értem, mert itt a
vagyonértékelésben az Interauditornál is volt egy olyan állítás, hogy miközben attól féltek,
hogy a cég elveszti a piacait és veszteségbe fordul, 2011-ben már gyakorlatilag pozitív
szaldóval számoltak az Interauditor Kft.-nél, amikor eladták a céget.

Tehát itt azért az merült fel, hogy ha egyszer volt egy ilyen vagyonértékelés, amely
egy pozitív jövőt tartalmazott, és a kérdések is erre irányultak itt, a 2. oldal tetején a 9-12.
kérdés, hogy jelentős kedvezményeket kellett adni a társaságnak, én ezt most nem akarom
értékelni, mert ez adott üzleti helyzettől függ nyilvánvalóan. Nem is a 10 vagy 20 vagy 30
millió itt igazából a kérdés, hanem az egésznek a stratégiai kérdése az, hogy gyakorlatilag egy
más cég tulajdonába került át a járműjavítás, miközben azért ez vetett fel aggályokat, nyilván
ez fogalmazta meg a kérdést, hogy az Interauditor is látott pozitív jövőt.

A KPMG-tanulmányt mi nem ismerjük, azt nem kaptuk meg a MÁV-tól, sőt nem is
mondták, hogy ilyen van, tehát erről nem tudok nyilatkozni, akkor azt majd utólag elolvassuk.
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De mindenesetre, ha jól értelmezem, akkor önök itt azt mondják, hogy gyakorlatilag egy igen
prosperáló MÁV Kft. 2000-től folyamatosan veszítette el a piacait, és folyamatosan szűkült
be a tevékenysége, már veszteségbe fordult.

Ez egy olyan momentum, amire még kérem, hogy röviden térjünk vissza, hogy hogyan
keletkezett akkor ez a 120 milliós nyereség? Azt mondta, hogy a MÁV megsegítette a céget.
Én értem és nem is ellenzem ezt, hiszen egy MÁV-tulajdonú cégről van szó, csak akkor az a
kérdés, hogy nem lehetett volna-e esetleg ezt stratégiailag megfogalmazni adott esetben, hogy
ez a segítség úgy szóljon, hogy esetleg ezeket a nehéz éveket átélje és továbbmenjen?

Ha jól értem, akkor az önök állítása az, hogy ezt a MÁV Cargo miatt nem lehetett
megtenni, mert a MÁV Cargót közben eladták. Ugyanakkor pedig tudjuk, ha jól tudom, ez a
Grampet nevű cég erősen terjeszkedik a tőlünk keletre lévő régióban, tehát Romániában,
Ukrajnában óriási részesedésekkel rendelkezik, beruházásokat eszközöl, és így tovább. Tehát
az lett volna az üzletnek az értelme, hogy ők megszerzik ezt a járműjavítót is, és elvileg akkor
az ő érdekeltségüknek is beszállít.

Tehát mindenesetre azt látjuk, hogy 2008-ban az éves forgalom még 2,8 milliárd forint
volt, és akkor volt egy 120 milliós nyereség.

Három éven belül kell a cégnek ezt a beruházást eszközölni a szerződés aláírásától
számítva, tehát ez azt jelenti, hogy a szerződést 2009-ben írták alá, most itt a pontos dátum
nincs ezen rajta… (Sándor Zoltán: 2009. május 28-án.)…május 28-án. Tehát tulajdonképpen
akkor még van ideje, hogy ezt teljesítse.

Itt a beszámoló szerint 600 ezer eurót már beruháztak. Ezzel együtt azért azt a kérdést
hadd tegyem fel, hogy ha ennyire veszteséges volt ez a cég, 38 százalékban már az
anyavállalatnak számít, akkor is mindenesetre kérdéseket vet fel, hogy hogyan tudják
átvészelni ezeket az éveket, ha ennyire alacsony az eszközérték, ha ennyire kevés volt a
vagyona. Ha jól értem, 200 millió forintot ruháztak be, mégis működik a cég, tehát azt
gondolom, hogy ez további kérdéseket vet fel.

Ennyit az én kérdéseimről. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés. Parancsoljon,
alelnök úr!

Kérdések, hozzászólások
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Én is szeretném megköszönni a

részletes és sok kérdésre választ adó beszámolót. Ehhez kapcsolódóan, és részben az elnök úr
hozzászólásához is csatlakozva, az a kérdésem, hogy ugyancsak figyelembe véve azt, hogy
bár rövid- és középtávon valóban egy kritikus pénzügyi helyzet látszott előrevetíthetőnek a
cégnél, de hosszú távon esetleg a piaci lehetőségekből - és lévén akár egy üzleti siker is benne
volt a pakliban - vizsgálta-e a MÁV, hogy valamilyen más megoldással biztosítsa a
Járműjavító akkor, ott szükséges, mondjuk pénzügyi nehézségeinek a megoldását? Tehát akár
a MÁV-csoporton belüli összeolvadással, akár egy részleges privatizációval, vegyesvállalat
megalakításával? Tehát bármilyen más konstrukció lehetőségét megvizsgálták-e, és ezek
közül választotta-e ki a MÁV a teljes körű privatizációt, vagy ez volt az egyetlen opció, amely
egyáltalán felmerült a status quo fenntartása mellett. A vagyonértékeléssel kapcsolatban
ugyan kaptunk arra választ, hogy milyen metódus szerint történt ez meg, ugyanakkor én azt
gondolom, hogy az eszközök mellett adott esetben a megszerzett licenceknek, gyártási
jogoknak, egyebeknek is van egy piaci értéke. Ennek értékbecslésére esetleg történt-e kísérlet,
hogy a Járműjavító birtokában levő ilyen típusú javak értékbecslése megtörténjen?

A harmadik kérdésem, hogy a szerződésben rögzített garanciális elemek, amelyek
meglehetősen gyengének mondhatók, miért ilyen alacsony léptékre lettek beállítva. A
szerződésben rögzített feltételek nem teljesítése esetén 10 millió forint kötbér megfizetésére
kötelezi az új tulajdonost a szerződés, miközben a szerződés 1,5 millió euró, ami olyan
400 millió forint feletti értéket képvisel, ilyen beruházást ír elő. Ennek nem teljesítése esetén
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egy 10 milliós kötbér, gondolom, nem feltétlenül áll arányban az elmaradt kötelezettséggel.
Ugyanígy a továbbfoglalkoztatási kötelezettségek megsértése esetén nem biztos, hogy ez a
10 milliós kötbér megfelelő súllyal vagy elrettentő erővel bír. Egyébként erre a jogi
igazgatóság maga is felhívja az álláspontjában a figyelmet, tehát támogatja a privatizációt, de
felhívja a figyelmet, hogy nagyon gyengék és előnytelenek a MÁV Zrt.-re nézve ezek a
garanciális feltételek. Ugyanez a jogi igazgatósági álláspont arra is felhívja a figyelmet, hogy
a bérleti díjnak ez a bizonyos értékbecsléshez köthető változtatása adott esetben
ellenérdekeltté teszi az új tulajdonost az állagmegóvásban, tehát egy minél alacsonyabb piaci
érték kialakításában teszi érdekeltté, hiszen az csökkentheti a bérleti díjat. Ez a MÁV jogi
igazgatóságának az észrevételei között szerepel.

Alapvetően ez a három kiegészítő kérdésem lenne az elhangzott beszámolóval
kapcsolatban, illetve ha van rá mód, akkor Szentgyörgyi úr, az LMP szakértője még szeretne
egy-két további kérdést feltenni, ha a bizottság tagjai már megfogalmazták a maguk kérdéseit.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kolléganő jelzi, hogy ezt az ügyrendünk szerint meg kell szavazni, ha
szakértő hozzászól; gondolom, akkor majd meg fogjuk ezt szavazni, de egyelőre megadnám
még a szót a bizottság képviselő tagjainak. (Jelzésre:) Parancsoljon!

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm a kedves
vendégeinket! Ha jól hallom, akkor 2008-ban úgy sikerült nyereségesen üzemeltetni a céget
javarészt, hogy egy reorganizáción esett át a cég. Ha 2008-ban lehetett nyereségesen
üzemeltetni, akkor korábban vajon miért nem? Ha jól értem, akkor 3,2 milliárd forintot úgy
költött rá a MÁV, úgy számolt el veszteségként így-úgy, hogy ez tulajdonképpen
megelőzhető lett volna részben vagy teljes egészében akkor, ha már jóval korábban átesik a
cég ezen a reorganizáción. Ezt jól értem-e? Ez lenne az első kérdésem. Mi ugyanis 2002-től
vizsgáljuk ezt az egész időszakot, tehát akkor mindenféleképpen látnunk kell ezeket a
reorganizációs lépéseket, és azt is látnunk kell, hogy ez korábban miért nem következett be.
Erről szeretnénk tájékozódni a későbbiekben.

Önök jelezték, hogy nem a Grampetnek adtak kedvezményeket, hanem a társaságnak;
mindenesetre az biztos, hogy már a privatizált cégnek adták ezeket a kedvezményeket, tehát a
Járműjavító abban az időszakában kapta meg, amikor már nem MÁV-tulajdon volt, és ha jól
értem, akkor azok a kedvezmények, amelyeket ez a cég megkapott, nem kerültek bele az
értékbecslésbe. Hogy további ilyen kedvezményeket mondjak - és kérem, hogy ha tudják,
akkor ezt erősítsék meg -, bizonyos területeket a Grampet által tulajdonolt járműjavító már
nem bérelt tovább, ezekre a MÁV 2009-ben 8,3 millió forint plusz áfa költséget számolt el,
2010-ben 15 millió forint költséget számolt el. Ha ezt így összeadjuk, az körülbelül 23 millió
forint plusz áfa; még azokon a költségeken kívül, amiket már jeleztünk a kérdésekben, ez még
a Járműjavítót terhelte volna a korábbi konstrukció alapján, ha nem privatizálják. Ugyanígy,
azért kérem, hogy erősítsék meg vagy cáfolják azt, hogy a bérleti díjon felül a MÁV-ot
terhelte még körülbelül 7 millió forint, amely azért keletkezett, mert a MÁV tartozik
épületvizsgálattal, karbantartással arra az ingatlanra, amelyet a már privatizált Járműjavító
bérel. Ha még hozzávesszük ezeket a költségeket, akkor azt mondhatjuk, hogy ez
összességében körülbelül a vételárral megegyező teljes költség. Még egyszer kérdezem: ha jól
értem, akkor maga a cég értékelése ezeket a költségeket vagy ezeknek a költségeknek a
felmentését nem tartalmazza, tehát ha ez beleszámít, akkor ez a cég valószínűleg ennyivel
többet ért volna. Ez lett volna a következő kérdésem.

Említették, hogy a MÁV igazgatóságát folyamatosan tájékoztatták arról, hogy hogyan
is áll ez. Hogyan történt ez a tájékoztatás? Ez lenne a következő kérdésem, illetve idéznék:
2008. szeptember 29-én ülésezett a Gazdasági Társaságok Érdekegyeztetési Fóruma, és itt a
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Vasutasok Szakszervezete érdeklődött arról, hogy mi a helyzet a cég privatizációjával
kapcsolatban. Sándor úr elmondta az ott jelenlévőknek, hogy a Debreceni Járműjavító Kft.
130 millió forint körüli nyereséggel zárja az évet, így a tulajdonos részéről az értékesítési
kényszer nem áll fent. Ha jól gondolom, akkor ezt ön mondta; kérem, erősítse meg, hogy ez
így volt-e vagy sem.

