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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 40 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a bizottsági ülésen megjelent tagokat és meghívottainkat, a
jelenlévőket, az ülést megnyitom. A határozatképesség megállapításával kezdem,
megállapítom, hogy a bizottság tagjai közül négyen jelen vannak, ezenkívül Dancsó József
helyettesítési megbízást adott számomra, a bizottság így határozatképes.

A kiküldött napirendi pontok szerint az első a Debreceni Járműjavító privatizációjával
kapcsolatos vizsgálat folytatása, a második a MÁV-csoport, a MÁV-Start Zrt. működésével
kapcsolatos tapasztalatok megvitatása, ezekkel kapcsolatban hívtam meg a vendégeinket,
ezeket a témákat az 1. és a 2. napirendi pontok keretében mindenképpen külön tárgyaljuk. A
következő napirendi pont az egyebek, hogyha szükséges, akkor az egyéb teendőket is
megbeszélhetjük. További kérdéseket küldtünk el a MÁV vezérigazgatójának, sok választ is
kaptunk, ezeket is – gondolom – röviden megbeszélhetjük, hogy ennek a további
feldolgozását hogyan képzeljük el.

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevételük.
(Nincs jelzés.) Nincs, akkor kérem a napirend jóváhagyását, aki egyetért vele, kérem, hogy
jelezze. (Szavazás.) A bizottság tagjai ellenvélemény, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadták a napirendet.

A bizottság tagjain kívül köszöntöm az Állami Számvevőszék résztvevőit, illetve a
szakértőinket. Dömötörfy urat mutatom be, aki könyvvizsgálóként csatlakozott a bizottság
munkájához, illetve köszöntöm a jelenlévő többi szakértőt, akiket a bizottság korábbi üléseiről
ismerhetnek.

A Debreceni Járműjavító privatizációja vizsgálatának lefolytatása

Tájékoztatom a bizottságot, hogy három meghívót küldtem ki értelemszerűen, olvasva
a Debreceni Járműjavítóval kapcsolatos iratokat és dokumentációkat. Egyet Filep Ernőnek,
aki maga is küldött nekünk egy levelet, aki korábban a cégvezetésben játszott szerepet. Ő is
jelzett nekünk néhány problémát a levelében, még a bizottság megalakulásakor. Tóth Miklós
ügyvezető úrnak is küldtem, aki most is ügyvezető, ha jól mondom, és Ványi Sándor úrnak,
aki jelezte levélben, hogy kész együttműködni a bizottsággal, de a mai napon sajnos nem tud
a rendelkezésünkre állni. Ha szükséges, és a bizottság tagjai úgy látják, akkor természetesen
majd megismételjük a meghívást.

Kérdések Filep Ernő Csaba volt vállalkozási vezetőhöz

Azt gondolom, az előző ülésen elég alapos beszélgetést folytattunk magáról a
privatizációs aktusról, az akkori tanácsadók és döntéshozók egy része jelen volt. A
vezérigazgató urat akkor nem hívtuk meg, tehát ha valaki majd igényli, akkor Heinczinger
vezérigazgató urat is meg lehet hívni, de akkor ő volt az igazgató, ezt csak a teljesség
kedvéért közlöm.

Azt gondolom, ne csak magára a járműjavítás privatizációjára térjenek ki, hanem
elsősorban arra, hogy magának a járműjavításnak a helyzete a MÁV egyik tevékenységeként
hogyan nézett ki a 2000-es években, és milyen lehetőségek vannak ma, milyen hatással volt
erre a MÁV Cargo privatizációja, és az adott cég eladása. Ez lenne az én kérdésem.

Megkérem, hogy talán válasszuk külön, mert azért két különböző pozícióban vannak,
először Filep Ernőt kérnénk meg, hogy válaszoljon a kérdésekre, és utána kérném meg Tóth
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Miklóst, a jelenlegi ügyvezetőt, hogy válaszoljon a kérdésekre. Kérdezem tehát – ha a
bizottság tagjai egyetértenek azzal, hogy így menjünk –, hogy Filep Ernőhöz, aki korábban a
cég vezetésben szerepet játszott, van-e kérdésük. Én, mint említettem, erre kérnék választ,
hogy kicsit vázolja nekünk a saját szemszögéből a 2000-es évek történetét, a járműjavítás
helyzetét, és hogy mik voltak azok az események, mert a levelében is jelezte, hogy több olyan
tranzakció volt a cég életében, amelyek veszteségesek volt. Gondolok itt a nagyobb értékű
vagonok eladására, esetleg olyan piaci ügyletek felvállalására, amelyek veszteséget okoztak a
cégnek. Illetve azt ismerjük, hogy a szakmában dolgozott, hogy most milyen lehetőségei
vannak ezeknek a cégeknek, amelyeket a MÁV privatizált.

Ez lenne a kérdésem. Van-e ehhez kiegészítés? Nyilván itt fölhasználtam már a
képviselők kérdéseit ebben a kérdésben. (Nincs jelzés.) Ha nincs, kezdenénk ezzel, aztán majd
még lehet kérdezni. Parancsoljon, Filep úr, és azt is legyen szíves elmondani – a jegyzőkönyv
kedvéért is, meg hogy tudjuk –, hogy akkor pontosan milyen állásban volt, milyen pozíciót
töltött be annak idején a járműjavítónál.

Köszönöm szépen.

Filep Ernő Csaba válasza

FILEP ERNŐ CSABA (Magyar Vasúti Áruszállító Kft.): Köszönöm szépen a
lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! 1981-től 1998-ig dolgoztam a
Debreceni Járműjavítóban, az utolsó hat évben én voltam a cég vállalkozási vezetője. Majd
ezt követően 2004 augusztusától 2005 januárjáig szintén ugyanebben a pozícióban dolgoztam
egy fél évet a Debreceni Járműjavítóban. Ez a két időszak volt, ami igazából átöleli a cég
felemelkedését, illetve a bukását.

A Debreceni Járműjavítót 1992-93-ban a MÁV privatizálta, ez gyakorlatilag úgy
zajlott, hogy 100 százalékos MÁV-tulajdonú kft.-vé alakította át. Ennek keretében apportként
165 darab vasúti tartálykocsit tett be a cégbe. Ezek a tartálykocsik viszonylag jó állapotú
kocsik voltak, amelyeket a mi szakembereink válogattak ki, és a MÁV vagonparkjának a
legjobb 165 tartálykocsija volt. Két darab tartálykocsit a cég saját gyártásban gyártott le, tehát
ez két új vagon volt, így összesen 167 darab tartálykocsival rendelkeztünk. Ezeket a kocsikat
bérbeadás útján értékesítettük, ez a cég gazdaságos működését segítette elő.

Ebben az időszakban, tehát 1992-96 között, miután kft.-vé alakították a Debreceni
Járműjavítót, a MÁV megrendelései visszaestek. Ez magyarázható azzal is, hogy a MÁV
vagonparkja csökkent, de ezzel párhuzamosan a cég vezetése elindította az úgynevezett több
lábon állás stratégiáját. Nagyon sok külföldi partnert kerestünk meg, illetve a javításból
átmentünk a gyártási munkákba. Elég sok nyugat-európai céggel kerültünk kapcsolatba, a
legjelentősebb munkák az ICR-nek gyártott, illetve átalakított 200 darab gyártás volt, ami már
gyakorlatilag gyártásnak minősült.

Ezt követően gyártottunk a DB-nek, a Transzvagonnak, az AAE-nek, a VTG-nek
nagyon sok munkát végeztünk, ezek főleg javítási munkák voltak. Ezek mind hatalmas
nyugat-európai cégek, amelyeknek több ezer vagon állt a rendelkezésükre. Ezeknek a
vagonoknak a nagy része Magyarországon keresztül futott, és ezeknek a cégeknek nagyon jó
javítóbázis volt a Debreceni Járműjavító. Azt még hozzá kell tenni, hogy a járműjavítók
sorában a Debreceni Járműjavító rendelkezett azzal a tartálykocsi-javítási potenciállal, ami
tényleg egyedülálló volt Magyarországon – belső tisztítóberendezések voltak, illetve olyan
megfelelő szervizháttérrel rendelkezett, amely jó minőséget biztosított. Ebben az időszakban
vásároltuk meg a RoLa licencet, és 160 darab RoLa kocsi gyártása meg is történt a cégnél –
ez egy tíztengelyes RoLa volt, amit, azt hiszem, jelenleg a román piacon használnak.

Ezt követően, amikor a Cargo létrejött, illetve a MÁV kocsiparkja egyre jobban apadt,
fogytak a MÁV-megrendelések, de ezt akkor megpróbáltuk külföldi megrendelésekkel
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pótolni. Tehát 2003-ig viszonylag sikeridőszaknak mondható, sőt a Debreceni Járműjavító a
magyar járműjavítók között a legsikeresebb volt, ezt sokan elismerték.

A másik időszakom, sajnos, egy nagyon rossz időszakban tértem vissza a
Járműjavítóba, ez 2004-ben volt, amikor a Magyar Államvasutak elhatározta, hogy
reorganizálja a céget. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy nagyfokú leépítés következett
be, több mint 500 dolgozótól váltak meg. Ekkor valóban nagyon kevés megrendelés volt, de
nekünk akkor az volt a véleményünk a régi menedzsmenttel, akik még ottmaradtak, hogy ezt
nem így kellett volna megoldani, hanem munkát kellett volna szerezni a Járműjavítónak.

Volt a MÁV felé is egy viszonylag nagy tartozás, ezt az akkori ügyvezető úgy oldotta
meg, hogy ezt a tartálykocsi-parkot egy román cégnek, a Grampet Holdingnak értékesítette.
Itt voltak kételyek az értékesítés felől is, mert viszonylag elég mérsékelt áron adták el ezeket a
vagonokat, a 167 darab vagont, ha jól emlékszem, 280 millió forintért értékesítették, ami egy
vagonra lebontva olyan 1 millió 600 ezer forint. Tehát gyakorlatilag majdnem azt lehet
mondani, hogy ócskavas áron adták el ezeket a működő vagonokat.

Mit mondjak még? Nem tudom, a jelenlegi helyzetről beszéljek?

ELNÖK: Nem tudom, hogy jelenleg hol dolgozik, csak azért, hogy lássuk, hogy
milyen rálátása van erre a dologra. Igen, minket érdekel nyilván most is, hogy amikor a 2002-
2010-es időszakot vizsgáljuk, tehát ma nem konkrétan a részleteket, de az nyilván egy vitatott
kérdés volt, hogy milyen jövője van az árufuvarozásnak és az ezzel kapcsolatos
tevékenységeknek. Mi az, amire Magyarországon számítani lehet tulajdonképpen, mert úgy
néz ki, hogy most számos vitatható esemény történt, mégis leginkább az a probléma, hogy az
áruszállításból teljesen kivonult a magyar állam, és úgy néz ki, hogy a magyar ipar is. Ha
esetleg ehhez még van véleménye, ez az én kérdésem. De természetesen, ha a bizottság
tagjainak van kérdése, kérem, tegyék fel.

FILEP ERNŐ CSABA ügyvezető igazgató (Magyar Vasúti Áruszállító Kft.): Sajnos
vagy szerencsére viszonylag elég jó rálátásom van a magyar vasúti áruszállítási piacra, hiszen
2005-től 2010 májusáig a Train Hungary magánvasút társaságnál dolgoztam, mint ügyvezető.
Ez a cég kifejezetten vasúti áruszállítással foglalkozott. A kezdeti két évben ez teljesen
magyar tulajdonú cég volt, azt követően a magyar többségi tulajdonosok értékesítették,
érdekes módon annak a Grampet Holdingnak, aki a Járműjavítót is megvásárolta.

A Grampet Holdingról annyit kell tudni, hogy egy bukaresti cég, amely nagyon-
nagyon sok tevékenységet végez, többek között vasúti járművek bérbeadását, illetve
Romániának az egyik legnagyobb vasúti áruszállító cége. Az sem titok, hogy egyértelmű volt
számunkra, hogy azért vásárolta ki a Train Hungary magánvasút társaságot, hogy belépjen a
magyar piacra, illetve innen egy szeletet elvegyen. Azt követően, hogy megvett bennünket,
utána vásárolta meg a Debreceni Vagongyárat.

Még a Járműjavítóhoz korábban elfelejtettem mondani, hogy a 2004-2005. évben,
amikor egy fél évig ott dolgoztam, 2005-ben történt egy olyan munkának az alulvállalása, ez
azt jelentette, hogy a német piacra egy olyan munkát vállaltak fel, ami jóval áron alul lett
elvállalva. Tehát a kikalkulált összegből még azt hiszem, az utolsó pillanatban még 30
százalékot az ügyvezető a saját szakállára elengedett.

Ebből a munkából közel egymilliárd vesztesége keletkezett a Járműjavítónak. Ez
2005-2006-ban volt. Akkor én már nem voltam ott a cégnél, de a kollégáimmal folyamatosan
egyeztettem ebben a munkában.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Spaller képviselő úr!
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SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm ezt a tényleg nagyon érdekes tájékoztatást.
Azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy azért egy más képet kaptunk a cégről, mint az elmúlt
bizottsági ülésen elhangzott beszámolók alapján.

Ha azt megtenné, hogy ennek a 167 vagonnak az eladásáról esetleg egy kicsit
bővebben szól – erről a múltkor nem volt szó, ez lenne az egyik kérdésem. A másik pedig az,
hogy most a magyar kormány be fogja vezetni az elektronikus útdíjat. Azt gondolom, hogy ez
a vasúti áruszállítás piacát jelentősen meg fogja növelni Magyarországon. Hogyan látja, hogy
ennek kapcsán esetleg a MÁV-nak érdemes lenne-e erre a piacra kilépni, van-e esetleg helye a
MÁV-nak ezen a piacon? Van-e lehetőség ide belépni, illetve hogy ennek a fényében is, ha
előretekintünk, akkor vajon, jó ötlet volt-e ezt a Debreceni Járműjavítót eladni, ez egy
stratégiailag helyes döntés volt-e? Köszönöm szépen.

FILEP ERNŐ CSABA ügyvezető igazgató (Magyar Vasúti Áruszállító Kft.):
Visszatérve a 167 darab tartálykocsi értékesítésére, ez furcsa körülmények között zajlott le.
Első körben meghirdették eladásra ezt a 167 darab tartálykocsit. Érdekes módon a kiment,
úgynevezett értékesítési feltételek között szerepelt egy olyan passzus, hogy amennyiben bárki
megvásárolja ezeket a tartálykocsikat, az Magyarországon nem használhatja, tehát nem
forgalmazhat vele, nem szállíthat vele Magyarország területén. Ez egy furcsa kitétel volt a
versenykiírásban, mivel nem volt értelme. Akkor a MÁV-nak már nem voltak meg a
tartálykocsijai, tehát nem jelentett konkurenciát senkire nézve, de viszont kizárta azokat a
potenciális magyar vásárlókat, akik természetesen azért veszik meg ezeket a kocsikat, hogy
Magyarországon fuvarozzanak vele, a MOL-nak, illetve tranzitként is azért elég sok fuvar van
Magyarországon keresztül.

Mivel ezek nemzetközi forgalomra alkalmas vagonok voltak, ez egy nagyon furcsa
kitétel volt, amit később kivettek ugyan a kiírásból, de akkor már azt hiszem, késő volt, akkor
már egyedül a Grampet maradt bent a körben, és neki értékesítették ezeket a vagonokat.

A második kérdésére válaszolva: egy rendkívül elhibázott lépésnek tartom azt, amikor
a MÁV Cargót értékesítették. Azt mindenki tudja, aki ezen a piacon van, hogy a vasúti
áruszállítás nyereséges üzletág. Saját tapasztalatom, öt évig voltam a Train Hungary
ügyvezetője, nem véletlenül van Magyarországon jelenleg 30 vasúttársaság, ebből 5-6 az, aki
igazából működik, a többiek ilyen vasúti pályaépítés kiszolgálását végzik.

Nem véletlen az, hogy a Grampet belépett a magyar piacra. Nem véletlen az, hogy
több szlovák cég is megkapta az engedélyt a magyarországi áruszállításra. Nem véletlen az,
hogy az RCA, a Rail Cargo Austria megvásárolta a Cargót. Nem véletlen az, hogy egy nagy
osztrák magánvasút társaság szintén belépett a magyar piacra.