Ezen túlmenően lenne az a kérdésem, hogy az anyagban az szerepel, hogy a cég évi
180 millió forintot fizet egyfajta Siemens-beruházásra; nem tudom, hogy ez így van-e, kérem,
hogy ezt is erősítsék meg. Ha volt ilyen gép vagy szerkezet, nem tudom, mire szolgáltatás,
amit igénybe vett a cég, akkor önmagában azért ennek az éves törlesztési részlete - ha jól
tudom, talán öt-hat évig törlesztette -  önmagában körülbelül annyi, mint amennyire ön a cég
teljes eszközértékét taksálta. Nincs-e esetleg ebben valamifajta disszonancia? Azt hiszem,
hogy első körben ennyi kérdésem lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Talán jobb, ha egybegyűjtjük a kérdéseket. Parancsoljon,
képviselő úr!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Sok szeretettel
köszöntöm a bizottsági ülés valamennyi résztvevőjét! Nagyon sok kérdés elhangzott, amit én
is szerettem volna feltenni, ezeket nem szeretném megismételni. Annyit szeretnék kérdezni,
hogy esetleg megvizsgálták-e a piacot annak idején, hogy vasúti személykocsik vagy azok
szerkezeti elemeivel kapcsolatos javítás irányába lehetett volna elmozdulni, mert úgy
gondolom, hogy ha már lefejezték az aranytojást tojó tyúkot, az árufuvarozást, ami
mindennek az okozója ezek szerint, mert minden ebből következik, akkor legalább a
személyszállítás irányába lehetett volna valami megtartása ennek a vállalatnak.

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy nekünk a különböző járműjavító társaságok
versenypiacán kell elnyerni a megrendeléseket, a szomszédoknak, az osztrákoknak pedig
piacon kívüli eszközökkel is lehet ilyen megrendeléseket végezni; nem tudom, hogy hogyan
lehet ez a kettősség. Véleményem szerint jó lenne, ha erre is választ kapnánk. A további
kérdéseimet természetesen fel fogom tenni majd írásban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy szavazzuk meg, hogy a
képviselőcsoport szakértője is feltehesse a kérdéseit! Aki egyetért ezzel a bizottság tagjai
közül, az kérem, hogy jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy egyhangú; ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
Tessék parancsolni!

SZENTGYÖRGYI TAMÁS szakértő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
A megkapott anyagok, illetve a kapott tájékoztatás alapján számomra továbbra sem világos,
hogy a 116 millió osztalékot, amit a társaság elvont a Debreceni Járműjavítótól, azt miért nem
a tagi kölcsön csökkentésére fordította? Én értem a logikáját, hogy bevételként tudta a MÁV
elszámolni azt a 116 milliót, de a konszolidációs elvet figyelembe véve, miután már akkor
ezek elszámolt veszteségek voltak, gyakorlatilag otthagyta a teljes tagi kölcsön összegét a
társaságnál, inkább egy hosszú távú elhatárolást választott. Miért tette ezt?

A másik kérdés tulajdonképpen kapcsolódik egy már elhangzott kérdéshez, úgy, hogy
megvizsgálta-e azt a MÁV, hogy ott ebben a kft.-ben meglévő eszközök áttelepítése egy
fokozatos bezárás, egy kapacitásszűkítés hosszú távú kifuttatása, hiszen a cég az adott 2008-
2009-es évben még megfelelő pénzügyi eszközökkel rendelkezett volna egy ilyen
végrehajtására. Ezt megvizsgálta-e, illetve ha megvizsgálta, akkor miért nem került erre sor?
Hiszen az ott lévő eszközök akár a Vasjárműben, akár más kft.-ben, mint szerkezetépítő

gépek, eszközök, bár tudom, hogy ezek régiek és nem a legkorszerűbbek, de akkor is óriási
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értéket képviselnek egy olyan eszközhiányos időben, amikor a MÁV nem rendelkezik
beruházási forrásokkal. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Egyelőre több kérdés nincs. Még annyit hadd tegyek hozzá,
hogy lezárjuk ezt a kört, hogy szó volt itt egy korábbi pályázatról, arról nem kaptunk
adatokat. A nyílt pályázat eredménytelen volt, azt milyen feltételekkel hirdették meg?
Egészen pontosan ezt szeretném kérdezni, hogy végül is senki sem tudott eredményesen
pályázni rá.

Spaller Endre!

SPALLER ENDRE (KDNP): Bocsánat, csak két kérdésem maradt ki. Az egyik, hogy
a korábbi értékbecslésben mekkora összeg szerepelt? Ezt az anyagot nem kaptam meg.

A másik, ez csak tényleg egy érdekesség, hogy egy Vas népe cikk is bekerült az
értékesítési dokumentációba, mint hivatkozási forrás. Erősítsék meg, hogy ez nem szokott
gyakorlat lenni a MÁV-leányvállalatok értékesítésénél. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem akkor meghívott vendégeinket, hogy válaszoljanak a
kérdésekre. Parancsoljanak!

Sipos Sándor további válaszai
SIPOS SÁNDOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.

Akkor rögtön a legutolsó kérdésre válaszolok: nem szokott gyakorlat lenni a MÁV-nál. Nem
tudom, hogy miért került be ez a cikk, talán majd Sándor úr fog tudni adni erről
információkat, de nem gondolnám, hogy ennek túl nagy lehet a relevanciája.

A kérdésekre válaszolva, hogy a veszteség kapcsán egy prosperáló cég – azt hiszem,
ez a „prosperáló” szó egészen biztosan megütötte a fülemet, akkor valószínűleg rosszul
fejeztem ki magam, vagy valamilyen félreértés lehetett a kommunikációban. Én nem
állítottam azt, hogy ez a cég valaha is prosperáló volt. Tehát ha megnézzük a cég adatait,
egészen az alapítása óta, 1992 óta, még egyszer mondom, már 1997-ben az elégtelen
kapacitás-kihasználtság miatt felmerült az értékesítése a társaságnak. Ezt követően - még
egyszer mondom - 2001-ben, 2002-ben, 2007-ben és folyamatosan, itt vannak nálam a
sajtócikkek, gyakorlatilag gyönyörű sajtója van a társaságnak, minden évben megjelent az,
hogy be fog csődölni a társaság. Vissza lehet követni, nagyon egyszerű, a Debreceni
Járműjavító nevére rákeresve, vissza lehet nézni egészen a ’90-es évek közepéig, hogy a
társaság folyamatosan küszködött.

Azt gondolom, igazából, hogy valóban, talán elnök úr mondta azt, hogy a mi dolgunk
akkor is, és talán most is az, hogy stratégiailag vizsgáljuk ezeket a befektetéseket. Azért
mondtam el, hogy elvégeztük ennek a portfóliónak a megosztását, stratégiai és pénzügyi
portfóliónak, mert azt hiszem, hogy akkor is és ma is, ha a MÁV alaptevékenységéhez - és
akkor most sajnos, azt kell mondanom, hogy miután a Cargo már nincs benne ebben, így ezt
most ki kell hogy vegyem belőle - nem kapcsolódik tevékenység, abban a MÁV hosszú távú
érdekeltsége nyilvánvalóan csökken. Ha az a cég bármilyen oknál fogva, esetünkben itt a
túlzott kapacitások voltak az elsődleges okok, a másik nyugodtan mondhatom, hogy a
szakértelem is a Cargo-privatizációval eltávolodott, eltűnt a MÁV-csoportból, tehát kvázi
egyszerűen azt tudom mondani, hogy minden portfóliókezelő alapbeállítottsága az, hogy az a
társaság, az a leányvállalat, aki nem tud hozzáadott értéket termelni az alaptevékenységhez, az
nem tartozik bele, az csak egy veszteségforrás.

A másik oldalról, akár ne menjünk messze, de az én feladatom is volt a MÁV-nál,
hogy a veszteséget lehetőség szerint minden eszközzel minimalizáljam. Egy olyan céget
értékesíteni, amely folyamatos veszteségforrás volt, bocsánat, én tévedtem az előzőekben a
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2,9 millióval, milliárd forintot invesztáltunk egy rossz üzlet miatt a Járműjavítóba. De az
előző években nem voltak rossz üzletek, az előző években szimplán csak veszteséges volt a
társaság, még egyszer mondom: a kihasználatlan kapacitások folytán.

Tehát ha egyszer nem tudott az árufuvarozási társaság sem elegendő munícióval
szolgálni ahhoz, hogy ez a társaság életképesen tudjon funkcionálni a 2000. évtől kezdődő
időszakban, egészen 2008-ig, akkor nem tudom, hogyan lett volna képes erre egyébként az
árufuvarozás nélküli MÁV-csoport. Azt gondolom, hogy sehogy.

Tehát azt hiszem, hogy itt nagyon sokakban megragadt ez a 120 millió forintos
nyereség, ami ha megnézzük az idősorokat, akkor valóban egy kiugró érték a Debreceni
Járműjavító történetében. Valószínűleg akkor rosszul helyeztem a hangsúlyokat. Abban az
évben a korábbi kiírásokból adódóan volt egy társaság, ez a Load Industry, aki
többletmegrendeléseket adott a társaságnak, azzal a nem titkolt céllal, vele is folytattunk
egyébként tárgyalásokat, az elején még úgy tűnt, hogy ezek biztató tárgyalások, de sajnos,
ebből nem lett semmi. Ők viszont, ahogy mondtam, klasszikus úton közelítették meg ezt a
vásárlást. Ők először próbamunkákat adtak, elég komoly mennyiségben a társaságnak, és
gyakorlatilag ez a rendelésállomány-felfutás okozta azt, amellett, hogy valóban voltak
racionalizálási lépések, de ezeket nem szeretném se túlértékelni, se alulértékelni, nem
megsértve ezzel az akkori és a mostani menedzsmentet, de azt gondolom, hogy ezek
jelentőségükben emellett a bizonyos Load Industry többletmegrendeléshez képest
nagyságrendileg eltörpültek.

Tehát a reorganizációs folyamat, ha úgy tetszik, volt egy ilyen próbálkozás, 2004-ben
egyébként, szintén a sajtóból leellenőrizhető módon, egymilliárd forintjába került a MÁV-
nak, majd 2005-től, 2006-tól, 2007-től kezdődően a társaság továbbra is veszteséges volt.

Tehát azt gondolom, még egyszer azt mondom: nem ismervén azt, hogy akkor ki,
milyen alapon hozta ezeket a reorganizációs döntéseket, hogy miért nem sikerültek ezek a
döntések. Azt gondolom, egy biztos: ezek a reorganizációs folyamatok nem sikerültek, a
társaság nem tudott kivergődni ebből a negatív spirálból, és azt gondolom, hogy ha a MÁV
kötelékén belül marad, nem is tud kivergődni.

Még egyszer: a vagyonértékelésekre pedig, egy kicsit azt hiszem, egy másik kérdés
volt, de szerintem idekapcsolódik tartalmilag a válasz, hogy a korábbi vagyonértékelés a
válság előtti időszakban sokkal prosperálóbb cégnek a képét festette, ez való igaz. Ehhez
képest a második vagyonértékelés, ami készült, már egy jóval alacsonyabb összegről szólt.
Erre lett volna jó, ha Honti úr itt van és ő elmondja igazából, hogy mit mérlegeltek.
Egyébként, amit én megnéztem a vagyonértékelési eljárásokból, felfrissítve az ismereteimet,
ott gyakorlatilag egy sokkal pesszimistább jövőképet festettek az értékelési eljárásban, aminek
a legbrutálisabb eleme a 2009-es év. Azt kell mondanom, hogy az idő pedig őket igazolta. Ők
egy 200 millió forintos veszteséggel számoltak nagyságrendileg 2009-ben. Ezzel szemben
360 millió forintot meghaladó veszteség volt.

Tehát azt gondolom igazából, hogy a vagyonértékelés feltevései, bármennyire részben
nyilvánvalóan a menedzsment optimizmusát vagy éppen pesszimizmusát tükrözték, azt
gondolom, hogy nem voltak alapvetően hibásak.

Hogy mennyit ruháztak be, én nem tudok róla, hogy 200 millió forintot beruháztak
volna. Azt gondolom, hogy itt megint csak arról van szó, és egy kicsit itt a szakértő úrnak is
szeretnék ezzel egy icipicit válaszolni a kérdésére, hogy milyen is ez az eszközpark.

Azt gondolom igazából, hogy egy egymilliárd forintos bruttó értékű eszközpark,
aminek a nettó értéke 300 millió forint, majd abból kiderül igazából, hogy 150 millió forint
egy idegen ingatlanon elvégzett beruházás, és gyakorlatilag még egyszer: a működéshez
felhasználható eszköz mindösszesen 150 millió forint, én azt gondolom, hogy ez önmagáért
beszél. Ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen értékcsökkenési kulcsokkal írják le ezeket az
eszközöket, akkor nagyon hamar látszik az is, hogy viszonylag lassan, tehát ha úgy tetszik,
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ezeknek az eszközöknek a gazdasági élettartama az én ismereteim szerint közel nem volt jól
megbecsülve, ha úgy tetszik, alul volt értékelve. Én azt gondolom, hogy ennek az
eszközparknak az értékesítése... Most muszáj picit a jelenbe átugranom: a Vasjárművel, a
szombathelyi járműjavítóval ugyanolyan küzdelmeket folytat a MÁV a mai napon, mint anno
folytatott a Debreceni Járműjavítóval. A Vasjármű, a MÁV székesfehérvári társasága,
gyakorlatilag ott inog, hogy mikor történik vele valami nagyon komoly katasztrófa. És megint
miért? Azért, mert még egyszer mondom, a MÁV-nak nincs lehetősége arra, hogy besegítsen,
hogy valamiféle munkát adhasson ezeknek a társaságoknak.

Korondi úrnak is válaszolnék egy picikét: teljesen igaza van. Én azt gondolom, hogy
teljesen hibás gyakorlat volt az, ami azt gondolom, inkább a múltban volt jellemző, hogy
annak ellenére, hogy voltak a MÁV-nak szakspecifikus leányvállalatai, megversenyeztették
őket, és akkor érdekes módon mindig jött valaki a piacról, aki dömpingárral bármilyen
okoknál fogva megszerezte ezt az üzletet. Én azt gondolom, és erre tettünk is javaslatot a
közelmúltban, hogy a közbeszerzési törvénynek egyfajta módosítására mindenképpen szükség
lenne, de ezzel nem szeretném más irányba elvinni a beszélgetést.

Az állami vállalatok csoporton belüli beszerzéseire... Akkor most nem mennék bele
abba sem, hogy érdemes volt-e, vagy volt-e értelme kiszervezni ezeket a vállalatokat, mert
nyilván nagyon sok helyen kiderülne, hogy nem, például, hogy monopoltevékenységet
kiszervezni nyilvánvalóan nem nagyon volt értelme, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül
ezzel a hibás gyakorlattal, legalábbis az én időszakomban igyekeztünk szakítani. Egyébként
az eszközöknél pedig, hogy a személyszállítási irányt mennyire gondoljuk komolyan: egészen
komolyan gondoljuk. A gépészeti társaságba beolvadt a két járműjavító, az Északi és a
Szolnoki Járműjavító. A beolvadást követően még az én utolsó intézkedéseim egyike volt az,
hogy köteleztem őket arra, hogy olyan beruházásokat hajtsanak végre, vagy hagytunk jóvá
ilyen beruházásokat közösen itt a mellettem ülő kollégával, hogy Szolnokon fejlesszük fel
azokat a kapacitásokat, amivel egy száz százalékos MÁV-leányvállalat képessé válik a teljes
fővizsgára, illetve futójavításra, amit eddig gyakorlatilag alvállalkozásban adott a MÁV.

Azt gondolom, hogy igyekeztünk ebben a témában kellő körültekintéssel eljárni. Azt
hiszem, hogy itt egy picikét a Jávor úr által feltett kérdésekre is válaszoltam. Tényleg azt
gondolom, hogy a célfüggvény mindig az volt, hogy hogyan csökkentsük a MÁV
veszteségeit. Erre nyilván vannak mindenféle elképzelések, ha csak a sajtót kinyitjuk,
számtalan elképzelést lehet látni ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az egyik irány az
egészen biztosan az volt - és tényleg nem szeretnék az ismétlés bűnébe esni -, hogy azokat a
veszteséges tevékenységeket, amikre nincs ráhatása a MÁV-nak, és nem látszik, és a múltbeli
bizonyítékok is gyakorlatilag ott állnak sorban, ebből ki lehetne törni, és nincs olyan szakmai
hozzáértés, hiszen az árufuvarozási tevékenység már nincs ott a csoporton belül, ezek
bizonyíthatóan hatalmas veszteségforrások. Itt egyet tudtunk tenni, hogy megőrizzük ezeket a
munkahelyeket, ezt pedig egyféleképpen lehetett megőrizni, hogy a szakmai befektetőnek
adjuk el kompromisszumok árán. És igen, itt vannak a kompromisszumok - majd erről is
szeretnék pár gondolatot mondani -, hiszen valóban vannak olyan költségek, és akkor itt
felmerült 8,3 millió, mind a kettő éves szinten, tehát ha összehasonlítjuk, akkor azt gondolom,
hogy az 55 milliót és az éves 8 millió forintot lehet igazából összehasonlítani, mert emlékeim
szerint a tizenvalahány millió forint a következő évre vonatkozott, tehát ha már így nézzük,
akkor semmiképpen nem csökkenti az 55 millió forintot.

Egy nagyon rossz hírem van: arról szól a történet, hogy a régi, mondhatni a múlt
rendszerből itt maradt csökevény az, hogy igenis, a MÁV-csoporton belül, sajnos, talán még
mindig vannak olyan vállalatok, de ezek körébe tartozott a Debreceni Járműjavító is, aki
olyan tevékenységet is elvégzett kvázi ingyen, ami nem az ő feladata volt. Azt a területet
nemcsak a Debreceni Járműjavító használja, ott vannak bérlők, albérlők, akiktől a mai napig
is bevétele származik a MÁV-nak, csak valami oknál fogva, hagyományok útján - erre
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egyébként számtalan példát fogunk majd találni a vizsgálat folyamán bármilyen területen -
 olyan tevékenységet is ellátott a Debreceni Járműjavító, amit neki nem kellett volna. Én azt
gondolom, hogy teljesen természetes dolog az, hogy abban a pillanatban, amikor a
privatizáció megtörténik, hirtelen felbukkannak ezek a problémák, és teljesen jogosnak érzem
egyébként a privatizáció kapcsán a vevő álláspontját, miszerint a jövőben ő nem szeretne
olyan tevékenységet végezni, ami nem az érdekkörébe tartozik. Ja, hogy ennek van piaci ára?
Igen, van piaci ára. A MÁV majd eldönti igazából, hogy ez a piaci ár számára elfogadható,
vagy nem elfogadható. Ha nem lenne az, ismerve a terület vezetőjét, már egészen bizonyosan
lecserélte volna ezt a tevékenységet, tehát én azt gondolom, hogy a MÁV jelenlegi
szakemberei, akik ezzel a tevékenységgel felelősen foglalkoznak, egészen bizonyosan
megvizsgálták azt, hogy megéri-e ilyen ár mellett ezt velük csináltatni, és gondolom, hogy
ennek megfelelően történt, ami történt.

A MÁV igazgatóságának tájékoztatása. Igen, a MÁV igazgatósága volt a döntéshozó
ezekben a lépésekben. A tájékoztatás nem egyszerűen ez eljárásról szóló tájékoztatás, hanem
döntés-előkészítő dokumentáció készítése volt. Folyamatosan, minden egyes eljárás és
minden egyes eljárási lépés után döntés-előkészítő dokumentáció készült, igazgatósági
előterjesztés készült, amire az igazgatóság mindig megfelelően meg is hozta a döntéseit. Itt
valahol felmerült az, hogy „akkori döntéshozók”; nagyon köszönöm ezt a megtisztelő

megnevezést, de gyakorlatilag döntés-előkészítő szerepem volt, és ezt én vállalom is, és azt
gondolom, annak felelősségét is vállalom.

2008-ban ülésezett a Vasutasok Szakszervezete. Nem egészen ez a kérdés, nagyon
megkérném majd Sándor urat, hogy válaszoljon erre, de azért egy dolgot szeretnék a
szakszervezetek kapcsán elmondani. Szerintem példaértékű volt az, ahogy a
szakszervezetekkel ezt úgy a potenciális vevő, mint a MÁV egyébként levezényelte.
Megállapodások születtek még előzetesen, és olyan dolgokat vállalt fel a debreceni
járműjavítók szakszervezete, aki azt gondolom, hogy igazából végre egy olyan szakszervezeti
erő, aki ténylegesen a dolgozók hosszú távú érdekeit vette figyelembe. Nem fogok
elfelejtkezni a feltett kérdésekről, csak más logikában fűzöm fel őket.

Hogy egyébként a garanciák mennyire voltak erősek? Valóban nem voltak erősek. Azt
tudom mondani, ez volt a kompromisszum, nem tudtunk többet elérni. Igaz, erre nem tudok
mást mondani, valóban kicsit hadd mentsem magunkat azzal, bár nem hiszem, hogy szükség
van rá, hogy eltelt időközben már másfél év. Ha jól gondolom, akkor ezek a vállalások
valamikor 2011 májusa környékén lejárnak. A szerződésben előírtuk azt, hogy a vevő által
vállalt kötelezettségekről a szakszervezet - amire szerintem még nem volt példa -
 ellenjegyzésével készüljön minden év május közepéig vagy végéig egy beszámoló. Ez
elérhető, a 2010-es beszámoló elérhető, a szakszervezetek leírták, hogy igenis, a Grampet
teljesítette ezeket a vállalásokat, és igen, valóban van még három hónap kockázatunk, de a
mostani információm szerint ezt a kétéves vállalást, amit a Grampet anno a szerződésben
vállalt, a Grampet ez idő szerint - még egyszer mondom -, februárt írunk, teljesítette. Tehát
valóban igaz, hogy volt benne kockázat, és sajnos azt kell mondanom, hogy nem tudtunk
többet elérni a személyes tárgyalásokon.