Véleményem szerint  mindenképpen helye lenne egy magyar vasúti áruszállító cégnek
a létrehozásának, hiszen gyakorlatilag eladtuk a vasúti áruszállítást külföldi cégeknek. A
jelenleg Magyarországon lévő magánvasúti áruszállító cégek is külföldi kézben vannak,
utalok itt a legnagyobbakra, a Train Hungary 99,9 százalékban román kézben van, az MMV
túlnyomórészt szlovák kézben van, a Floyd 75 százalékban német kézben van, a CER szintén
nagyrészt szlovák tulajdonban van. Tehát gyakorlatilag a 95 százaléka külföldi kézben van a
magyar vasúti áruszállító piacnak.

Itt most nem beszéltem a GYESEV-ről, abban van egy, ha jól emlékszem, 65
százalékos magyar állami tulajdon, de az viszonylag korlátozott területen működik. Most
ugyan január 1-jétől megkapta az országos áruszállítási engedélyt a Nemzeti Közlekedési
Hatóságtól, de talán véleményem szerint ő lenne az, aki gyakorlatilag ezt a szerepet be tudná
tölteni, illetve ellenpólusaként a külföldi túlsúlynak, részt tudna venni a magyar áruszállítási
piacon, mint magyar cég. Köszönöm.
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Kérdések Tóth Miklós ügyvezető igazgatóhoz

ELNÖK: Egyelőre köszönjük szépen. Áttérnénk a másik vendégünkhöz intézett
kérdésekre. Kérem Tóth Miklós ügyvezető igazgató úrtól, hogy néhány mondatban mondja el,
milyen pozíciói voltak a cégnél – úgy tudom, jelenleg is ügyvezető –, és itt visszatérhetnénk
azért az értékesítésekre, nyilván arra is volt rálátása, mert nem csak az érték volt kérdéses. Az
előző ülésen az egyik legérdekesebb kérdés számunkra az volt, hogy értjük, vagy legalábbis
volt arra magyarázat, hogy miért így történt az értékelés, hogy egy piaci értéket határoztak
meg, ezt lehet vitatni, ebbe most nem mennék bele újra. Az is kétségtelenül megállapítható,
hogy ez két nap alatt történt meg, de még ebbe sem mennék bele, hanem abba, hogy igazából
azért egyesek szerint elég nagy vagyonértéke volt ennek a cégnek, ennek nyilván
sokféleképpen lehet megítélni az értékét. Arról is szó van azért, ha a könyveket megnéztük,
hogy az előző években, 2007. évben és utána elég jelentős tőkeemelés történt a cégben, amit
aztán kivontak. Tehát ebbe is bele tudnánk menni, ezeket majd még meg fogjuk vizsgálni.

Végül is a válasz leginkább az volt ezekre a kérdésekre, hogy a MÁV Cargo eladása
miatt is olyan helyzetbe került a cég, hogy egyértelműen nem lehetett látni a jövőjét, hogy az
ott lévő, azt hiszem, több mint 400 alkalmazott munkahelyének a megtartása érdekében is
szükség volt a privatizációra. Az első forduló érvénytelen volt, utána egy tárgyalásos
eljárásban ennyit sikerült kiadni. Mi vitattuk az értékét és az egyéb feltételeket, az akkori
tárgyaló felek azt mondták, hogy ennyit sikerült kialkudni. Ezt most nem akarom
kommentálni, csak azért kérem erről a véleményét, hogy ennek a cégnek valóban ennyire nem
volt-e jövője. Ha nem volt jövője, akkor most hogyan látja ezt. Mit tudott a Grampet beletenni
ebbe, hogy mégis a cég talpon tudott maradni? Reméljük, hogy az ott lévő munkavállalóknak
hosszabb távon lesz munkája, tehát ilyen szempontból nyilvánvaló, hogy mindenkinek az az
érdeke, hogy a cég talpon maradjon, annak ellenére, hogy már nem magyar tulajdon. Milyen
piaci körülmények vezettek mégis ide? Mert úgy tudom, igaz az az információ, hogy
alapvetően a cég azért most sem a Grampetnek dolgozik többnyire, hanem több nyugati
cégnek dolgozik, tehát olyan munkát végzett. Sőt, az is elhangzott, azt is hallottam, hogy
Debrecenben másik járműjavító is megvetette a lábát. Tehát valahogyan ezt a piacot mégsem
úgy ítélték meg, mint ami eleve halott. Egy német cég betelepült, és járműjavítást végez
közvetlenül a vagongyár szomszédságában.

Nyilván ön többet tud ezekről, úgyhogy én erről kérdezném. Kérdezem a bizottság
tagjait, van-e ehhez kapcsolódóan kérdésük. (Jelzésre.) Korondi képviselő úr!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ehhez
kapcsolódnék, tehát a kérdésem az, hogy mi volt 2007-ben az úgynevezett rossz projekt, és mi
volt közvetlenül az eladás oka. Erre szeretnék választ kapni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e más kérdés? (Nincs jelzés.) Egyelőre nincs más kérdés, akkor
parancsoljon.

Tóth Miklós ügyvezető igazgató válaszai

TÓTH MIKLÓS (Grampet Debreceni Vagongyár Kft.): Köszönöm a meghívást. Úgy
gondolom, hogy valóban több oldalról kell ezt az egész privatizációt és a Debreceni
Járműjavító múltját, jelenét, jövőjét megvizsgálni, mert akkor kaphat az ember minél
reálisabb képet.

Pár dolgot szeretnék az előzőekben elmondottakhoz hozzáfűzni, két mondatban. Az
egyik dolog, hogy bár az előző menedzsment, Ványi úr – aki nem tudott eljönni – regnálása
alatt történt a tartálykocsik értékesítése, ez nem 2004-ben volt, hanem 2006-ban. Nemcsak a
Grampet vásárolt ezekből a tartálykocsikból, hanem magyar cég is vásárolt ezekből,
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ugyanolyan áron, mint a Grampet, és ezt – mivel ez a kft. MÁV-leányvállalat volt – a MÁV
jóváhagyása nélkül nem tehette volna meg. Tehát erre a MÁV hozott egy alapítói határozatot,
amelyben engedélyezte a kft.-nek a tartálykocsik értékesítését. Ennek az értékesítésnek 2006-
ban pedig – ha a számadatok rendelkezésre állnak – azért az 1,7 milliárdos mínusz eredmény
kompenzálására, illetve a likviditás fenntartásához volt szükség az akkori menedzsment
részéről. Úgyhogy ez indokolta a tartálykocsik értékesítését. Tehát nemcsak a román
Grampet-csoport vásárolt ezekből. Valóban a kétharmadát ők vásárolták meg, egyharmadát
pedig egy ma is működő magyar cég. A RoLa gyártás pedig alvállalkozói formában történt,
200 darab az osztrák vasút számára, 160 darab az osztrák vasúton keresztül a CFR Marfa,
tehát a román állami vasút megrendelésére történt.

Viszonylag rövid úton le lehet zárni ezt a Debrecenben működő másik járműjavítót, ez
a Kaminski nevezetű cég, amely MÁV-tulajdonú telephelyet bérel Debrecen Apafán. A
Kaminski cég egy német cég, amely a VTG nevezetű, Európa legnagyobb tartálykocsi-
bérbeadó cégének a házi javítója. Hasonló konstrukcióban működnek, mint az RCA és a
Technische Service, tehát a TS. Csak tartálykocsi-javítással foglalkoznak, és a
megrendeléseket, szerződéseket alapvetően Németországban kötik. Azért javíttatnak ott
tartálykocsit, hogy a Magyarországon keresztülmenő tranzitforgalomban, ha valamilyen
javítások szükségessé válnak, ne kelljen a kocsikat visszavinni Németországba, hanem ezt itt,
köztes állomásként, Debrecen szomszédságában meg lehessen javítani. De ők teherkocsi-
javítást, vagy más egyéb, tartálykocsin kívüli javítást nem végeznek. Bár az is tény, hogy jó
ideig engedély nélkül folytatták ott a tevékenységüket, és volt egy baleset 2007-ben, amikor
ez kiderült. Tehát gyakorlatilag nekünk a jelenlegi tevékenységünk körülbelül
15 százalékában jelent konkurenciát ez a cég ott Debrecen szomszédságában, mindamellett,
hogy a Németországban megkötött szerződéseket mi nem tudnánk megszerezni itt
Magyarországon, hiszen Hamburgban egy hamburgi cég egy másik hamburgi céggel köti a
megállapodásokat.

A 2007-es projekt gyakorlatilag 2006-ban indult, amit Filep úr is elmondott, egy
európai uniós közbeszerzési pályázaton indult a MÁV Járműjavító, amely többfordulós
közbeszerzési eljárás volt, ennek a kiírója a Deutsche Bahn, tehát a német állami vasút volt, és
speciális ércszállító teherkocsik gyártásra írtak ki projektet. Az akkori menedzsment –
ugyancsak a MÁV Zrt. jóváhagyásával – pályázott erre a projektre, gyakorlatilag az utolsó
körben nem 30, hanem 8 százalékos árkedvezményt adott a társaság, hogy ezt a projektet
elnyerje. Azért itt elég nagy különbség van – gondolom – a 30 százalék és a 8 százalék között,
mindamellett az tényszerű, hogy az akkori menedzsment ezt alulvállalta. Ennek a projektnek a
kifutási ideje: 2005 augusztus végén írták alá a szerződést, és 2007 június végén fejeződött be
a projekt, akkor hagyta el a járműjavító területét az utolsó legyártott vagyon. Ez műszakilag
nagyon jó teljesítmény volt, azóta több nemzetközi, legutóbb a berlini InnoTranson, a
nemzetközi vasúti konferencián, vásárokon igenis, a Deutsche Bahn elismerőleg és példaként
emlegeti ezeknek a kocsiknak a gyártását, hiszen garanciális meghibásodás gyakorlatilag nem
történt, a korábbi gyártásokkal ellentétben, amelyeket német vagy lengyel cégek gyártottak,
viszont pénzügyileg valóban katasztrofális eredményt hozott. Ezeknek a kocsiknak a felét
2006-ban, a második felét pedig 2007-ben sikerült legyártani, ez 60 egység, 120 darab kocsi
volt.

Ez volt az a nagy projekt, amely gyakorlatilag 2 milliárdos veszteséget okozott a
cégnek. E mögött MÁV-os készfizető kezességvállalás volt, hiszen egy ekkora projektet egy
MÁV-leányvállalat a tulajdonos hozzájárulása, illetve jóváhagyása nélkül nyilván nem
vállalhatott volna. Erre a MÁV Zrt. az áldását adta, illetve alapítói határozatot hozott, amiben
engedélyezte ennek a szerződésnek az aláírását és a projekt véghezvitelét. Én 2006. december
6-án lettem a kft. ügyvezetője, 2005. augusztus 1-jétől 2006. december 5-éig értékesítési
vezetőként dolgoztam a kft.-nél.
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A feladatom az ügyvezetővé válásig vagy az ügyvezetővé való kinevezésemig ez a
német projekten kívüli egyéb, jellemzően MÁV Cargós megrendelések minőségi és határidőre
történő teljesítése volt. Nyilván ebből látható, hogy ha egy vállalkozásnak, amely mondjuk
egy 2006-os, 2,8 milliárdos éves árbevétel mellett egy ilyen projektet visz végig, amely
ekkora veszteséget okoz, ott a számviteli eredmény mellett figyelembe kell venni a cash flow-
t, tehát gyakorlatilag a rendelkezésre álló pénzt, mert én hiába vagyok számvitelileg
veszteséges, ha van annyi pénzeszközöm, hogy a napi kiadásokat és a béreket, a szállítókat ki
tudom fizetni. Nyilván hiába adta el az akkori menedzsment a tartálykocsikat, a cég azért
2007-ben eljutott abba a helyzetbe, hogy képtelen volt kifizetni a szállítókat, képtelen volt
kifizetni a béreket is. Ekkor volt szükség a MÁV segítségére, amely pénzeszközöket adott
igazgatósági határozat alapján a Kft. részére, amelyeket a Kft. tőketartalékba helyezett.

Nyilván a MÁV döntött arról, amikor a Kft. 400 milliós jegyzett tőkéjét leszállította 3
millióra, és amikor ezeket a tőketartalékba helyezendő összegeket átadta, akkor mindig
döntött arról, hogy ennek mennyi részét kell a jegyzett tőke emelésére fordítania.

A német projekt gyakorlatilag nemcsak pénzügyileg, hanem kapacitásilag is túlvállalás
volt ennek a kft.-nek, hiszen bérelt munkaerőt kellett ahhoz alkalmaznia, hogy mind a német
projektet, mind pedig a közben MÁV-nak végzett, akár például a 2007-ben 859 milliós
közbeszerzési eljáráson elnyert munkát teljesíteni tudja.

Egyéb más munkát nem tudott vállalni a Kft., tehát igyekezett az üzleti partnereit
megtartani. De a vasúti járműjavítói piacon már 2007-ben is, annak ellenére, hogy az Európai
Unió támogatása révén Európában egy nagyfokú vasútfejlesztés indult el, egy úgynevezett
vasúti boom volt, ami azt jelentette, hogy rengeteg cég, minden tőkeerős vasúttársaság új
kocsik gyártását kezdte el, amelyet az Európai Unió igen komolyan támogatott, igen nagy, 80
százalékos támogatás mellett. Ennek ellenére tapasztaltuk azt, hogy a járműjavító
szegmensben túlkínálat van a piacon, már akkor is. Ha egy üzletfél elmegy egy másik céghez
javítani, utána nem lehet egy-két hónapon belül ugyanazt az üzletfelet visszahozni, hiszen
minden kocsitulajdonos arra törekedett, hogy hosszú távon biztosítsa az eszközeinek, a vasúti
teherkocsik javítási hátterét, javítási bázisát. Erre általában egyéves vagy kétéves szerződést
kötnek a vasútikocsi-tulajdonosok, és nyilván, ha valaki lekötötte a kapacitását egy
járműjavítónak 2007 közepén vagy végén 2008-ra, akkor ő egy másik céggel ugyanilyen
jellegű szerződést nem fog még egyet kötni és nem fog oda munkát vinni.

2008-ban gyakorlatilag eredményes tudott lenni ennek ellenére a társaságunk. Ezt
megint csak 2007 év elejére lehet visszavezetni, az én ügyvezetői működésem alatt a MÁV
2007 februárjában írta ki először a céget, tehát 2007-től már több kiírása történt a
privatizációra, de 2007 februárjában volt az első kiírás, és azt követően még négy. A
folyamatos pályázati kiírások során gyakorlatilag a 2008. évben azért tudott talpon maradni a
cég, mert az egyik francia cég, aki mint potenciális vevőjelölt is volt, közel félmilliárd forint
értékben hozott ide munkát, közúti autószállító trailerek alvázát gyártottuk ennek a francia
cégnek, amely orosz piacra került értékesítésre. Gyakorlatilag a 2008-as évben ennek a
cégnek, illetve egy akkor még MÁV Cargós üzleti partnerként szereplő német cégnek a
kocsijavításaiból tudtuk azt az eredményt produkálni, amely ahhoz vezetett, hogy
nyereségesen tudtuk zárni a 2008-as évet, és a MÁV a 116 millió forint osztalékot el tudta
vinni a kft.-ből.

Hogy mi vezetett az eladás okához? 2008 novemberében kezdődtek azok a
megrendelés-visszamondások, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gazdasági válság okozta
áruszállítási visszaesés magával hozta azt, hogy a kocsitulajdonosoknak nem volt annyi
megrendelésük áruszállításra, nyilván nem volt szükség annyi vagonra, és elkezdték leállítani
a vasúti teherkocsikat, és ha leállítja valaki a vasúti teherkocsiját, nyilván nem fogja
megjavíttatni. A megrendelés-állományunk nagyságrendileg 2 vagy 3 hónap alatt 40
százalékkal visszaesett. 2009 februárjában már be kellett vezetnünk a négynapos munkahetet,
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mert nem tudtunk munkát adni az embereknek. A MÁV Cargo akkor a megrendeléseit
gyakorlatilag leállította, és 2009 márciustól szeptemberig csak munkaidőkeretben tudtuk
foglalkoztatni a munkavállalókat, mert márciustól még nagyobb volumenű
megrendelésállomány-visszaesés történt. Ebben valóban nagyon nagy szerepe volt a MÁV
Cargo megrendelései visszaesésének, hiszen 2008-ban 1,3 milliárd forint értékű megrendelése
volt a MÁV Cargónak, ez 2009-ben alig több mint 100 milliós értékre esett vissza az 1,3
milliárdról. Ez óriási volumen-visszaesés, óriási darabszám-visszaesés, óriási
kapacitáslekötés-visszaesés. Ezt egyik napról a másikra nem lehetett kompenzálni a
járműjavítói piacról, hiszen folyamatosan állították le a vagonokat nemcsak Magyarországon,
hanem a külföldi üzleti partnereink is, mind Németországban, mind Ausztriában, mind
Svájcban és Franciaországban. Tehát körülbelül ez az a régió, akinek a cégeivel mi a mai
napig üzleti kapcsolatban vagyunk és dolgozunk.

Tehát gyakorlatilag egy olyan helyzetbe kerültünk 2009 elején, hogy egyszerűen
munkaellátási problémánk volt, óriási probléma volt. A MÁV Zrt.-nek akkor már nem volt
ráhatása arra, hogy a MÁV Cargo azért valamilyen javítási munkát biztosítson számunkra, és
a külföldi partnereink részéről pedig ugyancsak a megrendelések folyamatos lemondása és
visszamondása történt.

Gyakorlatilag az, hogy szükségessé vált a Kft. értékesítése, az én meglátásom alapján
ez egy olyan lehetőség volt, amely a vállalások teljesítésével hosszabb távra biztosítja valóban
az ott dolgozó emberek munkalehetőségét, illetve egy olyan piac nyílt meg a Debreceni
Járműjavító részére, ez a román járműjavítói piac, amely sokkal szigorúbban szabályozott, és
sokkal jobban kizárja a külföldi cégeknek a Romániában történő munkavégzését, mint a
magyar piac. Védettebb piac a szabályozók által, a hatósági szabályozók által, és ez a piac
nyílt meg.

Jelenleg az nem pontos információ, hogy nem a Grampetnek dolgozunk, hiszen 2009-
ben félévkor, tehát körülbelül május végén vásárolta meg a Kft.-t a román Grampet-csoport,
és közel félmilliárdos megrendelést adott, hozott ide Magyarországra a Grampet-csoport.
Gyakorlatilag ezen megrendelés-állomány nélkül valóban nem tudott volna talpon maradni a
Kft, és úgy is, hogy az árufuvarozást nagymértékben befolyásolja az, hogy az üres járművek
közlekedtetése is a pályavasúti díjak miatt elég költséges.

Ennek ellenére a Grampet-csoport biztosított számunkra munkát. Ha megosztva
nézzük a 2009-es évet, gyakorlatilag az első félévben a kft. 310 millió forintos veszteséget, a
második félében 70 millió forintos veszteséget termelt. Tehát gyakorlatilag látható, hogy a
privatizációt követően azért az a munka, amihez az új tulajdonos a kft.-t juttatta, hozzásegített
ahhoz, hogy a működőképessége fönnmaradt, és a likviditása megmaradt.

Nem tudom, volt-e még olyan kérdés, amire nem válaszoltam.

További kérdések, válaszadás

ELNÖK: Köszönjük szépen. Hát igen, azt gondolom, hogy most előrebecslés nem
nagyon lehet, mert azt kérdeztem, hogy milyen kilátásai vannak. Úgy gondolom, nyilvánvaló,
hogy mint ügyvezető igazgató felelősséggel nem lehet becslésekbe bocsátkozni, de mégis, a
járműjavítás terén milyen lehetőségek vannak.

Engedje meg, csak fölvetett egy kérdést, ami nem konkrétan ide tartozik, de mégis,
mert hát természetesen a vasút helyzetét vizsgálva ilyen kérdésekre is szeretne a bizottság a
jelentésében kitérni. Említette, hogy Románia területén más hatósági szabályzók által
biztosítják, tehát nagyjából itt miről van szó? Mert volt ennek példája. Úgy tudom, hogy
például a kitérőgyártásban, a magyar vasúti síngyártásban annak idején, még a ’30-as években
olyan szabványok voltak életben, hogy csak Magyarországon tudták legyártani azt a kitérőt,
amit a magyar vasútnál alkalmaztak. Például így védték a hazai ipart. Valami hasonló
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dolgokról van szó? Mert elvileg Románia is EU-tagország, tehát rá is vonatkoznak ugyanazok
a szabályok, mint Magyarországra.

Parancsoljon!

TÓTH MIKLÓS (Grampet Debreceni Vagongyár Kft.): Igen, és Hollandia vagy
Belgium is. Érdekes módon, hogyha ott kiírnak egy pályázatot, Magyarország kivételével
minden európai uniós tagállam beleírja a vasúti járműjavítási pályázati kiírásába, hogy milyen
mértékű hazai cég részvétele szükséges. Egyedül Magyarországon nem írja ezt elő senki soha
a közbeszerzési eljárásokban, amit mi a magánvasút egyesületen keresztül többször
sérelmeztünk, illetve próbáltuk, hogy ha külföldön nem dolgozhatunk, illetve csak
vegyesvállalatként dolgozhatunk, akkor Magyarországra miért jöhet bárki, és miért gyárthat
bármit. Miért nem próbálunk a hazai, Magyarországon működő cégeknek munkát biztosítani
ezáltal is, hogy a közbeszerzési eljárásokban valamilyen hazai hányadot előírnánk, mint egyéb
más európai uniós tagállamok.

Romániában a járműjavításban olyan szabályozás van, ami valóban nem tiltja a
külföldiek munkavégzését, viszont például Magyarországon, ha van egy járműjavító, akkor
gyakorlatilag a képességeit, a tevékenységét megvizsgálják egyszer, és minősítik, hogy
alkalmas-e, képes-e járműjavításra. Romániában ez úgy működik, hogy minden egyes vasúti
járműtípusra külön kell engedélyt kérni, külön auditot, külön vizsgálatokat kell lefolytatni, a
román közlekedési hatóság alkalmasnak ítéli a járműjavítót minden egyes típusra külön-
külön, akkor – csak annak a típusnak a javítására – engedélyt kap. Ennek az átfutási ideje
normális esetben egy év, és azért a vasúti teherkocsik piacán mondjuk csak tartálykocsiból
legalább 40-50-féle létezik, azt mind külön kellene auditáltatni, a teherkocsikról nem is
beszélve, amelyeknek még szerteágazóbbak a típusai. (Jávor Benedek távozik.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Spaller Endre kért szót, parancsoljon.

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Engem nagyon érdekelne néhány
olyan kiírás, amit Európa Lajtán túli felén produkáltak, és amelyben benne van az, hogy
mondjuk a nyertesek hány százalékának kell belga vagy holland cégnek lennie. Hogyha
esetleg ilyet tudna küldeni, vagy meg tudná mondani, hogy az interneten hol találjuk meg,
akkor természetesen ezt megköszönjük. (Tóth Miklós: Természetesen)

Ugyanígy, önök korábban jelezték, hogy ez nyugat-európai gyakorlat, ergo
Magyarországon is lehetne, hogyha erre korábban volt jelzés, amelyet figyelmen kívül
hagyott akár a MÁV, akár bárki, és ezt mi megkaphatjuk, akkor azt gondolom, a végső
jelentésünkben ez szerepelni tud, és a jövőben megkérjük a MÁV-ot, hogy azért erre
figyeljenek oda. Mondom, hogyha ez valóban lehetséges. Tehát szeretném, ha ezeket az
anyagokat esetleg megküldené nekünk, ez nagyon nagy segítség lenne. (Tóth Miklós:
Természetesen.) Ez lett volna az egyik kérésem.

A másik, ha jól értem – csak hogy biztos legyek benne, hogy jól értettem, kérem, majd
erősítsen meg –, ez a bizonyos vagongyártásos projekt 2 milliárdos veszteséget okozott
közvetve a MÁV-nak, de közvetlenül önöknek. Kettőmilliárdos veszteséget okozott? (Tóth
Miklós: Igen.) Köszönöm. Az a kérdésem, hogy ezért volt-e bármilyen felelősségre vonás.
Volt-e belső ellenőrzés? Ez egy akkora összeg, hogy ha megnézzük, hogy mondjuk normális
esetben, amikor 2002-ben az Orbán-kormány leköszönt, akkor volt a MÁV-nak – ha jól
mondom – 40 milliárd adóssága, tehát mondjuk, ha úgy nézzük, ahhoz képest 5 százalékos
növekedés csak ez az egy projekt. Ez óriási szám. Lett-e ennek bármilyen következménye a
MÁV-on belül. Kérem, hogy ezt mondja el, ha volt ilyen. Illetve, hogy ezt hogyan lehetett
ennyire elnézni. Mert azért – legyünk őszinték – egy-kétszáz milliós, néhány százalékos
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veszteséget nyilván lehet produkálni, de ez szerintem annál jóval nagyobb. Tehát kérem,
mondja el, hogy így volt-e vagy nem.

A másik, ha jól értettem, azok a külföldi partnerek, amelyekkel korábban dolgozott a
cég, pont e miatt a nagy projekt miatt kicsit úgy elmaradoztak, hiszen önöknek nem volt
kapacitásuk. Ezt is kérem, hogy erősítse meg, ha jól értem. Tehát hogy ez kettőt ütött a cégen.

Aztán, ha arról is tudna egy szót szólni, hogy amikor eladták a járműjavítót, akkor volt
több melléklet. Nyilván, ha azt mondom, hogy az 5. melléklet, akkor ez önnek most már így
nem mond semmit, de ebben szerepel egy összesítés, amit ön készített, amiben bizonyos
munkák néznek ki a cégnek, például 160 RoLa-kocsi fővizsga, aztán tartálykocsi-bérbeadó
céggel fővizsga, német megrendelővel további teherkocsi fővizsga, magyar magáncéggel
40 darab fővizsga, RoLa-futóműgyártás, illetve a DV-nek kooperációs kocsi gyártása, itt más
márkák is vannak. Ezekből, amik akkor kinéztek, végül lett-e valami, ezeket a munkákat önök
elvégezték-e, lett-e ebből szerződés.

Illetve, amikor megtörtént ez az értékbecslés, és kimutatták, hogy 69 millió forintot ér
ez a cég abban a pillanatban, akkor – ha jól értem – ez egy nagyságrenddel kisebb összeg volt,
mint amit 2008-ban ugyanez az Interauditor Kft. kimutatott. Mi az az összeg, ami 2008-ban
szerepelt, mert azt a múltkori ülésen Sipos úr végül nem mondta meg nekünk. Tehát mi az az
összeg, amire először értékelték a céget? Illetve ön, személy szerint – és kérem, hogy majd
Filep úr is mondja el erről a véleményét – tulajdonképpen jó volt-e ez az értékbecslés, vagy
rossz volt? Ön, kérdezem, hogy akár magánemberként is, nemcsak úgy, mint a cég
ügyvezetője, mit gondol erről? Ez jó volt, vagy nem volt jó? Annyit ért-e a cég, 69 millió
forintot, vagy nem?

Illetve lenne még egy legeslegutolsó kérdésem. Azt jól értem-e, hogy a Grampet cég
előbb nyújtotta be azt a szándékát, hogy 72 millió forintért megvette ezt a céget, minthogy az
értékbecslés elkészült? Ha jól számolom, az adatokból a következő derül ki: március 30-án
bízták meg az Interauditort, hogy készítse el, akkor írták alá a szerződést, április 1-jén
nyújtotta be a Grampet az ajánlatát, és 3-án készült el az Interauditor értékbecslése. Jól
rekonstruáltam a történést az adatokból?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, várjuk a választ. Annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy
ahogyan itt elhangzott, a MÁV-igazgatóság jóváhagyta azt a kétmilliárdos üzletet, tehát
nyilvánvaló, hogy a bizottság későbbi ülésén majd az akkori vezetőket kell megkérdezni
igazándiból erről a döntésről, hogy miért forszírozták ezt az üzletet. De nem akarok a
válaszok elébe vágni, csak jelzem, hogy itt nyilván magasabb szintű döntésekről van szó, amit
majd a magasabb szintű vezetőktől is meg kell kérdezni.

(Jelzésre.) Vonjuk össze a kérdéseket, Korondi úr kért szót.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Ugyanehhez szorosan kapcsolódnék, tehát röviden
arra szeretnék választ kapni, hogy ugye, volt ez a 2 milliárdos veszteség, önök szerint –
mindkettőjük véleményére kíváncsi vagyok – mi okozhatta, közvetlenül mik voltak a kiváltó
okai ennek a 2 milliárdos veszteségnek.

Köszönöm.

ELNÖK: Tóth Miklós úrnak adok szót, parancsoljon!

TÓTH MIKLÓS (Grampet Debreceni Vagongyár Kft.): Próbálok sorba menni a
kérdéseken. Úgy gondolom, az előző menedzsment – tehát Ványi úrék – a MÁV felé
megfelelő módon igyekeztek úgy bemutatni ezt a német projektet egyébként, hogy ez egy
piacra való, a német piacra történő direkt belépés. A korábbi időszakban, amit Filep úr is
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említett, a RoLa gyártás és egyéb gyártás mind alvállalkozói teljesítményként,
alvállalkozóként történt, és ez a projekt lett volna az, amire direktben maga a cég közvetlen
szerződést köt.

A MÁV részéről, akkor, amit Spaller úr is kérdezett, gyakorlatilag a MÁV, ha jól
emlékszem, 2006 szeptemberében belső ellenőröket küldött a céghez, akik az akkori
ügyvezetőnek a ténykedését, illetve az egész projektet vizsgálták, és az akkori gazdasági
igazgató ténykedését, hiszen minden szerződést ők kötöttek, ők írtak alá, de a többségét ők is
tárgyalták le. Információim szerint a belső ellenőrzés által megállapítottakra hozta azt a
döntést az akkori tulajdonos, hogy Ványi urat felmentik az ügyvezetői feladatok alól. Ez
2006. december 5-én volt, és engem bíztak meg az ügyvezetői feladatok ellátásával. Úgy
tudom, hogy a MÁV büntető feljelentést tett nagy vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés
miatt ismeretlen tettes ellen, amit – csak azt tudom mondani, mivel ebben nyilván nem vettem
részt, információim szerint aztán az ügyészség bizonyíték hiányában ezt a vizsgálatot
megszüntette eredmény nélkül.

Nyilván a belső ellenőri jelentés tartalmazta, adta azt, hogy igenis, ott olyan hibákat
követtek el emberek, amelyek elvezettek ahhoz, hogy ez egy ekkora veszteséget okozó
projekt lesz.

Tehát intézkedés történt a MÁV részéről, ami még ezzel kapcsolatos volt, hogy Ványi
úr munkaügyi pert indított a Kft. ellen, hiszen a Kft.-vel volt szerződésben, amelyben azt
sérelmezte, hogy a munka törvénykönyve 15 napot ad a munkáltatónak a tudomására jutott
eseményt követően, hogy a munkáltatói intézkedést meghozza, ami jelen esetben a
munkaviszony megszüntetése, illetve az ügyvezetői megbízás visszavonása volt. Ez
gyakorlatilag a belső ellenőrzést követő 30-egynéhány napon belül történt meg.

Neki határozott idejű munkaszerződése volt, és az elmaradt időre kérte a bérét, plusz
még nem vagyoni kártérítést, amit a munkaügyi bíróság természetesen jóváhagyott. Így a mi
Kft.-nknek még 12 millió forintjába került ennek a volt ügyvezetőnek a jogerős bírósági
ítéletben meghozott összegnek a kifizetése. Az ismeretlen tettes ellen pedig az ügyészség
megszüntette a nyomozást.

Erről ennyit. Nyilván erről a MÁV, mint aki ezt a büntető feljelentést megtette, illetve
annak a jogi osztálya biztos, hogy részletesebb tájékoztatást fog tudni adni.

A külföldi megrendelők, illetve az, ami a pályázati anyagban volt, leírtam, hogy
milyen munkalehetőségek látszanak a közeljövőben, ezzel kapcsolatban a német cégnek
valóban dolgoztunk, jelenleg is dolgozunk. A RoLa fővizsga az európai uniós támogatások
elmaradása miatt elmaradt. Itt erős szándék volt Ausztria és Svájc támogatásával arra, hogy az
EU-n belül is a kamionokat a határokon RoLa kocsikra pakolják, vasúton elviszik a következő
határhoz és ott közlekedik tovább, tehát mentesítsék a közúti forgalmat.

Erre volt egy támogatási rendszer, ami gyakorlatilag a különböző gazdasági
megszorítások, kormányzati gazdasági megszorítások miatt ennek a támogatásnak a büdzséjét
elvonták, így a RoLa-forgalom nem indult be, ezért a RoLa-kocsik javítása sem történt meg.