A 180 millió forintos Siemens-beruházás egy fűtéskorszerűsítés volt, aminek terheit,
mivel az ingatlanok nem kerültek értékesítésre, hanem, ha jól emlékszem, ott csak egy 8+3
éves szerződés van, ami alapján bérli a vevő ezt az ingatlant. Tudomásom szerint ezeket a
költségeket is, tehát a fűtéskorszerűsítés költségeit is a társaság vállalta, fizeti, aktiválta a
könyveiben, és mint idegen ingatlanon végzett beruházást, értékcsökkenteni is fogja. Én azt
gondolom, hogy jelen időpontban a MÁV hosszú távú érdeke az, hogy lehetőség szerint minél
kedvezőbb bérleti konstrukció keretében minél nagyobb bérleti díjat szedjen be a terület
használatáért. Adja isten, hogy ez így legyen! Ha ez hosszú időtávon megtörténik, akkor azt
gondolom, hogy gyakorlatilag értékcsökkentésre kerül az a 100-120 millió forint, ami eleve
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aktivált beruházás, és onnantól kezdve gyakorlatilag nulla értéken a mi tulajdonunkban lévő
ingatlan értékét kvázi növeli; ha meg nem is növeli, mert addigra ez már korszerűtlenné válik,
legalábbis nem csökkenti. Tehát azt gondolom, hogy ez a fűtéskorszerűsítés téma nem egy
értékcsökkentő elem.

A tagi kölcsön elhalasztása, pontosabban a tagi kölcsön összegével történő beszámítás,
erre most nem tudom megmondani egyértelműen a választ. Valóban lehetett volna egy ilyen
opció, hogy csökkenteni a tagi kölcsönt, meg kell mondjam, hogy akkoriban is és jelenleg is
olyan helyzetben van a MÁV, hogy még ez a 120 millió forint is számított. Sajnálom, hogy
ezt kell mondanom.

A nyílt pályázat feltételei. Azt gondolom, hogy ugyanazon feltételekkel írtuk ki, de
majd kérném Sándor urat, hogy ebben segítsen. Nem tudom, lehetett külön tenni az ingatlanra
ajánlatot és külön az üzletrészre, lehetett együttesen is tenni ajánlatot, de a részleteket
megkérem Sándor urat, hogy segítsen felidézni.

Elnézést kérek, ha valamit kihagytam, de most a jegyzeteimet nézve, nem találok több
olyan kérdést, amire nem válaszoltam volna. Akkor átadnám a szót Sándor úrnak.

Sándor Zoltán további válaszai
SÁNDOR ZOLTÁN (MÁV Zrt.): Köszönöm szépen. Megint csak rögtön egy

pontosítással kezdeném, mert én magam is mindig összekeverem a két nevet, a
székesfehérvári cégünk neve MÁV Vagon Kft., a többi állítás teljes mértékben igaz. És akkor
én is egy kicsit szanaszét kapkodva – ezért elnézést kérek – válaszolnék.

Éppen a MÁV Vagon Kft. ügyvezetőjével beszéltem a mai napon, és felmerült ott az a
kérdés, hogy mi legyen a cég sorsa, illetve hogyan kapcsolódjon, kapcsolódjon-e a szolnoki
MÁV Gépészet Zrt.-hez. Arról beszéltem, illetve kérdeztem, hogy lehetne-e adott esetben a
szolnoki MÁV Gépészet Zrt.-ben teherkocsi-főjavításokat végezni.

Azt mondta, hogy ez olyan mértékű pazarlás lenne, amit soha nem tudnánk
megindokolni senki előtt sem. Egyrészt azt mondta, hogy egészen más szaktudás szükséges és
más minőség szükséges a személykocsi-javításhoz és a teherkocsi-gyártáshoz, illetve –
javításhoz, tehát ebből adódóan én azt a következtetést vonom le, hogy a Debreceni
Járműjavító Kft.-t átalakítani személykocsi-javító vagy -gyártó cégre, ez komoly műszaki
fejlesztést és más összetételű létszámot is igényelt volna.

Az osztalék és a tagi kölcsön vonatkozásában: igen, megtehettük volna, azt hiszem,
hogy azt mondjuk, hogy a tagi kölcsönt csökkentjük, csak abban a pillanatban az lett volna a
látszat, és most azt kérdezné itt a tisztelt bizottság nyilvánvalóan, mert én magam ezt
kérdezném, hogy hogyan lehet az, hogy 2002-2003 óta felhalmozott veszteség mellett itt van
az első év, amikor nyereség van.

Ez a nyereség 120 millió, és ehhez képest 72 millió forintért adjuk el a céget. Ez már
ab ovo azt jelentené nagy hirtelen, hogy durván olyan 50 millió forintot adunk zsebbe
bárkinek. Tehát ennek még a látszata is elkerülendő, tehát azt hiszem, ezért is ragaszkodtunk
többek között az osztalék készpénzben történő kivételéhez, és akkor viszonyítsunk rögtön
ahhoz, hogy minderre a 2008-as évet követően, 2009-ben került sor, miközben 2007-ben 2,2
milliárd forint készpénzes tőkepótlásról van szó.

A későbbi műszaki fejlesztések, és összehasonlítva ezekkel a tőkepótlásokkal,
reorganizációkkal összefüggésben, azt szeretném mondani, hogy az, amit a MÁV Zrt. itt is
csinált, és azt hiszem, hogy nagyon sok más társaságunknál is gyakorlatként folytatunk, az
elszenvedett veszteség pótlásáról van szó akkor, amikor ez a 2,2 milliárd forint bekerül a
cégbe. Tehát utólagosan előállítunk egy nulla állapotot, mert erre van lehetőségünk
készpénzben, meg a Gt. szabályai szerint eljárva, és azoknak az előírásait követve, de nincsen
pénzügyi lehetőségünk arra vonatkozóan egy, kettő, jelen pillanatban azt hiszem, 34 működő
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cégnek a műszaki fejlesztésére pénzeket fordítsunk. Igaz, ebből csak 19 van a többségi
tulajdonunkban.

Ha ezt a 19 céget megpróbálnánk felfejleszteni, akkor azt hiszem, hogy bármelyik
tudna tisztességes számokkal, elemzésekkel alátámasztottan egy egymilliárdos műszaki
fejlesztést minimum bemutatni, amire szüksége van ahhoz, hogy a szolgáltatásokat magasabb
minőségben tudja végezni, és elsősorban a MÁV Zrt.-nek.

Személy szerint nekem lett feltéve ez a kérdés, a Gazdasági Érdekegyeztető Tanács itt
a vállalaton belül rögzítette a szavaimat. Én nem vonom kétségbe, hogy ezt mondtam, és
ehhez kapcsolódóan azt szeretném mondani, hogy ez egyébként tényszerűen igaz. Sok
előterjesztést most ismét átfutottam és átolvastam, az értékesítésnek volt olyan alternatívája is,
ami arról szól, hogy végelszámolás, és volt olyan alternatívája is, hogy felszámolás.

A végelszámolás nagyjából emlékeim szerint csak a végkielégítések vonatkozásában
jelentett volna 850 millió forintot, amit pluszban be kellett volna természetesen tenni a cégbe,
és akkor még mindig a nulla állapot van, és nem vagyunk sehol. A másik pedig a felszámolás,
ami viszont már a MÁV Zrt.-től befektetést nem igényelt volna, gyakorlatilag mint veszteség
sem ért volna bennünket, mert az előző években már régen a befektetéseket kénytelenek
voltunk elszámolni értékvesztésként. Tehát ezt a könyvvizsgáló követelményként tette elénk.

Itt azért én egy kicsit szeretnék arra is utalni, hogy milyen körben és milyen tárgyalási
hangulatban hangzanak el megjegyzések. Itt 2008 augusztusát idézte, ha jól emlékszem.
(Spaller Endre: Szeptembert.) Szeptembert. Akkor már túl voltunk a nyilvános pályázaton, és
emlékeim szerint a nyilvános pályázathoz kapcsolódó előterjesztéseket már mi leadtuk a
bizottság számára, de bekereteztem magamnak, hogy ellenőrzöm és szükség esetén
természetesen ismételten át fogjuk adni.

Olyan döntés biztosan nem volt, hogy végelszámolás, felszámolás.
Kényszerhelyzetünk sem volt, hanem egy döntés-előkészítés időszakában lehettünk. Ha én
arról beszélek, hogy itt eladási kényszer van, akkor adott esetben ezek a hírek egyébként
pillanatok alatt jutnak el a társaságok munkavállalóihoz, és természetesen nem biztos, hogy ez
pozitívan befolyásolta volna a társaságban a munkamorált. Ez az egyik.

Azért azt is szeretném, ezzel összefüggésben csak egy kicsit megjegyezni, hogy
ezeken a megbeszéléseken nem a társaság érdekvédelmi szervezetei, tehát üzemi tanácsa,
szakszervezeti bizottsága, hanem a MÁV-nál egyébként képviselettel rendelkező
szakszervezetek legfelsőbb vezetői, alelnökei vesznek részt adott esetben. De ezeket a
konzultációkat én a mai napig is folytatom a vasutas szakszervezettel is és a VDSZSZ-szel is
és bármelyik szakszervezettel természetesen, amelyik megkeres.

A nyílt pályázat kiírására azt tudom megerősíteni, amit Sipos úr is mondott,
gyakorlatilag ugyanazt a kiírást ismételtük meg kvázi zárt körben. Csak azt szeretném
pontosítani, hogy arra nem volt lehetőség, hogy bárki az ingatlant különállóan megvegye vagy
arra pályázzon, az ingatlant csak a társasággal együtt kínáltuk fel eladásra, vagy a társaságot
külön az ingatlanbérleti szerződéssel.

Köszönöm. Ha kihagytam valamit, elnézést, akkor biztosan emlékeztetnek rá.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés.
(Nincs jelzés.) Nincs.

Akkor annyit szeretnék elmondani, hogy köszönöm szépen a válaszokat. Az
országgyűlési határozatunk arra hatalmaz fel minket, hogy vizsgáljuk alaposan a szerkezet-
átalakítás, a privatizáció kérdéseit, hatásait a MÁV-csoportra. Gondolom, hogy ezt a kérdést
még érdemes tovább folytatni. A vezérigazgató-helyettes úr - ha jól emlékszem - 2007-től volt
itt, azt gondolom, hogy én majd értesítem a bizottság tagjait, és szeretnék olyat is meghívni,
aki 2007 előtt volt illetékes ebben a kérdésben, és rálátott adott esetben ennek a cégnek a
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gazdálkodására, hiszen itt egy hosszabb folyamatról van szó, és olyan személyt is, aki a
mostani gazdálkodásáról illetékes nyilatkozni, hiszen az azért nagyon érdekes, hogy ez
hogyan alakult.