A következő: itt a 69 millió forint értékbecslése volt. Gyakorlatilag az értékbecslő a
második értékbecslését 2009. február 28-ai állapot szerint tudta elvégezni, hiszen nyilván egy
értékbecslést mindig valamilyen gazdaságilag lezárt hónappal lehet elvégezni, hiszen nyitott
hónap nyitott számlákkal nem lehet. Tehát a második értékbecslést az Interauditor Kft. 2009.
február 28-ai záróállománnyal tudta elvégezni. Amint mondtam, mi már akkor négynapos
munkahétben dolgoztunk, hiszen annyira nem volt munkája a Kft.-nek, tehát nyilván
befolyásolta az akkori üzleti értéket az, hogy láttuk, hogy egyszerűen nem tudjuk a Kft.-t
munkával ellátni. A MÁV Cargo részéről nem várható munka, egyéb más megrendelés is igen
jelentősen, amint említettem, hogy 2008 novemberétől a megrendelés-állományunk 40
százalékkal visszaesett. Tehát 60 százalékára a korábbi szintnek visszaesett.
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Az első értékbecslést 2008. június 30-ai dátummal végezte el az értékbecslő, amikor
még ez az ominózus európai szintű úgynevezett vasúti boom tartott. Ez az, amit mondtam,
hogy az automatizált nagy járműjavítók új kocsikat gyártottak, ezért az átépítési és javítási
munkák az egyéb kisebb volumenű járműjavítók számára elérhetővé váltak és ezek a munkák
eljutottak hozzánk, amelyeket esetleg korábban nálunk sokkal automatizáltabb és jobb
technikai felszereltséggel rendelkező járműjavítók tőlünk nyugatabbra elvégeztek.

Tehát a 2009-es értékbecslésben egyébként természetesen az értékbecslő azt is leírta,
hogy a cég értékét csökkenti a MÁV által akkor már tudott osztalékelvonás, tehát a 116 millió
forintot elvonja, illetve a céget terhelte akkor a 485 millió forintos tagi kölcsön visszafizetése,
ami még a korábban említett 2004-es reorganizáció idejéből adódott tagi kölcsön volt. Illetve
még a céget terhelte egy 125 millió forintos idegen eszközön elvégzett beruházás, ami azt
jelentette, hogy amikor a kft.-t létrehozták, az ingatlan maradt a MÁV tulajdonában. A Kft.
bérelte és bérli jelenleg is a MÁV-tól a területet, viszont a területen olyan javításokat el kellett
végezni, ami az én véleményem szerint egyébként MÁV-kötelezettség, tulajdonosi
kötelezettség lett volna: tetőjavítás, csatornafelújítás, mármint a szennyvízcsatorna felújítása,
viszont a működőképesség fenntartásához ezeket a javításokat el kellett végezni, mert
egyébként a munkavédelmi és egyéb hatóság a tevékenységünket nem engedte volna végezni.

Tehát ha összességében ezeket az összegeket hozzáadom a 69 millióhoz, és úgy
gondolom, hogy ezt így kell komplexen nézni, mert ez mind terhelte a Kft.-t abban az időben,
akkor ez így összességében, ami – most így fejben számolok – közel 700 millió forint vagy
talán még több, tehát azt az értékbecslést így kell komplexen nézni, hiszen ebben az
értékbecslési anyagban ez benne van. A korábbi értékbecslésben, ami 2008 nyarán készült,
abban emlékeim szerint olyan 560-580 millió forint üzleti érték volt meghatározva. De
nyilván a MÁV Zrt., mivel ez neki át lett adva, ezt pontosan meg fogja tudni adni.

Hogy mennyire volt ez reális érték, bár én nem vettem részt a privatizációban, hiszen
ahogy szoktam mondani, a piacon sem a krumplit kérdezik meg arról, hogy kinek akarják
eladni és mennyiért, hanem van egy kofa és van egy vevő. Ettől függetlenül nyilván volt
valamennyi rálátásom erre a privatizációra, de valójában egyetlen megbeszélésen és üzleti
tárgyaláson én nem voltam jelen és nem vettem részt, csak másodkézből való információim
voltak.

Úgy gondolom, hogy ennek a kft.-nek, most függetlenül attól, hogy hogyan minősítjük
ezt az értékesítést, hiszen erről az eladó és a vevő fog tudni konkrét információkat adni, de ez
szükséges volt ahhoz, hogy ez a Kft. és az ott dolgozó emberek munkahelye megmaradjon.

A MÁV Cargo privatizációja, a MÁV Cargo megrendelés-állományának
visszavonása, illetve hogy a miskolci járműjavítót beapportálták a MÁV Cargóba, és onnantól
kezdve minden javítást a miskolci járműjavítón keresztül végeztetett a MÁV Cargo, mint
leányvállalatán keresztül, tehát az akkori szituációban és azért most sem rózsás a helyzet,
tehát azért látni kell azt, hogy nagyon nehéz a járműjavítói kapacitástöbblettel szemben
megrendeléseket szerezni, munkával ellátni a Kft.-t.

Mert magyar megrendelőnk van egy pár. Nagyon kevés magyar cég van – és ezek
többsége inkább csak tartálykocsi-üzemeltető cég –, amelyektől megrendelést tudunk
szerezni. Hiszen így most teljesen eltolódott, jelenleg a munkánk több mint kétharmada
exportmunka, és a Rail Cargo Hungaria – a jelenlegi nevén – nem kíván volumenében
Magyarországon járművet javítani. Az árufuvarozásban pedig nem tapasztalok olyan fokú
fellendülést, amely mondjuk megközelítené a 2008-as évet, hiszen csak nálunk is több, közel
200 kocsit tárolnak különböző külföldi cégek, amelyeket nem kívánnak megjavíttatni.
Nekünk bevétel, mert állásdíjat kérünk érte, de nem kívánják megjavíttatni, mert nincs rá
fuvarozási megrendelésük. Ezek német, francia, svájci, osztrák cégek.

Mi okozhatta a kétmilliárdos veszteséget? Gyakorlatilag, ahogy utólag belenéztem
ezekbe a kalkulációkba, amelyek 2005-ben készültek, úgy gondolom, két fő oka volt. Nem
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megfelelően volt felmérve az a költség, illetve az a több évre áthúzódó gyártási munkához
kapcsolódó anyagár-emelkedés, amely közben bekövetkezett, illetve a vállalási ár valóban –
szerintem is – nagyon alacsony lett, tehát nagyon lementek az árral. Nem vették eléggé
figyelembe a kft. állandó költségeit, hiszen ezek – a MÁV-nak fizetendő bérleti díj, bérek,
egyebek – olyan állandó költségek, amelyeket mindig ki kell fizetni, és gyakorlatilag ezzel
szemben nincs árbevételünk, tehát ennek fedezetet kellett volna nyújtson a munka, amelyet
elvállalunk. Szerintem azt sem vették megfelelően figyelembe, hogy mekkora technológiai
fejlesztések váltak szükségessé ahhoz, hogy ezt a projektet meg lehessen valósítani. Ha
megnézzük, hogy milyen értékű beruházások történtek abban az időszakban, azért ott közel
200 millió forintos beruházások váltak szükségessé – hegesztőgépek, stb. –, ami ahhoz volt
szükséges, hogy egyáltalán el lehessen végezni ezt a munkát. Kapacitásoldalról sem állt
rendelkezésre megfelelő munkaerő, megfelelő mennyiségű hegesztő. Tehát hiába volt ott
340 ember, abból mondjuk csak 40 ember a minősített hegesztő, és ezen csak nyugat-európai
minősítéssel rendelkező hegesztők dolgozhattak, ezért bérelni kellett munkaerőt, és ez nyilván
pénzbe került.

Tehát több összetevője volt annak, hogy mi vezetett ahhoz, hogy ez ekkora veszteséget
okozott. A technológiai felkészületlenség okozta azt, hogy igen jelentős kötbért kellett fizetni,
ennek az összegnek elég jelentős része – euróban nézve is milliós nagyságrendű – volt a
kötbér, ami a késedelmes teljesítés miatt volt, hiszen a kft. nem volt felkészülve egy ilyen
gyártási munkára. Normál esetben egy gyártási munkára 6 hónap felkészülés elegendő, itt
majdnem egy évre volt szükség. Például meg volt határozva a szerződésben, hogy
2006 áprilisában már az első kész kocsinak ki kellett volna menni, és ez csak
2006 augusztusában történt meg, és a német állami vasút az eltelt időszakra a szerződésben
meghatározott kötbért nyilván kiszámlázta. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy ekkorára nőtt
ez a veszteség.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az már csak egy érdekesség, hogy mindezt a MÁV
szerint egy ismeretlen ember követte el, de ezt nyilván majd a bizottság megtárgyalja, miután
2000-2010 között történt, és nem egy jelentéktelen dologról volt szó, tehát 2 milliárd forintos
veszteség, amit rosszul kalkuláltak ki, és ha jól értem, rosszul ítélték meg az időtartamát.
Most nem akarok ennek a büntetőjogi következményeiről beszélni, de egyértelmű, hogy ez
egy rossz gazdasági lépés volt. Ezt majd még megtárgyaljuk, és gondolom, majd
megkérdezzük a MÁV akkori vezetését.

Csak visszatérek egy korábbi kérdésre. A közbeszerzésekkel kapcsolatban a korábbi
üléseken a MÁV mostani vezetése jelezte, hogy a közbeszerzések teljes újragondolását
tervezi, tehát ebbe szerintem azért ne menjünk bele, mert ebben a MÁV vezetése végül is meg
fogja tenni, amit lehet.

(Jelzésre.) Spaller Endre, még kérdése van?

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Kérdésem nincsen, csak jelezném,
hogy azért azokat az anyagokat szeretettel várjuk, és szerintem a végső jelentésben ezeket
szerepeltetni fogjuk, amiket kértünk, nyilván azt kiegészítendő, amit elnök úr mondott.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem más kérdésem nincs. Hogyha a bizottság tagjai is
választ kaptak, nyilván feldolgozzuk a válaszaikat a jelentés kapcsán. Megköszönöm, hogy
részt vettek a mai ülésen, és választ adtak ezekre a kérdésekre. (Jelzésre.) Igen, még
megkérdezem, hogy Filep úrhoz van-e még kérdés. (Jelzésre.) Korondi úrnak van.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Ugyanazt a kérdést mindkettőjüknek feltettem.
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ELNÖK: Igen, akkor még Korondi úr kérdezett Filep úrtól is. Parancsoljon!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): A kettőmilliárd vonatkozásában kérdeztem.

FILEP ERNŐ CSABA (Magyar Vasúti Áruszállító Kft.): Ez 60 darab ikerkocsi
gyártásáról szólt. Ha elosztom, kocsinként 20 milliós veszteség, ezt azzal kell arányba állítani,
hogy egy ilyen kocsi gyártási értéke, azt hiszem, 40-50 millió körül van, tehát gyakorlatilag
óriási a kocsinkénti veszteség. Tehát aki egy ilyen munkát bevállal, az nagyfokú hozzá nem
értésről tanúskodik.

A járműjavító műszaki gárdáját megítélve, ők valószínűleg egy normális kalkulációt
végeztek, de hát ekkorát nem lehet tévedni. Még ha beleveszem az alapanyagár-növekedést,
illetve azt, hogy minden egyes gyártáshoz fel kell szerszámozni azt a gyártási technológiát, de
vagononként 20 milliót tévedni, az óriási nagy szám. Tehát ezt nem tudom elfogadni a magam
részéről. Valószínűleg meg kell nézni, hogy miért alakult ez ki. Tehát ha megnézzük az
előzetes kalkulációkat, nem feltételezem, hogy ennyire alulkalkulálták volna ezt a gyártási
munkát.

A másik kérdés a 69 millió forintra vonatkozott, a vagongyár becsült értékére. Ehhez
néhány adatot szeretnék hozzátenni. A 2009. év közepétől személy szerint voltam kint
Németországban, és több száz millió forint értékű gépparkot vásároltunk – természetesen a
MÁV jóváhagyásával –, pontosan amiatt, hogy… (Jelzésre.) Illetve ’98-99-ben, pontosan
azért, hogy az új gyártásokat ezzel a viszonylag korszerű technológiával elő tudjuk segíteni.
Azért ez a cég viszonylag nagy területen dolgozott, tehát óriási gépparkkal rendelkezett,
illetve rendelkezik, 26,5 hektáron és több tízezer négyzetméteres csarnokban, ami be volt
telepítve ezekkel a gépekkel, és nemcsak az újakkal,  hanem égi berendezésekkel is. Ha ezt
nézem, nemcsak a gépértéket, hanem beleszámolom a különböző veszteségeket, ezt a
69 millió forintot akkor is irreálisan alacsony árnak tartom. De szerintem érdemes megnézni a
cég jelenlegi gépparkját. Nem tudom, mi maradt még meg belőle, mit értékesítettek korábban,
vannak információim, hogy a tartálykocsi-gyártó gépsor is értékesítésre került, tehát nem
tudom, mi maradt meg, de az akkori állapothoz képest ez nagyon alacsony összeg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Annyiban kiegészíteném, hogy Tóth Miklóstól szeretném kérdezni – ez
korábban is fölvetődött –, hogy egy ilyen alacsony árú privatizáció nyilván kérdéses. Itt
elhangzott, hogy mik voltak a kilátások – munkahelyek megtartása, stb. –, ismerjük ezeket az
érveket, a másik oldalon meg ha privatizáció történt, ismerve ezt, mindig fölmerül a kérdés,
hogy nem a piacot veszik-e meg – itt piacot nem vásárolt, mert gyakorlatilag az állítólag nincs
–, igazából azokat az értékeket, amelyek ott voltak. Tehát magyarul helyezett-e át bizonyos
tevékenységeket utána a Grampet Magyarországról, esetleg bizonyos gépsorokat – valóban
így van –, amelyek eszközként nyilván voltak tartva, vagy pedig valójában ugyanúgy
rendelkezésre áll minden Debrecenben, és igazából várják a megrendeléseket.

Vagy a Grampet leépített és áthelyezett valamit, magyarul: ilyen szempontból valóban
a 60 millió jogossá teszi ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen.

TÓTH MIKLÓS ügyvezető igazgató (Grampet Debreceni Vagongyár Kft.): A
Grampet a privatizációt követően tulajdonos lett. Sem gépet, sem berendezést, sem
technológiát, sem javítást nem helyezett át sehová. Ő munkát hozott ide, illetve azokat a
szerződéses kötelezettségeit, amelyet vállalt, tehát a létszám-megtartást, illetve a kollektív
szerződés érvényben tartását és ezeknek az ellenőrzését a MÁV végzi, ezeket a
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kötelezettségeket a Grampet teljesíti, illetve a Kft. is teljesíti, hiszen ezeknél a foglalkoztatást
a Kft. végzi, nem pedig a Grampet részvénytársaság. Tehát semmilyen gépet nem vitt el.

Szóba került még, itt a meghívóban is a vállalt kötelezettségek teljesítése. A
beruházási kötelezettség teljesítésére volt egy kötelezettsége, amely három év alatt írt elő

beruházási kötelezettséget. Ezeknek a gépeknek, mert ezek olyan gépek, amelyek a jelenlegi
tevékenységünkhöz is szükségesek, legalábbis az én álláspontom az, hogy ezek olyan
berendezések legyenek, amelyek a mostani dolgainkat, a mostani tevékenységünket
elősegítik, úgyhogy ezek a beruházások is folynak. A vasúti járműjavításnál gyakorlatilag
nagyon kevés olyan eszköz van, amit bemegyek a boltba és leemelem a polcról, tehát ott azért
ezek a különböző specifikációknak, nyugat-európai és tőlünk keletebbre lévő auditoknak,
specifikációknak megfelelő berendezések kialakítása, illetve megvásárlása ez jelenleg is
zajlik, úgyhogy a vállalt kötelezettségeit jelenleg is tartja, és úgy gondolom, hogy a
beruházási kötelezettsége is határidőn belül fog teljesülni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ha több kérdés nincs, még egyszer megköszönöm
a részvételüket. Az első napirendi pontot lezárom. Köszönöm a tájékoztatásukat. Úgy
gondolom, hogy egyelőre lezártuk a Debreceni Járműjavító ügyét ilyen formában, nyilván
majd a jelentés megszövegezésénél még bizonyos kérdéseket meg kell tárgyalnunk és a
későbbiekben meghallgatandó vezetők - ezeket majd még megbeszéljük - még esetleg
nyilatkozhatnak róla.

Köszönöm szépen mind a két vendégünknek a tájékoztatóját. Most áttérnénk a
következő napirendi pontra. Devecz Miklós úrral kezdenénk. Azért kérném, hogy vele
folytassuk, mert jelezte, hogy neki fél 3 körül el kell mennie, ezt még korábban jelezte.
Elnézést, Danka Lajostól egy kis türelmet kérnénk. Amikor a bizottság ülésének az időpontját
kitűztük, akkor egyeztettem Devecz Miklóssal, és ő jelezte, hogy 3 órára el kell mennie, tehát
körülbelül fél 3-kor el kell mennie és úgy gondolom, és úgy is terveztük, hogy vele kezdenénk
a napirendi pontot. (Megérkezik az ülésterembe Devecz Miklós.)

A MÁV-csoport, a MÁV Start Zrt. m űködésével kapcsolatos tapasztalatok megvitatása

Köszöntöm az ülésünkön Devecz Miklóst, aki jelenleg a budapesti Parking Kft.
ügyvezető igazgatója. De nem ezért hívtuk el, ezt csak azért közlöm, hogy mindenkinek a
jelenlegi pozícióját is bemutatjuk, és azt is elárulom, hogy mi korábban már beszélgettünk,
hiszen ő jól ismert a vasúti szakmában és az üzleti világban is, és csak annyit mondanék el a
kérdésem előtt, hogy ő a MÁV Start vezérigazgatói posztjában volt, illetve a cseh vasutaknál
is lényeges szerepet vállalt, mint magánember, úgy tudom. Majd megkérlek, hogy ezekre
térjél ki.

Az én kérdésemet írásban is jeleztem, nem egy konkrét ügyet vizsgálunk ebben az
esetben, hanem a bizottsági határozati javaslat leginkább 1-es kérdéséhez kapcsolódó, ez a
MÁV gazdálkodása, a MÁV-csoport működése. Ezzel kapcsolatban nyilván nagyon
érdekesek lennének azok a tapasztalatok, amelyeket a MÁV-nál vezetőként látott, elsősorban
itt a MÁV-csoport átalakítása, hogyan működött ez a MÁV Start, a MÁV Start
megrendelései. Közismert az ütemes menetrenddel kapcsolatos sikerek és ellenvélemények,
amelyekre esetleg megkérem, hogy térjen ki, hiszen ez a MÁV további jövője szempontjából
is igen fontos lehet.

Én röviden ennyit gondoltam, és az a szokásunk, hogy összegyűjtjük a kérdéseket,
mert úgy azt hiszem, gyorsabban tudunk haladni.

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ehhez kapcsolódóan kérdésük, vagy
majd esetleg a tájékoztató után még, nyilván ha eszükbe jut, akkor a végén megteszik. (Nincs
jelzés.) Ha most különösebb kérdés nincs, akkor megkérlek arra, hogy alapvetően a MÁV
Start működéséről, a MÁV-csoport működéséről szólj, és egy kicsit tekintettel arra, hogy azt
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mondják, ha jól tudom, hogy Csehországot olyan szempontból egy kicsit példaként lehet néha
tekinteni - nem mindig, de néha -, hogy a nemzeti érdekeiket, a nemzeti ipar érdekeit
valahogy jobban kezelték az elmúlt évtizedekben. Lehet, hogy ez a vasútnál is
megmutatkozik, ha erre ki tudnál térni, az minket nagyon érdekelne. Köszönöm szépen.
Parancsolj!

Kérdések Devecz Miklós ügyvezető igazgatóhoz

DEVECZ MIKLÓS ügyvezető igazgató (Parking Kft.): Köszönöm a szót. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is köszönöm a meghívást. Talán annyit módosítanék a
bemutatásomon, hogy én a MÁV Zrt. személyszállítási főigazgatója voltam, és a
munkaviszonyom akkor szűnt meg, amikor megalakult a MÁV Start. Ennek nagyon egyszerű
oka volt, az én elképzeléseim a MÁV Start helyéről, szerepéről a MÁV-on belül teljesen
mások voltak, mint a vezetés elképzelései, hiszen én úgy gondoltam, hogy ha a MÁV többi
szervezetének a MÁV Start durván éves szinten 160 milliárd forintot fizet, akkor ezért a 160
milliárd forintért megkövetelhet bizonyos minőségi teljesítést.

Ezek az elképzeléseim nem találkoztak a vezetés elképzeléseivel, és én voltam a
gyengébb, én jöttem el a MÁV-tól.

Az ütemes menetrend. Én úgy gondolom, hogy együtt azzal a kör-IC-vel, amelyet
szintén ugyanabban az időszakban vezettünk be, vagy együtt a Balaton déli partján péntek és
szombat éjszaka járó diszkóvonattal vagy a Balaton északi partján a nyáron járó Desiro-kkal,
a MÁV azon kevés sikertörténeteinek az egyike volt, amelyekre pedig nagyon szüksége volt,
lenne és lesz is a MÁV-nak.

Az ütemes menetrend még inkább sikeres történetté válhatott volna és válhatna még
mindig, ha azt komolyan vennénk és be is vezetnénk az egész országra, nem pedig csak úgy,
ahogy 2006-ban elkezdtük az ország keleti részére, illetve azokra a fővonalakra, amelyeken a
nemzetközi forgalom zajlott. Hogy miért tettük rá az ütemes menetrendet a nemzetközi
forgalmú vonalakra, megint nagyon egyszerű oka volt. A környező országok közül ütemes
menetrend akkor csak Ausztriában volt, tehát egyetlenegy ország volt, amelyiknek a vasúti
menetrendjéhez, a vasúti üteméhez nekünk kellett alkalmazkodni. És onnantól fogva, hogy mi
vezettük be az országban azokon a nemzetközi vonalakon az ütemes menetrendet, amelyek
átlépik Románia, Szerbia vagy más országok felé a határt, innentől fogva mi voltunk abban a
jobb tárgyalási pozícióban a menetrendszerkesztésnél.

Az ütemes menetrendet számomra megismerni és annak az előnyeit felfogni úgy
mondhatnám, hogy pillanat kérdése volt.

Hiszen olyan jó, kiváló kollégák, MÁV-os kollégák ismertették meg velem ezt a
menetrendet, akik jelenleg is ott dolgoznak a MÁV-nál, és vannak olyanok közöttük, akik a
doktori munkájukat is az ütemes menetrendből írták.

A bevezetés azonban már nem egy pillanat műve volt, az sokkal nehezebb volt. Hiszen
meg kellett küzdeni azokkal a belső erőkkel, amelyek a változtatás, a változás ellen – és akár
mondhatnám nagyon leegyszerűsítve, hogy bizonyos esetekben minden típusú változás ellen
– léptek fel. Azt is el kell mondanom, hogy a menetrendszerkesztéssel foglalkozó MÁV-os
kollégák hosszú éveken keresztül elkészítették a fióknak az ütemes menetrendet, mert hittek
benne, és a nemzetközi példák is azt igazolták, hogy ez egyike azoknak a lehetőségeknek,
amellyel egy ország vasútját – és itt nemcsak a személyszállításról beszélek – meg lehet
szervezni, átláthatóvá lehet tenni, és ezáltal egy kínálati menetrendet, kínálati szolgáltatást
lehet nyújtani mind a személyszállításban, mind pedig az áruszállításban.

Melyek voltak azok az elemek, amelyek engem meggyőztek, hogy az ütemes
menetrend egy olyan közlekedési forma, hogy érdemes azt bevezetni Magyarországon? Talán
az első – és megpróbáltam az utas szemével nézni – két dolog. Az ütemes menetrend a
közlekedni vágyót megszabadítja az idő kényszerétől. Hiszen az ütemes menetrend azt jelenti,
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hogy félórás, negyedórás, húszperces, órás ütemben jönni fognak a vonatok, és ő tudja, hogy
jönni fog. Nagyon egyszerű megjegyezni a menetrendet, hisz mi nemcsak ütemes
menetrendet, hanem úgynevezett szimmetrikus ütemes menetrendet próbáltunk bevezetni,
aminek a lényege az, hogy ha tudjuk, hogy a vonat 5 perccel óra előtt indul egy állomásról
egy irányba, akkor ugyanabból az irányból a vonat ugyanerre az állomásra óra után 5 perccel
érkezik. Tehát igazából két számot kellett megjegyezni. Azt a percszámot, amikor az első
vonat indul, és azt az ütemet, ahány perces ütemmel a vonat jár, és az utas számára ez nagyon
fontos, és az utasok a pénztáraknál szavaztak erre. Az utasok a pénztáraknál szavaztak, mert
ebben az időszakban volt, azt hiszem, egy éven belül két nagyon magas áremelés a jegyeknél,
egy 16 meg egy 17 százalékos, és az ütemes menetrend azon területein, ahol tudtuk mérni az
utasszámot – és itt nem a bevételről beszélek, hanem az utasszámról –, az ütemes menetrend
hatására növekedett az utasszám. Ez természetesen, ahogy említettem, a keleti országrészre
vonatkozik.

Amikor elkészítettük a nagyon szűken vett MÁV-os költség-haszon elemzést, akkor
természetesen ez az ütemes menetrend a teljes keleti országrészre, és mint említettem, a
fővonalakra emlékeim szerint kétmilliárd forint körüli költségnövekedést okozott a MÁV-nál,
de amikor a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen ehhez hozzátettük a társadalmi költség
elemzését, akkor ez már pozitív szaldót mutatott. A társadalmi költség elemzésében pedig azt
vettük alapul, hogy ha ütemesen mennek a vonatok, akkor megszabadítjuk az utast az idő
kényszerétől, ezáltal kevesebbet kell várnia, gyorsabban hazaér, ha gyorsabban hazaér, a
regenerálódási idő, ami rendelkezésére áll, az hosszabb, és külföldi példák és képletek alapján
levezették, hogy ez az egészségre milyen hatással van, és azt hogyan lehet forintosítani.

Az ütemes menetrendnek egy hallatlan előnye lett volna, hogy ezzel be tudtuk volna
vezetni az úgynevezett menetrendvezérelt karbantartást. Hisz ha egy területen ütemes
menetrendben a vonatunk késik, az – pont az ütemesség miatt – boríthat egy teljes rendet, és
így nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan kijönnek azok a problémák, hogy melyik vasúti
szakaszon, például ha csak egy vasúti átjárót megjavítunk, akkor azt a 3 percet, amit
vonatonként késünk, és ha egyórás ütemmel megyünk, ezek halmozódnak, ezt meg tudnánk
szüntetni. Vagy egy másik elem, amire rájöttünk, hogy azért késik a vonat, mert igaz, hogy
Debrecenben, tehát a nagyobb állomásokon hosszabb várakozási idő van hagyva ezeknek a
vonatoknak – mondjuk 10 perc –, de a mozdonyvezetői vezénylés olyan, hogy a
mozdonyvezető Püspökladányban száll fel és le, ahol egy vagy két perce lett volna a
vonatnak, és mint tudjuk, egy mozdonyvezető-csere nem egy vagy két perc. Ezeket az ütemes
menetrend mind-mind kihozta. Tudnám sorolni még azokat a példákat, amelyek az ütemes
menetrendnek azokat az elemeit mutatják be, amelyekkel jobbá, hatékonyabbá lehet –
meggyőződésem szerint lehet – tenni a vasúti személyszállítást.

Nem beszéltünk az ütemes menetrendnek még egy eleméről, amelyet szintén szeretnék
mindenki figyelmébe ajánlani, hogy az igazi rendszer akkor működik, ha az ütemes
menetrend előtt még ott van egy „integrált” szó. Ez azt jelenti, hogy a közösségi közlekedési
módokat hangoljuk úgy össze, hogy azok szolgálják a lehető leggyorsabb, legjobb és
leghatékonyabb elérést. Soha nem felejtem el, amikor először voltam Svájcban, és volt
lehetőségem megnézni Zürichtől 30 kilométerre egy kis városkát. A vonat érkezése előtt
5 perccel megérkezett 7 busz 7 különböző irányból. A 7 buszból kiszálltak az utasok, megjött
a vonat, megtörtént az utascsere a vonaton, a buszokba fölszálltak az emberek, elment a
vonat, 3 perc múlva elmentek a buszok, és ez ismétlődött 20 percenként, negyedóránként.
Erre igazából – legalábbis az én időszakomban – egyetlen helyen volt kezdeményezés
Magyarországon, a váci vonalon, ahol fel lehetett mérni ennek a hallatlanul pozitív hatását az
utasszámban és az elérési időben.

Hosszasan tudnék beszélni az ütemes menetrendről, mert szívügyemnek tekintettem,
függetlenül attól, hogy – még egyszer hangsúlyozom – az ütemes menetrendről a MÁV-os
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kollégák győztek meg engem, és az ütemes menetrendet a MÁV-os kollégák valósították
meg. Tény, hogy akkor én voltam a vezető, de ezt ők csinálták meg, és nem én.

Ha áttérhetnék Csehországra. Csehországban több mint két évet töltöttem, a
legnagyobb privát vasúti árufuvarozó cégnél – leánykori nevén OKD Dopravának hívták,
most már AWT Railnek hívják ezt a céget –, mely jelenleg Európa egyik legnagyobb privát
vasúti fuvarozója.

Körülbelül 10 millió tonna árut szállít el, és durván 170 mozdonnyal és 6000 vagonnal
rendelkezik, akkor, amikor a CD Cargo ugyanebben az időszakban durván 86 millió tonna
árut szállított el, 900 mozdonnyal rendelkezett és 26 ezer vagonnal. De mind az OKD
Dopravánál vagy az AVT-nél pontosabban, mind pedig a CD Cargónál ennek a több mint ezer
mozdonynak 90 százaléka cseh mozdony volt és cseh mozdony jelenleg is. Nem véletlen az
sem, hogy Csehországban a villanymozdonyok homologizációja elég nehézkesen megy,
hiszen talán ennek egyik oka, hogy nem várt nehézségekkel találta magát szembe a Skoda. Az
a Skoda, amelyik szintén akár négy áramnemű mozdonyt is fejlesztett és fejleszt, és amely
mozdonyokra a mozdonyok prototípusának elkészültekor már a CD Cargo és a CD leadta a
megrendelését.

Igen, Csehország ebből a szempontból azt hiszem, követendő példa számunkra, hogy
hogyan lehet és hogyan szabad a saját vasutat, ugyanúgy EU-s körülmények között, mint
ahogy mi is vagyunk, előnyben részesíteni, és van még egy hallatlan előnye, hogy a vasúti
ipart és a vasút körüli ipart ott, a ’90-es évek kezdetétől támogatták és ez a vasúti ipar erős
volt és jelenleg is erős. Így elsőre ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, itt egy kis freudi elszólás volt, amikor a MÁV
Start igazgatójának neveztem a vendégünket. Azt kérdezhettem volna, hogy miért nem lett a
MÁV Start igazgatója, de elnézést a figyelmetlenségért.

Talán még annyit, hogy igaz, hogy az az időszak utána jött, amikor a MÁV-csoport
különböző cégekre bomlott, tehát a MÁV Start, Trakció, gépészet, mégis a bizottság ebben is
véleményt szeretne nyilvánítani. Nyilván itt véleményt fogunk mondani, tehát nem teljes
gazdasági, pénzügyi átvilágítás történik, mert erre nincs lehetőségünk. Nyilván a MÁV
menedzsmentje is vizsgálja ezt a kérdést, hiszen több oldalról meg lehet ezt vizsgálni, a
MÁV-csoport ilyenfajta működését. Ugyanakkor az biztos, hogy az eddig beérkezett
válaszokból azt láthatjuk, hogy ez bizonyos költségnövekedésekkel járt, az, hogy több céget
hoztak létre. Ez egyértelmű. Hogy ezek egyébként hogyan működnek együtt, abban még
várjuk a különböző válaszokat, hogy ezt megítélhessük, vannak különböző vélemények. Van,
aki szerint ez nem olyan jelentős kérdés, hogy ezzel különösebben foglalkoznunk kellene,
hiszen mindegy, hogy cégenként különválasztjuk őket, vagy divízióként működnek. Vannak
olyan vélemények, amelyek egyértelműen azt mondják, hogy ez a szétválasztás nem volt
szerencsés dolog, például a járműmenedzsment kérdésében és így tovább. Esetleg ha erről
még, amennyire rálátása van, hiszen kétségtelen, hogy ez utána történt alapvetően, de nyilván
az előzmények alapján azért volt lehetőség megítélni. Ez lenne az én kérdésem.

Nekem igazából több kérdésem nincs, mert nagyon kimerítő volt a tájékoztatás. Még
azt akartam megkérdezni, hogy mibe került az ütemes menetrend bevezetése, mert a
bizottsági ülésen is néztük a költségeket, de elhangzott a válasz az egyik oldalon, a másik
oldalon pedig az előnyei. Én remélem, hogy főleg az elővárosi vasúti korszerűsítés, amit
jelentős uniós pénzekből el fognak végezni az elkövetkező években, ott azért nem tudom a
pillanatnyi állást, de remélem, hogy kedvez az ütemes menetrend bevezetésének, meg
különösen úgy gondolom, hogy az elővárosok kérdésében ez nem is lehet kérdés.