Most nem akarom értékelni, nem is tisztem, hogy ilyen formában értékeljem, de sok
minden világosnak tűnik, reménykedjünk benne, hogy valóban legalább a
munkahelymegtartás megvalósul ebből, mert ha jól értem, akkor a történetnek ez a pozitív
vége a sok kétely mellett, holott erre azért erős garanciákat - ahogy itt elhangzott - nem
sikerült az adott helyzetben szerezni. Ez megítélés kérdése, hiszen a 10 millió forint azért nem
olyan nagy összeg ennek a tulajdonosnak, ez igazából egy jelképes összegnek tekinthető.
Lejár a szakszervezettel történt megállapodás ebben az évben májusban, és utána pedig a
beruházás... Én a beruházást arra értettem, hogy ott elhangzott, hogy 600 ezer eurós
beruházást már eszközöltek. Ezért azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet is érdemes volna
még megkérdezni, ezért meghívom, majd természetesen értesítjük a jelenlegi ügyvezetőt is,
hogy tájékoztassa a bizottságot arról, hogy hogyan sikerült megoldani, és mik a várható
jövőképek itt, annak ellenére, hogy most már a MÁV-nak ebben tulajdona nincs, de ilyen
értelemben még az idén a foglalkoztatási kötelezettség fennáll, a beruházási kötelezettség meg
fennáll még egy évig, tehát még azért, ha úgy tetszik, az adásvételi szerződésben említett
folyamatok sem zárultak le. Én egy meghívást mindenképpen szeretnék tenni, és akkor erre az
ügyre még ilyen formában visszatérnénk. Ha nincs további kérdés, akkor kérdezem a
bizottság tagjait vagy esetleg a szakértőket, hogy ha jeleznek. (Nincs jelzés.) Pillanatnyilag
nincs. Akkor itt megköszönöm a vendégeinknek, hogy eljöttek, és tájékoztattak minket az
1. napirenddel keretében a Debreceni Járműjavító privatizációjával kapcsolatban. Köszönöm
szépen a részletes tájékoztatásukat.

A MÁV Zrt. vezetésének feltett képviselői kérdésekre adott válaszok megvitatása

Áttérünk a 2. napirendi pontra. Amint azt a képviselőkkel, a bizottság tagjaival
előzetesen egyeztettem, ebben az esetben egy munkamegbeszélés jellegű napirendipont-
tárgyalást tartunk, azaz nem hívtam az adott cégtől előadót erre a pontra, tehát nem az a
napirendi pontunk célja, hogy a megküldött válaszokat most kiértékeljük, hiszen az elmúlt
napokban megkaptunk egy igen nagy adathalmazt és adatállományt. Nyilván nem volt idejük
sem a bizottság tagjainak sem a szakértőknek, hogy ezt teljes körűen tanulmányozzák,
ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy kicsit előre kellene lépni, és egy előzetes egyeztetést
folytatnánk arról, hogy milyen feladataink vannak, és esetleg milyen anyagok szükségesek
még, ha már most meg tudnánk jelölni, hiszen megy az idő, a 180 nap felét eltöltöttük, és
akkor előzetesen is tudnánk kérni további anyagokat.

Engedjék meg, hogy a felvezetésben el is mondjam, hogy ha az országgyűlési
határozat fényében nézzük meg ezt a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy szerintem...
Természetesen itt most nem a tárgyszerű megtárgyalását kérem a dolognak, hanem tényleg,
ha van vélemény erről, hogy még anyagok szükségesek ahhoz, hogy elkészítsük a jelentést,
akkor kérem a bizottság tagjainak a véleményét is. Én úgy látom, hogy arra a kérdésre, amely
az országgyűlési határozatoknál a 2., 4., 12., amely arra irányul, hogy kikerülhető volt-e az
országgyűlési kontroll, milyen döntések előzték meg a privatizációt, minősülhet-e a
kiszervezés a privatizációs törvény megkerülésének, én úgy gondolom, hogy lényegében
rendelkezünk elegendő tárgyi anyaggal. Nem hiszem, hogy most ki kellene alakítanunk a
véleményünket. Az Állami Számvevőszéknek is volt ebben az esetben már véleménye, Jávor
Benedeknek köszönöm a sok kérdést, azt is mindenkinek a rendelkezésére bocsátottuk, abban
a cég válaszai is megvannak. Meg lehet ezt vitatni, én ezt egy másik alkalommal gondolom
megtenni.

Két jogi álláspont van: az egyik az Állami Számvevőszéké, a másik pedig a MÁV
Részvénytársaságnak az akkor adott válasza. Természetesen, itt annyit még, hogy a jelenlegi
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jogi helyzetet is érdemes rögzíteni. Azt hiszem, megoldotta ezt a kérdést, de ezt is meg fogjuk
tárgyalni. Ezeket a válaszokat meg tudjuk adni az Országgyűlésnek, én azt gondolom, még ha
esetleg véleménykülönbség is lesz köztünk, hogy most akkor melyik jogi véleménynek adunk
mi helyt, de mindenképpen meg tudjuk válaszolni, legfeljebb fenntartjuk azt, hogy kétfajta
jogi vélemény van ebben a kérdésben; hogy a bizottság állást foglal, vagy nem foglal állást,
azt eldöntjük.

A másik: viszont azt is lehet látni, hogy itt több olyan kérdés van, amely a
gazdálkodásra vonatkozik, ez főleg az 1-es kérdés. Erre vonatkozóan nagyon sok anyagot
kaptunk: gazdálkodás, létszám, forgalom, adósság, költségvetési kapcsolatok. Én azt
gondolom, hogy most ennek a feldolgozása, aki kérte, a szakértő uraknak jelentős munkát
képvisel, ebből én azt gondolom, hogy nagyjából megválaszolható a kérdés; nyilván fel fog
merülni majd, mindjárt visszatérhetünk rá. Itt persze mindig lehet majd kérdezni, mert ez
természetesen sosem lehet elég, meg vannak is olyan csoportok, tehát a MÁV-csoporttal
kapcsolatban valóban érdemes még kérdezni. Én is megjegyezném, hogy majd állást kell
foglalnunk abban is, hogy a MÁV-csoport és a szerkezetátalakítás, mert idetartozik
tulajdonképpen a 9-es kérdés, a szervezeti működési rendszer, ebbe beleérthetjük egyrészt a
MÁV-csoportot. Tehát én elkülöníteném, azt javaslom, hogy úgy tárgyaljuk majd, hogy
egyszer van a MÁV-csoport, ahol privatizáció nem merül fel, van tíz vagy tizenegy cég, tehát
van egy csoport - lehet, hogy rosszul emlékszem a cégek számára, de körülbelül tíz cég van -,
és ezek száz százalékos MÁV Zrt.-tulajdonban vannak, itt nem merül fel a privatizáció, de
kérdéses, hogy egy ilyen cégcsoport működtetése így hatékony-e, vagy pedig elegendő lett
volna, mondjuk, csak az egyébként akár az uniós vagy akár más elvek szerinti szétválasztás,
tehát mondjuk a pályakarbantartást szétválasztani nyilván a személyszállítástól,
árufuvarozástól. Ezt szerintem senki nem vitatja, meg ez célszerű is volt, de arra érdemes
visszatérnünk, hogy már külön vannak ezek a cégek, még ha - mint említettem - egy nagyon
alapos átvizsgálásra nincs is idő, mert itt nyilván egy teljes pénzügyi átvilágítás olyan
szakértői feladat volna, amit a bizottság nem tud elvégezni. Lehetséges, hogy ezt majd a
MÁV saját hatáskörében később megteszi, de én azt gondolom, hogy erre is tehetünk
megállapításokat. Azok a válaszok, amelyeket kaptunk eddig is, például én is feltettem egy
kérdést a szakértői díjak és egyéb ilyen költségek vonatkozásában, azért azt mutatják, hogy a
MÁV-csoport sok tagból áll, bizony, ezek a költségek is sokszorozódtak, és érdemes
megvizsgálni azt is, hogy a MÁV anyacégénél, tehát a MÁV Zrt.-nél érdekes módon
ugyanazok a funkcionális beosztások megvannak, mint a MÁV-csoport többi tagjánál. Azt
gondolom tehát, hogy ha nem is egy teljes átvilágítást, de a bizottság tehet bizonyos
észrevételeket ezzel kapcsolatban, úgyhogy köszönjük a szakértők munkáját, ha ebben
segítenek bennünket. Azt gondolom, hogy itt bizonyára azért lehet ajánlásokat tenni egy
országgyűlési bizottságnak is erre vonatkozóan, mert itt, bizony, komoly költségelemek
jelennek meg akár cégenként is. Amikor ezt kérdeztem - meg gondolom, amikor más
képviselő is kérdezett - erre kívántam fényt deríteni, hogy milyen jelentős költségek vannak
egyébként.

A harmadik maga a kiszervezési kérdéskör. A kiszervezésre vonatkozóan érzem azt,
hogy a leginkább kell még anyagokat kérnünk, mert a kiszervezéssel kapcsolatban kaptunk
ugyan egy általános anyagot - ez is szinte Jávor Benedek alelnök kérdésében is benne volt
meg más kérdésekben is, és korábban is jeleztük már, hogy milyen kiszervezésekkel kívánunk
foglalkozni önállóan is -, erre vonatkozóan viszonylag kevés anyagot kaptunk. Itt az anyagban
is jelezve volt, hogy a legfontosabb kiszervezések a MÁV Cargón és a járműjavításon kívül a
pályakarbantartás, illetve a felsővezeték-karbantartás, a jegynyomtatás. Ezzel kapcsolatban
gondolom én - most nem kell határoznunk erről, csak jelzem a bizottságnak -, hogy további
anyagokat kérek be ezek megvizsgálására a MÁV cégtől.
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e ehhez most hozzászólni, illetve, ha
valakinek van még kérdése, bár később is megteheti, de célszerű lenne újra összegyűjteni
ezeket a kérdéseket, hogy tovább tudjunk lépni. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások
KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi kiválasztottunk annak

idején a Jobbik részéről öt kérdéscsoportot, és nem kaptunk teljes mértékben válaszokat
ezekre a kérdésekre. Csak egy párat szeretnék ebből megemlíteni; írásban vagy a mai vagy a
holnapi napon meg fogom küldeni egy csomagban. A szerkezetátalakítás, privatizációs
kérdéscsomagból következő: kérnénk befele a különböző szervezési, szervezeti
intézkedésekre, kiszervezésekre irányuló előterjesztésben megjelent célkitűzéseket, a
végrehajtást követő utólagos értékeléseket a bizottság részére; ezt nem kaptuk meg. Az
ingatlangazdálkodás területén kértük, hogy bocsássa rendelkezésünkre a MÁV Zrt.
szerkezetén belüli és kiszervezett költségeit, bevételeit, gazdasági eredményeit, és kértük,
hogy bocsássa rendelkezésre a peres eljárásba került ingatlanokat, azok perértékét és a lezárt
ügyek eredményét. Itt azonban csak 2006-2010 közötti időszakra kaptunk adatszolgáltatást.

Külön kiemelném majd az írásban megküldött anyagban, hogy rengeteg sorsfordító
ingatlanról nem esik szó, ilyen például a Budapest, Nyugati pályaudvar, Ferdinánd-híd, Lehel
út térségében az a Baltimore nevű társaság részére értékesített ingatlan, valamint a MÁV
szolgáltató cégnek a sorsára is rá szeretnénk kérdezni. A MÁV-székház ügyéről szintén nem
sokat tudunk még, tehát itt az ingatlanoknál még rengeteg kérdést fogunk feltenni, amire
szükséges az, hogy választ kapjunk.

Az informatikai berendezéseknél is rengeteg hiányosság van, nem akarom ezt most
felsorolni, itt is a kérdéseinket fel fogjuk tenni.

A hivatalos külföldi utazásokkal kapcsolatban nem kaptunk reagálást egyáltalán a
MÁV Zrt. részéről, és a szakszervezettel kapcsolatos költségekkel sem vagyunk megelégedve.
Ott is tulajdonképpen csak a helyiség használatáról kaptunk információt, továbbra is várjuk a
választ a feltett kérdéseinkre.