Vác valóban egy nagyon régi történet, és ha jól értem, akkor csak Ausztriában van.
Tehát ez egy másik kérdés.

Van-e valakinek még kérdése? Parancsolj, Spaller Endre!
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SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm Devecz úrnak a kimerítő tájékoztatást, vagy
inkább úgy mondom, hogy teljes körű, mert nem merített ki, hiszen még van kérdésünk. Az
első, hogy ha jól értem, akkor ezek szerint nem önök adják a vezényletet a
mozdonyvezetőnek, ha jól értem. Tehát nem önök mondják meg konkrétan, hogy melyik
mozdonyvezető mikor, hol kezd, mikor, hol száll fel, mikor, hol adja át, veszi át a mozdonyt,
ami azért fura, mert akkor ezek szerint a vasút, tehát önök egy olyan jármű fölött
rendelkeznek, ha levesszük róla a mozdonyt, ami gyakorlatilag egymaga nem tud elmenni
sehová, hogy ez egy kicsit nem szervezeti fejetlenség-e? Ez lenne az egyik kérdésem.

A másik: ha jól értem, akkor most a MÁV Start úgy működik, hogy neki túl sok
ingatlana nincs, hanem használ egy ingatlant, azért fizet egy bérleti díjat, de ha valami
elromlik, mondjuk elkezd potyogni a tetőről a cserép, akkor ő azt nem javítja meg, hanem
jelzi a MÁV-nak. A MÁV megbízza az egyik saját leányvállalatát, ez a MÁV Ingatlankezelő,
ha jól mondom, amelyik még további alvállalkozót keres, aki ezeket a cserepeket végül
visszarakja. Ez egy kicsit nem tűnik-e így kesze-kuszának, illetve költségesnek? Tehát ehhez
képest szerintem az, hogy ha mondjuk maga az állomásfőnök felmegy és visszarakja, az egy
olcsóbb megoldás.

Ugyanehhez kapcsolódik az, hogy van egy központosított közbeszerzés, amit a MÁV
Zrt. végez. Azt szoktuk mondani és azt szoktuk gondolni, hogy a közbeszerzés annál jobb,
minél nagyobb tételben végezzük el. Ám de ez a MÁV gyakorlatilag akkora, hogy ha itt
bizonyos tételeket kettébontunk, az még mindig akkora, hogy azért a maximálisnál is
maximálisabb alacsony árat lehet elérni. Ugyanakkor, ha az ember megnézi, akkor azt
tapasztalja, hogy ez finoman szólva nincs így. Az egyszerű A4-es papír, amit használunk, ez a
legjobb példa arra, hogy itt hogy el lehet szállni ezekkel a költségekkel, ha az ember maga
bemegy bármelyik papírboltba, még csak nagykerbe sem kell bemenni, és vesz belőle 500
darabot, az olcsóbb, mintha a MÁV ekkora tételben, ami ha jól gondolom, milliós tétel, hogy
ha a MÁV veszi meg milliós tételben, az sokkal drágább. Tehát látható, hogy itt valahogy a
közbeszerzés nem működik.

Mi ennek tulajdonképpen az oka? Hogyan tudná ezt esetleg, azontúl, hogy nyilván
nagyon nagy feladatot adok, de nyilván valami oka csak kell legyen annak, hogy ha én
bemegyek egyszerű emberként és megveszek egy ilyen papírt, akkor az sokkal olcsóbb,
mintha a MÁV hihetetlen nagy tételben veszi meg. Nincsen-e ebben esetleg benne az, hogy
talán nem mindig az a jó, ha mindent egészen központosítanak, hanem lehet, hogy bizonyos
dolgokat lent kellene hagyni, ott talán jobban tudnak vele gazdálkodni.

Ugyanígy én döbbenten hallottam, hogy ha jól értettem, hogy a Volánnal összesen egy
vonalat próbáltak meg összekapcsolni, ezt a bizonyos vácit. Azt sem értem egészen pontosan,
hogy például a BKV-val miért nem lehet, és pont ha a váci vonalról beszélünk, akkor talán
logikus lenne mondjuk azoknak, akik a metróban közlekednek, valahol ott a Nyugati
környékén, látniuk, akár a metróból, vagy ha kiszállnak, akkor látni, hogy egyébként öt perc
múlva a vonat is megy, tehát azzal is mehetnek, hátha mondjuk a busz később indul vagy így,
úgy indul. Tehát hogyan látja, ez az együttműködés a MÁV, a Volán és a BKV között miért
nem működött, illetve előretekintve, még előttünk áll ennek a kialakítása, melyek lehetnek
ennek a buktatói, amire esetleg felhívná a mostani vezetés figyelmét, hogy hol fog itt
csikorogni a fogaskerekek összekapcsolása? Egyelőre ennyi. Köszönöm szépen

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután Devecz Miklós úr jelezte, hogy fél három után el
kell mennie, megpróbálunk azért rövidek lenni. Én csak annyit tennék hozzá, még két kérdést,
hogy igen, a közbeszerzés egy érdekes dolog. Miután Devecz Miklós felsővezetőként az
üzleti világban is jelentős tapasztalatokat szerzett, így valóban ezt a kérdést én olyan
értelemben ismételném meg, hogy nyilván ennek van olyan közbeszerzési módja, főleg az
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informatika segítségével azért azt meg lehetne oldani, hogy olcsóbb is legyen és központi is
legyen, meg helyben is legyen.

Hát erre azért a nagy cégek számos példát tudnának mutatni. Szentgyörgyi úrnak
adom át a szót, aki Jávor Benedek szakértője, két kérdésre.

SZENTGYÖRGYI TAMÁS szakértő (LMP): Köszönöm szépen a szót. Az első: az
ütemes menetrend bevezetésének a megtorpanása, hogy ebből nem lett országos rendszer,
ennek volt-e belső, MÁV vagy minisztériumi oka, hogy ez nem került országos szinten végül
is bevezetésre?

A másik: Devecz úr is említette, hogy technológiai időkbe botlottak a menetrend
bevezetésekor. Volt-e valamilyen előzetes felmérés arra vonatkozóan, hogy a technológiai
idők harmonizálása szükséges lehet egy ütemes menetrend bevezetésekor? Hiszen, most
megint csak nyugati példákat tudunk mondani, hogy a mozdonyvezető leszáll, aki leadja a
mozdonyt, és a másik fölszáll és elindul. Országot nem mondok, mert szinte az összes, tőlünk
nyugatabbra lévő vasút így működik. Tehát gyakorlatilag azok az állomásidők, amelyek egy
ingavonat fordításához kötődnek, felülvizsgálhatók-e, illetve a nyugati vasúti példákat – nem
mondtam keletit, de lehet, hogy ott is van – tanulmányozta-e a MÁV, amikor szembesült a
problémákkal?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Devecz úr!

Válaszadás

DEVECZ MIKLÓS (Parking Kft.): Köszönöm újra a szót. Nagyon sok kérdés
fölvetődött, és tényleg reflexiószerűen, illetve saját véleményemet megosztva önökkel, tudom
elmondani, hogy én hogyan látom ezeket a dolgokat.

Igen, az ütemes menetrend mindenekelőtt a nagyvárásokban és a nagyvárosok
agglomerációjában tudja kifejteni azt a pozitív hatását, amelyről az előbb beszéltem. Ennek
első példája a váci vonal volt, amelyet az ütemes menetrend bevezetése előtt jó pár évvel már
a kollégák ütemessé tettek, és pont azok a kollégák, akik később kialakították ezt az ütemes
menetrendi struktúrát. Tehát bizonyos tapasztalatok voltak ezzel kapcsolatban. Nagyon
merem remélni – áttérve már egy másik kérdésre is, Spaller úr kérdésére, a BKV, a Volán és a
MÁV kapcsolatára –, hogy ott, ahol ilyen típusú problémák jelentkeznek, mint Budapestnél,
ahol 200-250 ezer, de újabban már azt is lehet hallani, hogy 300 ezer gépkocsi lépi át naponta
Budapest közigazgatási határait, ott előbb-utóbb ezzel a problémával valamit kezdeni kell.
Kicsit belülről látva most a Budapesti Közlekedési Központ működését, azt kell mondanom,
hogy látom azt az elhatározottságot és elkötelezettséget, hogy tényleg integrált és ütemes
menetrendről tudjunk beszélni, ahol mind a BKV, mind a Volán, mind a MÁV kiveszi a maga
részét.

Az viszont, hogy ez megvalósuljon, nem is annyira a szervezeti struktúrában látnám
eszközt, hisz a szervezeti struktúra önmagában ezt nem biztosítja, hanem a tiszta, egyértelmű,
világos követelményrendszerben, és ennek a rendszernek a következetes megvalósításában és
számon kérhetőségében.

Amikor a MÁV így szét lett szedve különböző cégekre, akkor természetesen a
mozdonyvezetők is máshova kerültek, nem a Starthoz, hanem a MÁV-Trakcióhoz, és a
vezénylésüket a MÁV-Trakció oldotta meg a maga, addig megszokott módszereivel. Ha
megengedik, én egy kicsit azért távolabb mennék, és talán ez a mai helyzetben is egy picit,
nem azt mondom, hogy magyarázatot ad, de talán jobban megérthető. A MÁV-nál volt egy
kultúra, amely hosszú évek alatt szét lett verve, de helyette nem alakult ki új kultúra. Nem
alakult ki az a kultúra, amelyik az együttműködésen alapulna, hisz ha önálló cégekbe
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szervezünk valamit, akkor nagyon fontos szerepe van az együttműködésnek, az empátiának, a
más problémája megértésének, és annak, hogy mégis azért, függetlenül attól, hogy
megvannak a partikuláris céljaim, de egy közös célért hajtunk.

Ingatlantémák. Hát én is hallottam városi legendákról, hogy egy-egy villanykörte
kicserélése mennyi időt és mennyi pénzt és energiát vett igénybe. Azt hiszem, hogy itt megint
arra tudnám visszavezetni az egészet, hogy nem alakítottuk ki azt a feltételrendszert, és azért
merek így beszélni, mert két és fél éven keresztül én is része voltam a rendszernek, tehát ez
rám ugyanúgy vonatkozik, nem alakítottuk ki azt a feltételrendszert, amelyben egyértelműek
lettek volna ezek a viszonyok. Nem úgy alakítottuk ki a rendszert – ha egyáltalán kialakítottuk
–, hogy az az üzleti logikát követte volna. Hisz említettem már, hogy a MÁV-Start durván
160 milliárd forintot fizetett a belső szolgáltatásokért, amelyet a Trakciótól, a pályától, az
ingatlantól és tudom is én, hogy még kitől kapott. De a Startnak nem engedték meg,
pontosabban a Start megalakulása előtt nekem nem engedték meg, hogy minőségi
követelményrendszert állítsak föl a szolgáltatók felé azzal, amit hangoztattam is, hogy ha ők
csak teljesítgetnek, akkor én csak fizetgetek. Tulajdonképpen ez volt az egyik ok, amiért
nekem el kellett hagyni a MÁV-ot.

A közbeszerzésnél, elnök úr, egy nagyon jó példát adott, az IT-n keresztüli
közbeszerzés. Erre egy példát tudok mondani a Flextronicsnál, amelyik az üzleti életben
tevékenykedő cég volt, de amikor bevezettük, hogy online lehetett és kellett ajánlatot tenni a
Flextronicsnál, az üzleti életben 15-20 százalékos megtakarításokat értünk el. Tehát ez egy
olyan eszköz, ami nagyon sokat tudna lendíteni valamennyi közszolgáltató szekerén, mert
nekem tapasztalatom, hogy a közbeszerzés hosszabbá teszi a folyamatot – úgy, ahogy most
van –, és drágábbá. És ott, ahol több mint 400 paragrafusból áll a közbeszerzési törvény, ott
elég nehéz a közbeszerzési törvénynek megfelelni. Nekem kemény másfél évembe tellett,
amíg a személyszállító kocsik takarítási tenderét végigvertem. Ott adtak be a Közbeszerzési
Döntőbizottság elé olyanokat, hogy mit képzel ez a MÁV, hogy többet követel meg, és
minőségi követelményeket állít elém, és kevesebbet akar fizetni. Ezt – hála istennek – a
Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította. De azt, hogy én elő szerettem volna írni, hogy a
takarítást végző cégek fizikai dolgozóinak 80 százaléka saját állományú dolgozó legyen, és
ezt azért akartam előírni, mert Keszthelyen az egyik éjszaka fölszálltam egy vagonra, amit
takarítottak – vizesen –, és ezt a srác így takarította (Felállva mutatja be a takarítás módját.),
vizesen. Egyszerűen azt nem mondták el neki, hogy lehetőleg próbáljon úgy takarítani, hogy
arra a vizesre ne lépjen rá. Megkérdeztem ezt a srácot, és kiderült, őket egy-egy éjszakára
vették föl. Ezért is volt többek között ilyen a minőség, ezért próbáltam ezt a féket beépíteni,
de ezt sajnos nem engedte meg a Közbeszerzési Döntőbizottság, és ez nem városi legenda.

A közbeszerzésnél van mit tenni. Nagyon örülök, hogy amíg itt vártam a fellépésemre,
addig tudtam olvasni a sajtót, és a kormány tervében van a közbeszerzési törvény
újragondolása. Nagyon merem remélni, hogy egyszerűbbé, átláthatóbbá fogják tenni azt a
törvényt, amely ezáltal gyorsabbá és mindenki számára világossá teszi a közbeszerzést.

Spaller úr még rákérdezett a buktatókra itt az együttműködésben. Az egyik, talán az én
tanácsom az lenne, vagy az én tapasztalatom az, hogy egy szervezeti változás önmaga semmit
nem fog megoldani. A szervezeti változás nem lehet cél, a szervezeti változás egy eszköz,
hogy elérjem a célomat. De ahhoz, hogy elérjem a célomat, ahhoz nagyon egyértelmű, világos
követelményrendszert és világos játékszabályokat kell lefektetni, és meghatározni azt a
játékteret, amely az enyém és nem másé. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, és ez az, amire időt
kell szánni. Ez az, amit végig kell gondolni, ki kell beszélni és meg kell egyezni.

Szentgyörgyi úr, ITF, hogy miért nem terjedt ez tovább. Én azt mondom, hogy belső
okai voltak, a belső ellenállás miatt. Nem voltak meggyőződve arról, hogy bármennyire is
hozta ott is, ahol tényleg meg lehetett számolni az utasszámot, az eredményeket, és világosan
lehetett látni a vonatokon is, ez kevés volt. Kevés volt, mert talán egy kicsit anekdota-ízzel, de
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azt is el tudnám mondani, hogy kérem, mondják meg nekem, hogy milyen eredményt hozzak
ki a MÁV-nál, és én megcsinálom hozzá a számítást.

A technológiai idők harmonizációja: nem. Erről gondolkodás azon a szinten, mint ön
kérdezte, nem volt, mert megmondom önnek őszintén, amikor erre a püspökladányi dologra
rájöttem, mert néztem a kör-IC-t, hogy miért késik és miért minden vonatnál szinte ugyanott,
akkor jöttem rá, hogy nincs meg az a logika, hogy 60 kilométerrel odébb, ahol úgyis tíz percet
áll a vonat, akkor már ott csináljuk meg a mozdonyvezető-váltást, ne ott, ahol egy vagy két
percet áll. Ez volt az egyik példája annak, hogy miért mondtam, hogy az ütemes menetrend
egy csomó dolgot felszínre is tudott hozni, tudna hozni, tud hozni, amin lehet javítani. Az a
példa, amit ön mondott, hogy mozdonyvezető-csere szinte egyik pillanatról a másikra, az én
tudomásom szerint a mozdonyvezetők szakszervezetével az új járműveknél ebben lehetett
egyezkedni, de nem a régieknél. A régi járműveknél ezt a járművek elavultsági fokára
vezették vissza. Amiről én száz százalékosan nem vagyok meggyőződve, hogy az a 30 perc,
amit adtak vagy adnak – most nem tudom, mennyi -, az továbbra is fennáll-e. De az, hogy egy
ütemes menetrendben közlekedő elővárosi vonatnál az egyik végén leszáll a masiniszta,
végigsétál a vonat mellett és felszáll a másikon és öt perc múlva indulhat visszafelé a vonat,
hiszen egy ilyen hatalmas értékű eszköznél, mint amilyen a vasúti jármű, ennek járnia kell és
nem állnia, hiszen akkor hozza a pénzt. És ez az alapja a légiközlekedésben is a működésnek,
hogy minél kevesebbet legyen lent a földön, minél kevesebbet álljon, ugyanúgy ez a vasútra is
érvényes.

Én úgy gondolom, és voltak bizonyos erre utaló jelek még az én időszakomban,
amikor én ezt a kérdést elkezdtem feszegetni a mozdonyvezetők szakszervezetével, hogy a
józan dolgokra volt akkor fogadókészség, és én merem remélni, hogy most is van
fogadókészség, hiszen nekik is meg kell azt érteni, hogy csak a jól elvégzett szolgáltatásból
tud profitálni a vasutas közösség. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Nincs több kérdésünk, és köszönjük szépen, hogy
tájékoztattál minket és hogy hozzájárultál ahhoz, hogy a vizsgálóbizottság az elmúlt
időszakról több szempontból is megközelítve egy remélhetőleg hasznos jelentést tudjon
készíteni a parlament számára, ami természetesen aztán majd a vasút javára válik. Köszönöm.
Egy pillanatnyi technikai szünetet tartunk, és rögtön folytatjuk. (Rövid szünet.)

Folytassuk a napirendi pontot, mert megy az idő, és még egy vendégünk van. Danka
Lajos urat szeretném megkérni arra, elmondanám azért, hogy az én javaslatomra történt a
meghívás, nem titok, mi azonos földrészen dolgozunk részben, úgyhogy már innen is van
kapcsolatunk, és régen a vasútról is. De mégsem ez volt az igazi oka, ez csak az apropó volt,
hanem úgy gondoltam, hogy ha a MÁV működését vizsgáljuk, akkor több szempontból
tudjuk meghallgatni a véleményeket, és területi szempontból is érdemes egy szakembert
meghallgatni. Én ismertem az anyagokat, amelyeket korábban is írt, tudományos anyagokat
is, ezért gondoltam, hogy őt itt meghallgatjuk.

Tehát megint nem egy konkrét MÁV-ügyről lenne szó. Azzal együtt, hogy én
jeleztem, hogy ha egy kicsit ki tudna térni, mert itt a szombathelyi járműjavítóval
kapcsolatban is merültek fel kérdések, nyilván van valamilyen rálátása, illetve a GYESEV és
a MÁV kapcsolatára is, hiszen Szombathely környékén ez mindenképpen egy élő dolog. De
elsősorban arra kérdeznék, hogy mi azt szeretnénk, és hangsúlyozom, hogy a 2002-2010
közötti időszakra szól a mandátumunk, tehát itt visszafelé kell tekintenünk, de előretekintve
kell a javaslatokat megfogalmaznunk.

Ez lenne az én általános kérdésem. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy előzetesen van-
e kérdésük, vagy majd inkább a tájékoztatóval kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Nem jelentkezik
senki. Köszönöm.



- 27 -

Akkor kérem, hogy egy rövid bemutatkozás után az általam is vázolt témában
tájékoztass minket. Parancsolj!

Kérdések Danka Lajos igazgatóhoz

DANKA LAJOS igazgató (MÁV Szombathelyi Üzemigazgatóság): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Danka Lajos vagyok, jelenleg a MÁV Zrt.
szombathelyi területi képviseletét vezetem. De azt ki kell hangsúlyoznom, hogy nem ebben a
minőségemben beszéltük meg elnök úrral a jelenlétemet, hanem mint olyan közgazdász, aki a
doktori kutatásait ezen a területen végzi, és ezzel kapcsolatban már publikációim is vannak.

Előzőleg, mielőtt a MÁV-hoz kerültem, két MÁV-leányvállalatot is vezettem. Az
egyik a MÁV-Eiffel Kft., amely a Vasjárműnek volt egy részlege és abból alakították át,
valamint a MÁV-Rakszer Kft., amely most szűnt meg.

Az elnök úr három kérdést tett fel. Egyrészt a szervezeti átalakítás hatásaira
vonatkozólag, másrészt a járműjavítóra, illetve a GYESEV helyzetére. A szervezeti
átalakítással kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy tulajdonképpen egy területi elvű
igazgatási rendszerről fokozatosan áttértek szakági, illetve különálló vállalati gazdálkodási
rendszerre. Eredetileg egy mátrix-szervezetet szándékoztak létrehozni, ez igazán nem
működött. Viszont a területi igazgatás nehézségeit jelentette, hogy az átalakítás kapcsán a
hatásköröket teljesen elvonták a területi igazgatóktól. 2003-ban kialakították a területi
képviseleti rendszert, ezzel megszüntették a területi igazgatóságokat. A területi képviseletek
láttak el valamilyen szintű koordinációt a különböző szakágak között. Ráadásul ezt még az is
nehezítette, hogy az akkori vezetés előtt azt, hogy koordináció, ki sem lehetett ejteni a
szánkon, mert szentségtörésnek vették. Az önálló vállalatok önálló területenként viselkedtek,
és a mi területünkön az volt a szerencse, hogy az ottani szakági vezetők érzékelték azt, hogy
nem működik a dolog úgy, hogy minden leányvállalat saját érdekei mentén mozog, ezért
illegálisan átadták irányítási hatáskörüknek egy részét a területi képviselőknek, és így lehetett
összekoordinálni a tevékenységet.

Ki kell hangsúlyoznom, hogy az európai uniós elvárások nem tartalmazzák a különálló
cégek alapításának kötelezettségét, még a pályavasút esetében sem. Alapvetően számviteli
elválasztást írnak elő. Ezt a számviteli elválasztást tulajdonképpen azért teszik, hogy ne
legyen keresztfinanszírozás a különböző vállalatok között. Tehát amit elnök úr előzőleg
felvetett, hogy Ukrajnában az árufuvarozásból finanszírozzák a személyszállítást, ez eleve
európai uniós irányelv volt, hogy nem lehetséges a kettőnek a keresztfinanszírozása. Ezt
próbálták meg megakadályozni.

Ami egy-két elhangzott kérdést illet az előző jegyzőkönyvek alapján, tulajdonképpen
volt egy olyan kérdés, hogy csökkent a kapacitás, és mégis ugyanannyi igazgatóság van a
MÁV területén. Ez nem így van, sajnos. Ugyanis hat területi igazgatóságot szüntettek meg, és
ehelyett, csak ha összeszámolom, hogy a MÁV-on belül tíz szakági igazgató van, valamint
ezen kívül még a leányvállalatok vezérigazgatói, illetve azoknak az igazgatói. Ezen kívül
területenként mindenhol létrejött egy területi vezetési központ, amely területi vezetési központ
természetesen hasonló, párhuzamos tevékenységeket folytatott, mint a másik vállalat területi
központja. Amit egy igazgató, két igazgatóhelyettes és hat osztályvezető ellátott, azt most
kvázi nyolc igazgató látja el a területen, a megfelelő költségekkel természetesen.

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

Másik. A rendszer átalakításával kapcsolatban olyan anomáliák jelentek meg, pont a
szakági szétválasztás miatt, hogy addig, amíg egy állomásfőnök mindent megcsinált egy
állomáson, tehát kitakarított, megrakta a tüzet, kihordta a hamut, kifestette az épület belsejét,
adott esetben tényleg felrakta a cserepet a tetőre, ha leesett, kaszált, öntözött, virágosított,
addig tulajdonképpen a szakági különválással behatárolták a tevékenységi körét. Ráadásul
ahhoz, hogy egy csomó tevékenységet el tudjanak látni, külön képzések voltak, amely külön
képzéseket mindenkinek el kellett végezni ahhoz, hogy ő az árut is fel tudja venni, és a
személynek is ki tudja adni a jegyet.

Amikor ez a szétválás megtörtént, akkor bekövetkezett az, hogy mondjuk Veszprém
állomáson a takarítónő nem szerezhette be a dolgozóknak az ennivalót a boltban, mert ő csak
takarít. Nem ment el a postára, nem vitte el a levelet, mert ő csak takaríthat. Alapvetően ebből
kifolyólag volt egy pluszkapacitás, amit nem használtunk ki, viszont ki kellett alakítani egy
másik kapacitást, amivel kiszolgáltuk a szükséges igényeket.

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

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

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

Ebből kifolyólag aztán 30 nagyon jó, szakképzett munkaerőnk került ki a MÁV-on
kívülre úgy, hogy tulajdonképpen azt várták volna el ezektől a speciálisan vasúti
szolgáltatásokra létrehozott cégektől, hogy külső megrendelőket szerezzenek. Erre
alkalmatlanok voltak. Ők speciálisan arra a területre készültek fel, ami a vasúti kiszolgálást
jelentette, példának okáért a MÁV-Eiffel vasúti emelőket gyártott, és egyedül az országban ő

gyártotta ezeket a vasúti emelőket. Ennek ellenére az utolsó pályázaton, amit ügyvezetőként
végigcsináltam, mondvacsinált okokkal kizárták őket és a németek kapták meg a
megrendelést.

Ezek a problémák azok, amelyeket lehet vizsgálni, de én azt gondolom, hogy a MÁV
gondjait nem ez jelenti, és a problémáit tulajdonképpen nemcsak pénzügyi, hanem szervezeti,
illetve gondolkodásbeli gondok is jelentik. Nem lehet megoldani a MÁV átalakításával azt,
hogy itt egyből jó színvonalú szolgáltatások legyenek, mert a helyzet az, hogy az eszközpark
is lerobbant, az infrastruktúra is lerobbant, az infrastruktúrába nem raktuk bele azt a pénzt,
amire szükség lett volna. Ennek következtében a lassújelek a vágányhálózat felét takarják.
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Ennek következtében versenyképtelenek vagyunk a közúti közlekedéssel. Ha építünk egy
autópályát, annak az átlagsebessége táblától tábláig 130 kilométer, mi pedig fővonalat
építünk, az 5-ös korridort, a szlovén vasutat 120 kilométeres sebességre, ami azt jelenti, hogy
ott az átlagsebesség olyan 70-80 kilométer lehet. Hogyan fog versenyezni ez például az
autópályával?

Ami a feladat- és hatáskör viszonyokat illeti, még azt kell elmondanom, olvastam az
előző jegyzőkönyveket, valamikor az Andrássy úton elfért az egész vezérigazgatóság, bőven,
még az árufuvarozás és a személyszállítás is. Ugyanakkor leépítettük mi a központi irányítást
úgy, hogy megszüntettük vidéken a szolgáltatást, felhoztuk Budapestre. Vidéken már
tulajdonképpen szinte semmit nem lehet elintézni, annyit, hogy összegyűjtjük az igényeket és
továbbítjuk, hogy ha egyáltalán nem kerülnek meg minket. Viszont fenn a vezérigazgatóságon
átláthatatlanná vált a rendszer, mivel van az Európai Uniónak egy olyan alapelve, amit
szubszidiaritás elvének hívnak, hogy a döntéseknek ott kellene megszületni, ahol keletkeznek,
és ezt nem tartottuk be. Mindig az Európai Unióra hivatkozunk, miközben a döntési utak
megnyúltak, a döntési idők megnyúltak.

Mondok egy példát: Zalaegerszeg, zajper. Bejelentkezett a jogászunk, hogy
elvesztettük a zajpert, ki kellett volna fizetni egy hónapja 3 millió forintot. Mondom: miért
nem szóltál korábban? Ő jelezte a szakágaknak, hogy probléma van, de üljünk le, beszéljük
meg, hogy ki fizeti ki a 3 millió forintot. Bementünk üzemi értekezletre, elkezdtünk
beszélgetni, és mondom, hogy ki fizeti ki a 3 millió forintot, döntsétek el. Itt nincs hatáskör
arra, hogy itt bárki is bevállalja a költséget, egyébként is a zajper abból keletkezik, hogy
előfűtünk Zalaegerszegen. Az előfűtést a Start csak megrendeli, ő nem kelt zajt.

A zaj akkor keletkezik, hogyha az előfűtőmű rossz, és járatják a mozdonyt, hogy
előfűtsenek. Ez valószínűleg annak a gondja, aki az előfűtőt üzemelteti. De ezt így nem lehet
eldönteni, hogy kié legyen, továbbítják Budapestre a kérdést, és majd itt Pesten eldöntik.
Följött Pestre a kérdés, egy év múlva a büntetőkamatokkal együtt fizettük ki, nem a 3 millió
forintot, azért, mert nem tudták eldönteni, nem volt fontos az, ami vidéken fontos volt, és nem
tudták eldönteni, hogy tulajdonképpen most mi legyen. Annak idején, amíg ez az
igazgatóságban működött, az történt, hogy az igazgatónak hatásköre volt arra, hogy azt
mondja, ez a költség a tiéd, ez a költség a tiéd, ez a költség pedig a tiéd. És először kifizették,
és utána vitatkoztak azon, hogy ez kinek a költsége.

Egyébként meg a vállalati rendszerrel kapcsolatban el kell mondanom azt, hogy a
vasút egy olyan terület, ahol egyik vállalat sem tud menni a másik nélkül sehova. A Start nem
tud menni a Trakció nélkül, a sín nélkül, az ingatlanok nélkül. De a sín sem tud menni,
hogyha nincs hozzá megfelelő felszerelés. Mondok egy példát: szintén zajper. Jön az, hogy
bepereltek bennünket, hogy az új vonalon jelentős rezgés- és zajtúlterhelés jelent meg.
Leültünk megbeszélni, hogy tulajdonképpen kinek a sara. Hát ugye, maga a vágány nem
zajos, ha nem megy rajta vonat. A Start nem zajos, mert tulajdonképpen ő úgy rendeli csak
meg a szolgáltatást, illetve a kocsijai valami zajt keltenek, ha nincsenek a sínek, akkor ő nem
zajong. A teherfuvarozóval ugyanez a helyzet – meg már nem is a mi vállalatunk –, tehát
tulajdonképpen kijött, hogy ezt a fajta közlekedést nem lehet külön-külön szemlélni, ahogyan
magát a közlekedést sem lehet külön-külön szemlélni, csak rendszerben.

Ami az integrált menetrendet illeti, évekig kínlódtunk ezzel. Amikor oda kerültem a
céghez, akkor azzal kezdtem, hogy elmentem a Volán vezérigazgatójához, és mondtam neki,
hogy te, össze kellene már hangolni a tevékenységünket. Naiv voltam, mert azt gondoltam,
hogy a mi feladatunk az utasok kiszolgálása. Mondta, hogy jó, semmi akadálya nincs. Ha a
busz vár a vonatra, akkor a vonat is várjon a buszra, és innentől kezdve összehangolhatjuk a
tevékenységet. Utána azt tapasztaltam, hogy pont fordított a Volán érdekeltsége. Addig, amíg
a vasútnak az az érdeke, hogy az utast odavigye a Volán, illetve onnan elvigye, addig a
Volánnak az az érdeke, hogy ne szálljon át az utas a vonatra, mert abban az esetben több
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futáskilométert meg utasszámot tud produkálni. Ehhez van két eszköze is. Az egyik a
menetrend kialakítása, ami Kőszegnél például úgy történik, hogy elment a vonat, 5 perc
múlva ott a busz a városból. Mielőtt bejönne a vonat, 5 perccel előtte elmegy a busz a
városba.

Ezek után a következő egyeztetésen azt fogja fölhozni a Volán-vezető, hogy mi a
csudának álljunk meg a vasútállomásnál, egyetlen átszálló utas sincs. Majd én elviszem
Szombathelyről Kőszegre az utast. Mert szegény fáradt, munka után még azt is elvárjuk tőle,
hogy átszálljon? A másik megoldás pedig az, hogy úgy alakítja ki a megállási lehetőséget,
hogy véletlenül se legyen kedve az utasnak átmászni a vonatra. Mondok egy példát:
Pannonhalma alatt van egy megállónk, amitől 3 kilométerre van a buszmegálló. Ugyanis az
volt a Volán indoka, amikor odébb rakta, hogy ott van egy kanyar, és a kanyarban
balesetveszélyes megállni. De hát kismillió városi buszmegállót láttam, ahol kanyarban áll
meg a busz. De ott, a vasútállomás mellett nem tudott megállni, és ebből kifolyólag Győrből
Pannonhalmára a Volán viszi a turistákat. Tehát maga a struktúra olyan, hogy arra ösztönzi a
Volánt, hogy ne működjön együtt.

Nyugat-Európában ezt általában úgy oldják meg, hogy a legnagyobb buszos cégek
általában a vasúttársaságok. Tehát a DB a legnagyobb buszos társaság például
Németországban, de például Ausztriában is megvette az ÖBB a Postbust. Ugyanez vonatkozik
például a kamionos fuvarozásra, és lehet, hogy szentségtörés, amit most mondok, de a
teherszállítást én ugyanolyan közösségi szolgáltatásnak gondolom, mint a személyszállítást,
mivel azok az áruk nem mennek rá az útra, és nem teszik tönkre az útjainkat.