Természetesen az informatikával, a MÁV-Starttal, a Trakcióval kapcsolatban fel
fogjuk tenni az adattartalommal kapcsolatos kérdéseinket, amit táblázatban megküldtek
számunkra. Újabb kérdéscsoport pedig, illetve három kérdéskör: a prémiumokkal
kapcsolatban szeretnénk feltenni kérdéseket, ami nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen 2002-
2010 között kíváncsiak vagyunk, hogy milyen prémiumfeltételeket szabtak a különböző
szintű vezetők számára, stb. Ezt mindenféleképpen ki kellene értékelni. A munkaügyi perekre
is kíváncsiak lennénk, 2002-2010 között, hogy hány munkaügyi pert vesztett el a bíróságon,
illetve peren kívüli megegyezés történt-e. Természetesen ez munkabérrel, kártérítéssel és sok
mindennel összefügg.

A tanácsadói szerződések a következő terület. 2002-2010 között hány olyan szerződést
kötött a cégcsoport, amelynek tárgya tanácsadási szolgáltatás nyújtása volt. A legutolsó
kérdéscsoport pedig a Debreceni Járműjavítóra vonatkozott, de ezt szóban már feltettem,
illetve egyet még írásban meg fogok erősíteni. Ezek köré csoportosulnának még a kérdéseink,
amire nem kaptunk választ az előző kérdéscsomagnál.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Majd nyilván kérem ezt írásban is, de jelzem, hogy van,
amit már ma kaptunk meg, tehát a külföldi utak költségeit. Itt van egy kis technikai probléma,
mindig át kell ezt írnunk, itt a képviselő úr meg fogja kapni.

Másrészt pedig a szakszervezetet illetően én is kérdeztem, és arra vonatkozóan a
további adatszolgáltatásról. Én is úgy gondolom, hogy ez nem teljes. Tehát megkaptuk a
szakszervezetek munkaidő-kedvezményének a költségét, de tovább szeretném ezt látni,
nyilván be fogom kérni a szakszervezeti tisztségviselők bérköltségét is, tehát önmagában a
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bérköltségét. Ezt majd megkérdezzük, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy milyen átfedés
van közte.

Leszögezem, hogy nem a szakszervezetet kívánjuk átvilágítani, ez a bizottságnak nem
feladata és nem is célozzuk, de látni lehet az eddigi adatok alapján is, hogy amikor a MÁV-
csoport létrejött, ezek a költségek is megnőttek. Tehát 2003-ban 300 millió forint körül volt
például a munkaidő-kedvezmény, ez 2010-ben már 900 millió forint fölött volt. Tehát ezek
azért jelentős költségek.

Én úgy is kértem a költséget, hogy 20 millió forint alatt ne adjanak meg például
tanácsadói szerződéseket, megadták, ez benne van, csak gondoltam, hogy a lényeges
költségekre koncentráljunk. Tehát 900 millió egy elég jelentős költségnövekedés a 300
millióhoz képest, tehát ez már az 1-es kérdésbe úgy gondolom, hogy belefér, amikor a MÁV-
csoport gazdálkodását is le kell írnunk, hogy milyen észrevételeket teszünk ezzel
kapcsolatban.

Van-e még valakinek kérdése?

SZENTGYÖRGYI TAMÁS szakértő: Köszönöm a szót, elnök úr. Rengeteg anyagot
kaptunk, ez így igaz, nagyon sok olyan, ami szerintem is időt igényel, hogy
konzisztenciájában egyeztetni tudjuk, hogy mire, mit válaszoltak, mert van, amire válaszoltak,
van, amire pedig érzem, hogy félreértésre okot adó, esetleg kérdés miatt nem az született, amit
vártunk.

Azt szeretném jelezni, hogy például a Talent motorvonatokra teljes félreértés született,
a kérdés gyökere az, hogy 2010 szeptemberében volt egy nagyon komoly újságcikk, amikor is
arról volt szó, hogy 9 milliárd forintos per alakulhat ki a Bombardier és a MÁV között
ezeknek a szerelvényeknek az üzemeltetésében, a karbantartási költségekben vitáztak. Erre
vonatkozóan a költségek láthatóan nagyobbak is a Talent-ügyben. Tehát amikor egy
beszerzést utólag megkérdezünk, hogy mennyibe kerül, akkor láthatóan az egyik kérdésrészt a
MÁV megválaszolta, a másik részt pedig nem tudtuk meg.

A másik, ami nagyon tiszteletre méltó, szerintem a pályaminőségre, karbantartásokra
tekintettel olyan anyagot kaptunk, amiből én azt mondom, hogy ez a bizottság sokkal többet
le tud majd szűrni, mint amit egyébként más pontokban indoklásként kaptunk, hiszen a
jelenségek gyakorlatilag leírhatók lesznek, objektív megállapítássá formálva.

Például nagyon jól látszanak majd a személyi jellegű kiadások ezekben a karbantartási
ráfordításokban és a kiszervezések, alvállalkozói költségek alakulása évről évre, ráadásul
bázisáron mutatták ki, ami kifejezetten izgalmassá teszi az elemzést.

A legfontosabb területre szeretnék visszatérni és lehetőséget kapni arra, hogy még
kérdezzünk, ez a személyszállítás minőségi értékelése. Nagyon sok anyagot odaadtak nekünk,
amiből rengeteg minden, talán túl sok is leszűrhető, rengeteg ez az anyag, amit nem kaptunk
meg, azok a minőségi mutatók, az utaspanaszokra vonatkozóan, a késésekre vonatkozóan.
Tehát szeretnék kérni a bizottságtól lehetőséget, hogy egy olyan kérést állítsunk össze, ami
ezeket a mutatókat, illetve a megkapott adatokat tényleg értékelhetővé teszi.

Az utolsó, ami ebben a kérdésben megint csak vizsgálandó: a MÁV félreértette azt a
kérdést, hogy a teljes államháztartási egyensúly-egyenleg hogyan alakul. Erre vonatkozóan
vannak elemzések már más kutatási és költségvetési anyagokban, tehát amikor a MÁV csak a
kapott költségvetési pénzeket adta össze az előző anyagban, ő arra hivatkozott, hogy ezt már
megadta. Nem mutatta ki, de kimutathatja, hogy ő mennyivel járul hozzá a költségvetéshez,
akár a személyszállítás menetdíj-áfáját is nyugodtan mutassa ki, hiszen ha nem lenne MÁV,
akkor nem lenne ez az áfabevétele az államnak.

Nyilvánvalóan lehet, hogy mástól is kell kérdeznünk, elnök úr, tehát nem biztos, hogy
csak a MÁV tudja megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket MÁV-kérdésben nekünk itt
meg kell később válaszolni. Köszönöm szépen
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Göndör István!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Örülök, amikor a
holnapi, holnaputáni feladatainkról beszélt az elnök úr, mert így szóba hozom azt a
dilemmámat, amivel én elkezdtem foglalkozni, de idetenném szívesen az asztalra. Tehát
amikor az elnök úr azt mondja, hogy van az a kettős jogi helyzet, ami látszik az Állami
Számvevőszéknél, tehát nem mondom el, hogy mit jelent, az ellentmondás a privatizációs
törvény és a gyakorlat között. Addig, amíg mi anyagokat gyűjtünk be és meghallgatunk, ha a
bizottság szakértői - mert én magam nem jogász vagyok - tennének egy ilyet, hogy mondjuk
1990-től a kormányhatározatokat összerakják, amiből én ma azt látom, hogy szinte kivétel
nélkül, tehát már az Antall-kormány idejéből születnek határozatok a MÁV átalakítására,
hatékonyságnövelésre és az európai uniós harmonizációra való tekintettel, és ugyanakkor van
egy privatizációs törvényünk, amely leegyszerűsítve azt mondom, hogy kimondja, hogy a
MÁV száz százalékban állami. Lehet-e a kettőt összhangba hozni? Tehát itt van az a kettősség
az én olvasatomban, amiről beszél az ÁSZ is, hogy ha nem tud megszabadulni semmitől, ami
veszteséges vagy fölösleges, akkor nem csináltunk semmit. Tehát egyik oldalról születnek a
kényszerítő vagy ösztönző határozatok, a másik oldalon pedig a privatizációs törvény
béklyóba köti az egészet.

A másik ilyen dilemmám, amivel foglalkoznunk kellene, én Korondi
képviselőtársamnak odasúgtam, amikor Sipos úr és a kollégái is azt mondták, hogy a
leánytársaságokat életben lehet tartani megrendelésekkel. Itt megfelelően nagy sajtó van meg
televízió; én rettegek attól, hogy a nézők azt fogják mondani, hogy mi itt most netán
asszisztálunk a hűtlen kezeléshez. Nem minősítem ezt jogilag, mert ez nem más, tehát itt nem
történik más, mint azt mondja, hogy a ma száz százalékos MÁV Zrt.-ből hogyan lehetne pénzt
átszivattyúzni ezekbe a társaságokba, és őket életben tartani. Itt értek egyet az elnök úrral,
hogy ezt mi nem vállalhatjuk fel, hogy ezeket elkezdjük számolgatni, hogy mondjuk, száz
munkahely megőrzése ennyi vagy ennyi milliót ér a vasútnál, és mondjuk, mennyit ér akkor a
kőolajipari gépgyártásban. Ezt szerintem mi nem vállalhatjuk fel.

Nekünk arra kellene rámutatni, és akkor én itt már meg is előlegezem, hogy nagy
valószínűséggel a privatizációs törvényünknek ezt a részét gyorsan kellene módosítani, hogy
megteremtsük a jogi feltételét annak, hogy mindent, ami felesleges, söpörjünk le a MÁV-ról.
Én az LMP szakértőjével annyiban értek egyet, hogy ha megnéznénk néhány más területet,
ahol a privatizáció megtörtént, és amikor fölösleges ingatlan vagy bármi került egy olyan cég
tulajdonába, amire nem volt szüksége a működése során, egyszerűen elhagyta, hagyta, hogy
felverje a gaz, de nem kell neki, nem viseli a terheit, nem kerül be a működési költségei közé;
és itt mi még ezen vitatkozunk. Én magam is tudom és tapasztalom, hogy tényleg a
járműjavítás, hozom a nagykanizsai példát, meg lehet nézni, valamikor csodálatos
mozdonyjavító bázis volt, talán az országban a legjobb, de már több mint egy évtizede nem
magyar megrendelőknek dolgoztak, hanem az osztrákoknak, mert a nosztalgia gőzösöket itt
tudták megjavítani, de annak az eszközfelszereltsége egész más, mint a mostani akár dízel,
akár villanymozdonyok esete. Az, hogy ennek az elhelyezkedése hogy van, ez meg már oly
régen alakult ki: Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár, Szombathely, Nagykanizsa, Dombóvár.
Miért ott van? Miért nem ment ebbe soha bele a MÁV-vezérkar? Szolnokon,
Székesfehérváron? Hát hogyan? Félúton, közben? Ezt valahol a végponton kellene
megoldani, tehát számomra Debrecen ennyiben érdekes, hogy javítani a végponton kell, ahol
megáll, ahol időzik, nem pedig elszállítjuk még valahova, hogy a szükséges javításokat
elvégezzük. Nekem ez ilyen szempontból nagyon érdekes és elég furcsa, szóval kijött ebből a
tájékoztatóból az, hogy ha az adott cég nyereséges lesz, akkor amennyivel nő a nyeresége, a
MÁV nagy egészéé meg annyival csökken. Ez nem jó, ez biztos, hogy szerencsétlen, és azt
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hiszem, hogy nekünk ezt fel kellene vállalnunk, és kimondani, csak azért, hogy ösztönözzük.
Miniszterelnök úr is azt mondta, hogy a tömegközlekedést, a közösségi közlekedést meg kell
reformálni, és ebben egyetértünk.

Befejező mondatom ez, amit ha célul kitűzünk, hogy Magyarországon is a GDP
1 százaléka körül alakuljon a költségvetésből a közösségi közlekedés támogatása, akkor
ezeket a lépéseket meg kell tenni, és ezt mi segíthetjük azzal, hogy ennek jogi feltételeit
megteremtjük. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy nyilván azért
kellenek még pluszinformációk, hogy több tudás birtokában tudjunk vitatkozni, de nem
mennék abba bele, hogy hol érdemes tehervonót javítani, erre nem tudok válaszolni. Nyilván
összetett kérdésről van szó, tehát nem arról van szó, hogy egy jól prosperáló céget eladtak;
felmerül ugyan egyesekben, hogy ezt helyre lehetett volna hozni. Ami érdekes, és azért
gondoltam - Göndör képviselő úrnak mondom -, hogy még mindenképpen még egyszer
vizsgáljuk meg, mert ez összefügg a MÁV Cargo erősítésével, tehát most nem keverném bele
a személyszállítást, de látszik, hogy ez összefügg. Tehát amikor a MÁV Cargónál ki kell
mondani, és ilyen formában a jelentésünkben azt is meg kell írni, még akkor is, ha a MÁV
Cargót részleteiben, bizonyos jogi aspektusait majd lehet, hogy a kormánymeghatalmazott
fogja vizsgálni, de azért a gazdálkodásra történő hatásáról nekünk is írnunk kell, és itt, bizony,
látszik, hogy egyéb milyen negatív hatása is lehetett, hiszen arra hivatkoztak, hogy itt a
kegyelemdöfést, ha úgy tetszik, vagy más vélemények szerint a változást a MÁV Cargo
eladása adta meg, attól való félelmükben is hoztak be külföldit. Ez egy érdekes dolog, én azt
gondolom, hogy itt még szakértőket meg kell hallgatnunk, hogy ez hogy van, ugyanakkor
meg azt mondják, hogy vannak olyan országok, például Ukrajna, ahol az árufuvarozás olyan
nyereséges, hogy fenntartják belőle a személyszállítást. Persze messze van Ukrajna, és tudjuk,
hogy itt ki milyen adatot vesz figyelembe, tehát azért én is mindig fenntartással fogadom az
ilyen híreket - majd ha ezt pontosan, leírva látjuk és a többi -, de kétségtelen, hogy vannak
ilyen szempontok is.

Visszatérve tehát a jogi kérdésre, 2002 óta vizsgálhatjuk csak ezt a kérdést, erre
egyértelműen országgyűlési határozatunk van, és én inkább azt gondolom - és elnézést, ha
jogi szakértőnk van, az javítson ki -, hogy itt az a kérdés, hogy a MÁV Zrt., mint száz
százalékos állami tulajdonú cég, egyértelműen a privatizációs törvény hatálya alá esett volna,
viszont a MÁV úgy értelmezte, hogy a MÁV tulajdonában lévő egyéb cégek már nem esnek a
hatálya alá, tehát igazgatósági döntéseket hoztak ebben az ügyben, miközben adott esetben
kétségtelen, hogy erre vonatkozóan voltak kormányhatározatok is, mint a MÁV Cargo
esetében, de mondjuk, a Nemzeti Vagyonkezelő - elnézést, most nem tudom, hogy pont abban
az évben hogy hívták ezt a szervezetet - nem döntött ilyen kérdésben. Ez egy jogi kérdés, ezt
majd le fogjuk írni, hogy ez akkor helyes volt vagy nem. Én gondolom, hogy meg fog
maradni a két jogi álláspont, mert úgy látszik, hogy elég erősen tartja magát mind a kettő,
tehát a MÁV akkori vezetése is leírta ezt, és gondolom, az Állami Számvevőszék meg fenn
fogja tartani a megállapítását. Ahogy Göndör képviselő úr mondja, ezt majd később
megvitatjuk, de nem ezzel nem fogunk előbbre menni szerintem, annyiban, hogy igaza van-e.
Azért mondom, hogy akkor a mai jogi helyzetet is idehozzuk egész pontosan, hogy ne csak
emlékezetből kelljen felidézni, de én úgy hiszem, hogy ez meg van oldva.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Egyetlen mondatot szeretnék mondani, és ezt már szinte
jegyzőkönyv nélkül mondom. Elnök úr is, mint gazdasági szakember, tudja, ha csak
leányvállalatba szervez, attól még az egész konglomerátum hatékonysága nem változik,  tehát
ha a privatizációs törvényt, mondjuk azt, hogy betegesen betartja, akkor semmi mást nem
csinál, csak szétosztja öt-hatfelé vagy ötvenfelé, és bonyolultan eltünteti a költségvetési
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támogatást. Nem vitatva azt, hogy vannak bevételei, ez természetes, de azért minket
elsősorban az érdekel, hogy mi lett a közpénzükkel, az adóforintjainkkal.

ELNÖK: Még annyit, hogy nem tudom, melyikünk mondta, de nem
pénzátszivattyúzásra gondoltunk a leánytársaságokhoz, hanem megrendelésekre, ami nem
teljesen ugyanaz. (Göndör István: Csak ha egyszer nincs rá szükség!) Arról van szó, ahogy itt
elhangzott, hogy most utólag ezt helyesnek is tartja az akkori vezető, ő is tett erre kísérleteket,
most nem akarja ezt értékelni, de igazából a saját cégek megbízása, és ez azért fontos, mert a
MÁV-csoport átvilágítása kapcsán ezt majd láthatjuk most is, hogy gyakorlatilag az osztrákok
megveszik a MÁV Cargót, érdekes módon a magyar megrendelések drasztikusan visszaesnek,
már nem mi javítjuk a vonatokat és a többi, ők valahogy ezt biztosítani tudják, nem tudom,
hogy milyen közbeszerzési szabályok vannak és a többi, ezt nem tudom, de valahogy
biztosítani tudják, pedig elvileg a magyar munkaerő készen áll és olcsóbb, azt nem tudom
megítélni, hogy minden szinten készen áll-e, de az biztos, hogy sok helyen készen áll. Nálunk
pedig az van, hogy ezt feltett kézzel átadjuk, mondván, hogy veszteséges, és bejön egy nagy
cég keletről - most semmi rosszat nem akarok róla mondani -, akinek ez üzlet. Én azt
gondolom tehát, hogy ezt nyilván tovább kell vizsgálnunk, prejudikálni nem akarok semmit.
Nemhogy jogi szempontból, de éppen gazdasági szempontból, azt gondolom, hogy ez egy
érdekes kérdés, és ennek a jövőre nézve is van vonzata, mert úgy tudom, az most is kérdés
például, hogy amikor a nyílt pályán közlekedhetnek, és úgynevezett szabad hozzáférés van,
akkor mi milyen szolgáltatásokat tudunk adni, tehát például a MÁV vontatási tevékenységét
mennyire veszik igénybe. Én úgy tudom - majd erről esetleg a MÁV-csoport gazdálkodása
szól -, hogy nem túl sikeres. Nem a MÁV hibája, ezt én elmondom. Csak azt lehet látni, hogy
minden ország kifejezetten a saját cégeit preferálja, valamilyen módon ezt meg tudja oldani.
Parancsolj!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tényleg ez a
gondom, hogy olyan mélyre kell hogy menjünk vagy megyünk, ami nincs benne. Tehát itt
már arról kell a végén beszélnünk, és én, mint bizottság nem szívesen mondanám ki azt, amit
Sipos úrék kimondhattak, és ez jól látható, az eddigi jelentések, amiket olvasunk, hogy a
MÁV területén számos dologban van mérhetetlen nagy túlkapacitás.

Tehát roppant érdekes, én találtam egy ilyen tájékoztatót, ahol maga a vontatásért
felelős főnök azt mondja, hogy a Cargo privatizáció számukra annyiban pozitív, hogy végre
kiderült, hogy nem kell ennyi mozdony Magyarországon. Közben tessék visszagondolni,
mozdonyvezetői sztrájkok, ez, az, amaz, elbocsátások voltak.

Tehát ki mondja ki? Senki nem akarta kimondani, hogy túl nagy kapacitás van,
kevesebb kell, ez kevesebb munkaerőt jelent. És ez a hatékonysági probléma.

Nem akarnék én ebbe a csapdába beleesni, hogy mi itt a nagy igazságosztók vagyunk,
miközben semmi mást nem teszünk, mint szépen betakarjuk, és azt mondjuk, hogy maradjon
ez az egész így, ahogy van. Ehhez nem asszisztálnék.

ELNÖK: Jó. Értem, de nem akarunk igazságot osztani. Tehát mi azt hiszem, bizonyos
javaslatokat fogunk tenni, a kérdésekre adunk majd választ. Nehéz is az igazságot
megfogalmazni ilyen gazdasági kérdésekben, inkább álláspontokat lehet szerintem kialakítani.
Azt azért el kell mondanom, hogy én úgy tudom, de akkor erre ki fogunk térni a további
üléseken, hogy ez egy komoly kérdés bizony. Hogy mennyi mozdony van Magyarországon,
elég vagy sok, erre én nem akarok válaszolni, de az egy probléma, hogy amikor a MÁV
Cargo bejött, akkor pontosan arról van szó - én úgy tudom, de majd meghallgatjuk rá a választ
-, hogy többségében nem a magyar vontatási kapacitást vették igénybe, hanem a sajátot. Ez
miért van? (Göndör István: Erre keressük a választ, hogy miért.)
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Nem feltétlenül azért, mert rossz, hanem azért, mert mint említettem, minden állami
tulajdonban lévő cég vagy akár az a magáncég megszervezi, hogy saját maga szervezze. Neki
valamiért üzlet, vagy saját maga számára üzlet, vagy a szakszervezetük erős, én ezt most nem
tudom megmondani, de valamilyen formában megteszik, míg közben mi leépítjük ezeket -
mármint nem mi, hanem a döntések következtében bizony, nehezebb versenyhelyzetbe
kerültek ezek -, és gyakorlatilag esetleg nyereséges üzletágakat is. Ugyanis valóban van
olyan, ebben egyetértek Göndör képviselő úrral, hogy meg kell nézni, hogy hol vannak
fölösleges kapacitások, de vannak olyan tevékenységek, talán a vontatási tevékenység lehet,
hogy ilyen, nem tudom, majd megmondják a szakértők, nyereséges lehetne. Én úgy tudom,
hogy van ilyen cél, tehát részben, amikor a MÁV-csoport átalakult és a MÁV-Trakció
létrejött, akkor volt is ilyen szándék, hogy ők kifelé is vállalnak munkát. Ezt majd akkor
megvizsgáljuk, az anyagokban részben van is rá válasz, hogy tudnak-e külső munkát vállalni,
de én azt gondolom, hogy nem jellemző.

De a MÁV Cargo egy külön dolog, tehát hogy megbonyolítsam a kérdést, ha jól
tudom, a MÁV Cargo éppen veszteséges, tehát az még egy teljesen külön ügy, de akkor sok
órát kellene beszélni a MÁV Cargo jelenlegi helyzetéről, de erre érdemes lenne visszatérni.

Azt szeretném megköszönni, hogy a szakértők is jelezték a kérdéseiket, mert nekünk
meg kell beszélni, mert az időnk megy és a 180 napnak már körülbelül a fele eltelt. Tehát a
feldolgozási metódust is meg kell majd beszélnünk, nyilván ehhez nem kell feltétlenül
bizottsági ülést tartani, de akkor az alelnök úr, a képviselő úr kérdéseire adott választ, ha jól
értem, fel is fogják részben dolgozni. Nyilván lesz, főleg a kiszervezéseknél kérdés, ahol majd
össze kell dolgoznunk, de akkor elfogadhatjuk azt, hogy aki kérdezett, megkapta a választ, az
igyekszik fel is dolgozni. Nyilván majd átadja a többi képviselőnek ezt a megállapítását,
összerakjuk, és akkor így készülhet el a jelentés, amit még időben, úgy, hogy legyen esetleg
ideje a bizottság korrigálnia a jelentését, bizottsági vitára időben, még a 180 nap lejárta előtt
ide fogjuk hozni.

Van-e még kérdés? Parancsolj!

SPALLER ENDRE (KDNP): Talán egy kérdéssel nem foglalkoztunk, ami nem tudom,
hogy mekkora összeg, de mindenesetre szerintem érdemes feldolgozni. Ez pedig az, hogy a
felszámolt és végelszámolásban kimúlt cégekre mennyit költöttek.

Vannak olyan cégek - itt a munkaügyi perekre térek vissza -, amelyeknek a
felszámolása évekig tartott, és ez alatt fenntartották a cég irodáját, meg mindent az égvilágon,
ami ehhez kapcsolódik. Volt igazgató, igazgató-helyettes, ez meg az. Ezek a költségek vajon,
mennyiben voltak indokoltak, hiszen mondjuk nyilván a felszámoló bére természetesen
indokolt volt, de mondjuk alatta még néhány igazgatóhelyettes, ez, az, dolgozzon, miközben
tulajdonképpen nem történik más, csak folyik három-négy munkaügyi per, amit nem maga a
cég végez, emiatt nem biztos, hogy indokolt volt ugyanígy irodafenntartás, stb.

Tehát ezt csak úgy, ilyen lábjegyzetben szerintem érdemes lesz majd megemlíteni. Ez
az egyik.

A másik: amellett nem mehetünk el, hogy a MÁV-nak nem lehet az a célja, hogy ami
az ő kötelező minimumfeladata, azt elvégzi, és azon felül pedig várja az állami támogatást. A
Debreceni Járműjavító azért fáj nekem, mert ez pontosan egy olyan cég, amit esetleg külföldi
munkákkal, ezzel, azzal nyereségessé lehetett volna tenni, és ezzel a nyereséggel az állami
támogatás mértékét lehetett volna csökkenteni.

Azt látom, hogy erre olyan nagyon nagy kísérleteket nem tett a MÁV, persze lehet,
hogy tárgyalgattak, de az fáj nekem, hogy ez rendszerszinten nem volt kitalálva, mint ahogy
azt is csak úgy egészen halkan jegyezném meg, hogy a MÁV nem végleg vonult ki a
Cargóból, hanem két évre tiltották meg neki azt, a szerződésben azt látom, hogy két évig nem
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lép be erre a piacra. Én nem emlékszem, hogy a szerződés arról szólt volna, hogy soha többé
nem lép a MÁV erre a piacra. Ezt csak úgy halkan jegyzem meg. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Alelnök úr!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Egyrészt a kérdésekkel kapcsolatban
szeretném megkérdezni, hogy milyen határidővel tudjuk, tehát folyamatban van a beérkezett
adatok feldolgozása, ez alapján fog kiderülni, hogy mi az, amire kielégítő választ kaptunk, hol
van szükség ismételten feltenni a kérdést, vagy pontosítva vagy hangsúlyozva, hogy a kapott
válaszok nem a kérdésre adott válaszok, illetve milyen további kérdésekkel kívánunk a MÁV
Zrt.-hez fordulni. Tehát erre valami határidőt kellene kapni.

A feldolgozás eljárásrendjére vonatkozó javaslat azt gondolom, hogy az én részemről
teljesen elfogadható, mi nyilvánvalóan a feldolgozott eredményeket a bizottság
rendelkezésére fogjuk bocsátani, ahogy egyébként a nyers adatok is elérhetők, tehát ha valaki
nem elégedett az általunk elvégzett munkával, saját maga ugyancsak elvégezheti.

És csak egy megjegyzés a túlkapacitásokkal kapcsolatban. Itt sokat beszélünk a MÁV
Zrt. vagy az egész cégcsoport különböző elemeinek a túlkapacitásairól. Ez attól is függ, hogy
milyen feladat elvégzését várjuk el a MÁV-tól. Tehát ha a jelenlegi trendek folytatódnak,
akkor a MÁV teljes kapacitása túlkapacitásnak tekinthető, mert be fogjuk zárni a vasutat
rövid úton, amíg például az a versenyhelyzet áll fenn, ahol a vasúti szállítás megfizeti a
pályahasználatot, a közúti szállítás pedig nem.

Tehát ezek nem ilyen objektív dolgok, hogy pontosan meghatározható, hogy mi a
MÁV-nak vagy a Trakciónak vagy akármelyik cégnek a túlkapacitása. Ez függ az egész
vasúti stratégiától. Az, hogy abban az adott évben éppen volt kihasználatlan kapacitás, az
megállapítható.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Bocsánat, hogy közbeszóltam, a járműjavítást
említettem. Akkor el kell dönteni, hogy Debrecen, Szolnok, Szombathely, Debrecen. Ők
valamiért Debrecenre gondoltak, ez ki fog derülni a bizottsági döntésből, hogy miért
Debrecen.

ELNÖK: Debrecen már nem, az már az illető cégnek, romániai bejegyzésű cégnek -
nem tudom, hogy román cég-e vagy nem - a tulajdonában áll. Ha jól tudom, Szolnokra
koncentrál most a MÁV. (Göndör István: Ezt mondta most Sipos úr.)

Egy dolgot jeleznék még, én kérdést szeretnék feltenni, mert úgy gondolom, hogy egy
olyan téma van a kihasználatlan kapacitások és a MÁV gazdálkodásával kapcsolatban, amire
nem kaptunk elegendő választ. Nevezetesen a MÁV hogyan méri a tényleges forgalmát, a
személyszállításra gondolok itt most. Bevezetésre került egy GIR-rendszer, ami úgy elhalt,
tehát erre vonatkozóan szeretnék majd információkat kérni, ezt most tájékoztatásul mondom a
bizottság tagjainak. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy most már nagyjából, még az
átszervezésekre, tehát amit említettem, a felsővezeték-karbantartást, ezek nem privatizációk
voltak, hanem kiszervezések, azokra vonatkozóan várunk még adatokat.

Azt gondolom, hogy két hét múlva tartsunk ülést, addig jelentős mértékben fel tudjuk
dolgozni ezeket a válaszokat, tisztábban fogunk látni két hét múlva. Akkor én feltétlenül
meghívnám már a MÁV-vezetés részéről is vagy a vezérigazgató urat vagy az általa kijelölt
személyt, hogy a további kérdéseinkre válaszoljon - ha addigra fel tudjuk dolgozni, ha nem is
száz százalékig, de nagymértékben a kérdéseket -, és akkor természetesen lenne még egy
napirendi pont, a Debreceni Járműjavítóra vonatkozóan igen érdekes lenne meghallgatni a cég
jelenlegi helyzetét és az árufuvarozással kapcsolatos esetleg szakmai véleményeket, hogy
hogyan is állunk most, és hogy valóban itt a járműjavításban Magyarországnak befellegzett-e
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ilyen szempontból, hogy látjuk ezt, hogyan lehetséges ez. Pillanatnyi ismereteink szerint ezt
céloznám meg. Van-e valakinek esetleg hozzáfűznivalója? (Jelzésre:) Parancsoljon!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az Állami
Számvevőszék említést tett arról valamelyik bizottsági ülésünkön, hogy a MÁV maga is
tartott belső ellenőrzéseket, ahol feltárt rengeteg ügyet. Én azt kérném, hogy az ehhez a
kérdéscsomagunkhoz vagy ehhez az országgyűlési határozathoz kapcsolódó belső ellenőrzési
anyagot kérjük ki a MÁV-tól, hisz az Állami Számvevőszék nem kapott választ arra, hogy
milyen felelősségre vonások történtek, történtek-e intézkedések és a többi. Tehát ami ehhez az
országgyűlési határozathoz kapcsolódik, azt a MÁV belső ellenőrzési anyagot kérjük ki,
hiszen múltkor is kértem elnök úrtól, hogy ezt tegyük meg, legfeljebb én most a
kérdéscsomagom végére beillesztem, és akkor nem felejtődik el, de mindenféleképpen
fontosnak tartanám, hogy ezt kérjük ki. A másik, hogy azt kérném, hogy a jegyzőkönyv minél
gyorsabban készüljön el, hogy a szakértőknek tudjuk továbbítani, akik nem tudtak jelen lenni
a mai ülésen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Egyrészt Jávor Benedek alelnök úrnak volt egy olyan kérdése,
amire a cég válaszolt, és abban részben van válasz, hogy ők milyen intézkedéseket tettek az
Állami Számvevőszék jelentése után, tehát erre részben választ kaptunk. Én értem, ilyen
levelet is lehet írni, csak ha az országgyűlési határozat kérdéseit megnézzük, miután az 1-es
kérdésben szerepel a gazdálkodás meg minden, gyakorlatilag mindent ide kellene adniuk. Ezt
is lehet, de nem javaslom, mert ehhez nem lesz elég pár ilyen pendrive, és attól tartok, hogy a
fától nem látjuk az erdőt, tehát gyakorlatilag nem fogjuk látni a lényeget, ha ilyen hatalmas
mennyiségű anyagot kapunk, úgyhogy jó volna ezt egy kicsit konkretizálni, és akkor
megkérjük természetesen, tehát hogy pontosan milyen ügyben. (Korondi Miklós: Szűkítsük
le!) Szűkítsük le egy kicsit, de egyébként én úgy tudom, hogy Spaller képviselő úr volt is a
MÁV-nál, már szemlézett egy kicsit, tehát minden képviselőnek lehetősége van arra, hogy
befáradjon, vagy akár bekérje, és megnézze a belső ellenőrzési anyagokat. Utána fogunk
ennek nézni, megpróbálom leszűkíteni ezt a témakört, és egyeztetünk ebben, hogy azért ne az
összes belső ellenőrzési anyagot, de a lényegeseket, amiket ezzel az üggyel kapcsolatban, a
határozati javaslatokkal kapcsolatban lehet hozni, azt a képviselők is megnézhessék
természetesen. Köszönöm szépen.

Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Akkor én köszönöm szépen a bizottság
tagjainak és a megjelenteknek a munkájukat és a részvételt. Még természetesen egyeztetünk, a
parlamenti napirendektől is függhet, de előreláthatóan két hét múlva, kedden délután lenne
célszerű ülést tartani; az március 1-je. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 44 perc)
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