A GYSEV. A járműjavítóról annyit tudok mondani, hogy ’92-ben alakították
társasággá, ’99-ben privatizálták, 65 százalékos tulajdonos a menedzsment, 25 százalék a
MÁV, és 10 százalék az MRP. 2010-ben az üzemi vesztesége 180 millió forint volt, amit
javított, hogy volt egy 2008-as peres ügye, ahol fiktív számla befogadásával vádolták meg a
járműjavítót, és bírósági ügy lett belőle. Mivel a bíróság megítélte, hogy valós számlák
voltak, nem fiktívek, ezért visszaigényléseken keresztül eredmény-jóváírás történt. Így
286 millió forint nyereséggel zárta a járműjavító az évet. Azt hozzá kell tennem, hogy
1200 főről 900 főre csökkent a létszámuk. Vannak beszállítóik, illetve megrendelőik a MÁV-
on kívül is, sőt az ügyvezető a vele történt beszélgetésnél azt mondta, hogy egyre inkább
külső megrendelőik vannak. Meglepő, de például a Rail Cargo Hungaira, az ÖBB és a
GYSEV, valamint a Nosztalgia Kft. Ennyit látok kívülről a járműjavítóval kapcsolatban.

Ami a GYSEV-et illeti, a GYSEV sokkal jobb helyzetben van, mint a MÁV, két dolog
miatt. Az egyik, hogy olyan a tulajdonosi szerkezete, hogy nem a minisztérium dönti el, hogy
mit fizet ki neki, meg mit nem, mert abban a pillanatban az osztrák tulajdonos elkezd
üvölteni, és megy a bíróságra, ha nem fizetik ki azokat a pénzeket, ami jár neki, főleg a
szolgáltatásért. Alapvetően jó pár évvel – talán kettővel is – előbb kötötték meg a
közszolgáltatási szerződést a GYSEV-vel, mint a MÁV-val, és ebből kifolyólag például –
elnök úrnak nem kell mondanom – ROP-os pályázaton a MÁV nem indulhatott, a GYSEV
indulhatott, és nyert is abban az időszakban területfejlesztési pénzeket. Ugyanis az volt az
előfeltétele a pályázatnak, hogy legyen közszolgáltatási szerződése az adott vállalatnak, az
pedig csak a Volánnak és a GYSEV-nek volt meg. Tehát ilyen előnyöket is látni kell akkor,
amikor a GYSEV helyzetét tárgyaljuk.

A másik előnye, hogy integrált vasútként működött egészen idáig, és amiket
elmondtam a MÁV-nál, hogy anomáliák kialakultak, az náluk nem okozott problémát.
Integrált vasútként sokkal jobb helyzetben voltak. Mellé tartozik még, hogy a megkötött
szerződések alapján vonatkilométerre, illetve utasszámra vetítve is nagyobb állami támogatást
kap a GYSEV a vonalaira, mint a MÁV. Akkor, amikor a MÁV-nak például az idei évre egy
fillért nem terveztek pályafenntartásra, a GYSEV-vel megkötötték a szerződést az állami
támogatásról, és a GYSEV ráadásul tagja a VOR-nak - ez a bécsi Elővárosi Közlekedési
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Szövetség –, és ott osztrák állami támogatási forrásokat kap, ami nem hasonlítható össze a
magyarral.

Tulajdonképpen ezek okozzák azt, hogy a GYSEV egészen más helyzetben van, mint
mi, ráadásul a lobbitevékenysége is elég erőteljes. Ha megnézzük, hogy a Sopron-
Szombathelyi vonalra a MÁV nem tudta kilobbizni, hogy felújítási pénzt kapjon, a GYSEV
megkapta, hogy át kellett adni a Szentgotthárd-Szombathely vonalat ahhoz, hogy felújítsák a
pályaszakaszt.

Emellé még a dolog pikantériája az, hogy az elmúlt időszakban nem bírtam
meggyőzni az illetékes vezetőket arról, hogy ott kell versenyezni, ahol verseny van. Tehát
alapvetően náluk emeletes vonatok futkostak, még ha nem is ütemes menetrendben, de
megszámoltam egyik vasárnap: hat kimenő vonat közül egy volt MÁV-os, az összes többi
vagy ÖBB-s vagy GYESEV-es vonat volt.

Igaz, hogy nem bírták fenntartani az osztrákokkal a bérleti szerződést, mert túl drágák
voltak ezek a szerelvények, de az ottani lakosságnak megmutatták, hogy így is lehet. Mi pedig
robogtunk a Piroskáinkkal keményen, konkurálva ezekkel a szerelvényekkel, és csodálkozunk
azon, hogy elfogy az utaslétszám, miközben tulajdonképpen leamortizálódott a gépparkunk,
és én azt állítom, hogy első körben a szolgáltatás színvonalának emelését, bármennyire is
rossz a pálya, ott kell kezdeni, hogy megfelelő eszközöket kell az utasok alá rakni, hogy
érezzék, hogy ők normális körülmények között utaznak. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna,
amit el szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, kérdésük van-e?
Esetleg még annyit, hogy miután a bizottságnál sok mindent vizsgálunk és nyilván a
kiszervezések hatása lehet, hogy nem a fő oka a MÁV-nak, nyilván itt a finanszírozás, az
árufuvarozás, a verseny, de azért itt lépések történnek. Például össze lesz vonva a Volán, a
MÁV egy holdingba vagy pontosan most még nem is tudom, de ma már elhangzik ennek a
bejelentése, hogy ez hamarosan megtörténik Magyarországon, és a kormányzat szándékai
szerint 2013-tól belép az elektronikus útdíj. A kormány ma jelenti be, úgy tudom, ennek is a
bevételére számít. Tehát ezek azért mind javítani fogják ezeket, a problémákra megoldási
lehetőséget kínálnak, majd ha sikerül végrehajtani, amelyekről szó volt.

A parlament számos olyan kérdést határozott meg a bizottság feladatkörébe, amely a
kiszervezések hatására vonatkozik. Ezt is említetted már, esetleg én még erre kérdeznék rá,
hogy ezek a kiszervezések, itt szó volt a takarításról, egyebekről, de voltak olyan
kiszervezések, amelyeket kifejezetten szeretnénk megvizsgálni, például a felsővezeték-
karbantartás az egyik ilyen, a jegykészítés a másik, amit láttunk, hogy ott voltak anomáliák,
ez a kettő például, ezt kívánjuk megvizsgálni. Ha erről esetleg valamit tudnál mondani.
Tudom, hogy ez nem a tudományos munkásság része, és valóban így kezdtük a beszélgetést, a
tudományos dolgozat miatt, de azt gondolom, mégiscsak jó az - és ezt a MÁV vezetése is
tudomásul veszi -, hogy mi nemcsak a vezérigazgatót, hanem a más szintű vezetők közül is
hallgatunk meg, mert azt hiszem, nagyon tanulságos volt.

Esetleg még röviden visszatérnék erre, a kiszervezésekre, nekem ez az egy kérdésem
van. Másnak van-e még kérdése? Parancsolj!

Kérdések, válaszadás

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Rendkívül tanulságosak voltak ezek
a példák. Azt gondolom, nagyon életszerűek voltak. Azt gondolom, hogy az ezekből
levonható tanulságok talán még fontosabbak a bizottság számára, minthogy ezen csak így
óvatosan túllépjünk.
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Tehát az biztos, hogy ha nekem most itt nincs is olyan konkrét kérdésem, amit fel
tudnék tenni, de az biztos, hogy a későbbiekben messzemenően számítanék az ön segítségére.
Köszönöm szépen.

DANKA LAJOS igazgató (MÁV Szombathelyi Üzemigazgatóság): Köszönöm
szépen. A kiszervezésekkel kapcsolatban igazából ezek a kiszervezések a ’90-es években úgy
kezdődtek, hogy le kellett építeni a létszámot, a 120 ezres vasutasságot valahogy el kellett
tüntetni, túl nagy volt a létszám. Azt be kell hogy valljuk, hogy nyugat-európai
összehasonlításban nem túl hatékonyak az embereink, de ennek megvan az oka: a technikai
fejlettségi szintünk sem olyan. Tehát végül is nincsenek meg azok a technikai eszközök,
amelyekkel mi egy vonalat teljesen tudnánk függetleníteni az ott dolgozóktól, magyarul:
csökkenteni a létszámot.

Ami a kiszervezett cégeket illeti, én azt tapasztaltam, hogy abba az irányba terelték
őket, prémiumrendszert, mindent úgy dolgoztak ki a vezetőknek, hogy minél több külső
munkát vonjon be. Ez mondjuk egy MÁV-Rakszer esetében, amely mérleghitelesítésekkel
foglalkozott, ezen kívül targoncákat javított eredetileg, azt jelentette, hogy elkezdtünk
kőművesmunkával foglalkozni, festéssel, asztalosmunkával, mindennel, amiből pénzt lehetett
csinálni. De nem tudtunk kimenni, mert olyan minőségben nem tudtunk dolgozni, mint a kinti
profi cégek.

Alapvetően a másik probléma, amit nem láttam itt a jegyzetekben, hogy ezekkel a
cégekkel finanszíroztatták meg a MÁV-ot. Tehát létrehoztak egy BEIG-számlát. Ez egy belső

igazgatási számla volt, ami arról szólt, hogy erre a számlára rakta át a MÁV határidőre a
pénzeket, amiket ki kellett fizetnie, tehát ha volt egy mondjuk 30 napos fizetési határideje,
akkor erre a számlára rárakta a pénzt. Utána az ügyvezetőnek havonta egyszer volt lehetősége
lekérni az összeget, ami a működéshez szükséges volt erről a számláról. Ez azt jelentette,
hogy legjobb esetben 30-60 napon belül jutott a pénzéhez, magyarul: én is voltam olyan
helyzetben, hogy adót kellett fizetni, a BEIG-számlámon volt pénz, csak nem tudtam lekérni
és adófizetési halasztást kellett kérnem rá.

Ez a kis cégeknél főleg problémát jelentett, viszont a MÁV-nak addig nem kellett
kifizetni ezt az összeget a leányvállalatoknak, és akkor utána jött az, hogy nem termelnek elég
hatékonyan. Általában apportokkal vitték ki a céget, tehát minimális készpénzzel alapították a
cégeket, beapportáltak gépeket, ilyesmit, ingatlant nem, azt bérelni kellett a MÁV-tól.

Eleinte még a MÁV névhasználatáért is fizetni kellett, miközben hátrány volt, mert
amikor annyira rosszul állt a cég, nem szolgáltak ki a benzinkútnál, mert bent volt a
nevünkben, hogy MÁV. Tehát alapvetően azért fizettünk, ami hátrány volt.

Az, hogy ezek után még egy-két cég talpon tudott maradni, az kész csoda. Az
ügyvezető ügyességén múlott, hogy hogyan tud tulajdonképpen lavírozni, ugyanis
majdhogynem úgy kellett vállalni a kockázatokat, minthogyha egy magáncéget vezetett volna,
tehát kicsit csalafintán bele kellett menni dolgokba ahhoz, hogy túl tudjanak élni. Viszont itt
jön elő egy másik anomália, a MÁV költséggazdálkodása, hogy tulajdonképpen mire
lebontják szakági szintre a MÁV költségeit, október-november van. Tehát bizony jó pár
évben előfordul, hogy addig a szakág nem mert rendelni semmit, semmilyen munkát, csak
amit feltétlenül szükséges volt, mert nem tudta, mennyiből gazdálkodik, és volt két hónapja,
hogy elköltse azt a pénzt, ami utána felszabadult a számára. Ez azt jelentette, hogy a
leányvállalatok, amelyek általában a MÁV-ból éltek, 10 hónapon keresztül tengilengiztek,
november-december hónapokban teljes erővel nyomták kifelé a számlákat.

Azt gondolom, hogy valami változtatás kell, mert a MÁV gazdálkodása egyrészt függ
a költségvetési törvény elfogadásától, ami decemberben történik meg, másrészt az év végi
zárástól, ami májusban történik meg, innentől kezdve érthető, miért jutunk el oda, hogy
novemberben tudják meg a szakágak, hogy miből gazdálkodnak.
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Talán ennyit tudtam elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, más is jelezte már nekem ezt a problémát, valóban
nehéz így tervezni, és annak, hogy az utolsó három hónapban mennek ki a számlák, így
megvan a magyarázata, de azért ez nem jó. Nyilván majd ezt is le fogjuk írni, jelezzük a
MÁV menedzsmentje felé.

Van-e még kérdés? (Jelzésre.) Korondi képviselő úr!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nagyon jó volt hallani az
igazgató úr szavait, mintha én mondtam volna 34 éves vasutas múltammal ezt az egészet.
Minden szavával, minden mondatával egyetértek, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap
tekinthető az igazi napnak, hiszen ami ma a jegyzőkönyvbe kerül, ebből már össze tudnánk
állítani a bizottság elképzeléseit, jelentését.

Természetesen van még tennivalónk, el kell jutnunk azokak a problémáknak a végéig,
ahol a felelősségre vonásokat is meg kell állapítani. Ma hallottam végre egy szakembertől azt,
hogy az alaptevékenységek sorába tartozik az árufuvarozás. Volt itt már nagyon sok
szakember, igazgató, még ezt nem hallottam, csak az ön szájából. Én mindig is állítottam,
hogy a MÁV alaptevékenysége az árufuvarozás és a személyszállítás. Itt volt egy elnök-
vezérigazgató úr, aki azt mondta, hogy az alaptevékenység a személyszállítás és az
infrastruktúra, amivel messzemenően nem értek egyet, én az ön véleményével értek egyet.
Végre hallhattunk egy igazi szakembert is.

Még annyit szeretnék öntől megkérdezni, és bízom benne, hogy hasonlóan
gondolkodunk ezen a területen is, hogy a takarítás kiszervezésével ön egyetértett-e, avagy
nem értett egyet. Hallottuk itt Devecz úr álláspontját is, kíváncsi lennék az ön véleményére.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Parancsoljon!

DANKA LAJOS (Magyar Államvasutak Zrt.): Köszönöm szépen, elnök úr. Roppant
nehéz dolog a takarítás kérdése. Ugyanis ami költséget a MÁV az ingatlanjai tisztántartására
fordít, az egymás között szólva kevés. Nagyon kevés ahhoz, hogy megfelelő színvonalú
szolgáltatást nyújtsunk vagy rendeljünk meg. Az elmúlt években volt egy kísérlet rá, hogy a
Balaton melletti önkormányzatok átvegyék a takarítási tevékenységet azoktól az
alvállalkozóktól, amelyek most végzik, de amikor meghallották azt az összeget, ami mi ezért
fizetünk, akkor már nem lelkesedtek annyira. Ráadásul ehhez hozzátartozik, el kell
mondanom, hogy főleg a Balaton-parton, de általában a települések többségében is az
önkormányzatok lelkükön viselik, hogy hogyan néz ki az állomás. Főleg a kisebb települések
képesek költségeket áldozni úgy, hogy az nem jelenik meg sehol, csak azért, hogy rendben
legyen a takarítási tevékenység. Amikor ezeket a szerződéseket csináltuk, átnézték, hogy
mennyit fordítottak arra az állomásra, és kiderült, hogy ezeken a településeken jóval
kevesebbet, így kevesebbet is ajánlottak nekik azért, hogy ők tartsák rendben az állomást.
Ezen ők megsértődtek, hogy ajánlanak nekik egy olyan tevékenységért 100 ezer forintot,
amire alapból ők milliókat költöttek.

Nem tudom, mennyiben lenne hatékonyabb a takarítást belsőleg ellátni. Azt tudom,
hogy a szombathelyi területen elég jól működik ez a rendszer, de ez az együttműködőkön
múlik. Tudom azt, hogy más területeken nagy cégek vállalják be a takarítást, és rengeteg a
probléma vele. Nálunk nem érzékelem ezt. Lehet, hogy el tudnánk látni hatékonyabban, de azt
gondolom, hogy akkor, hogyha akinek a szolgáltatást végzik – mondjuk az állomásfőnök –,
annak a hatáskörében lenne az ellenőrzés meg az, hogy utasítsa, hogy még egyszer takarítsa
föl azt a területet, ami koszos. Tehát megint előjön, hogy hol történik a döntés. Mert ha van
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egy alvállalkozónk, aki fölvesz ilyen egynapos takarítónőket, akkor azzal nem lehet mit
kezdeni. De ha van egy állomásfőnökünk, aki mondjuk élet-halál ura az adott területen, és azt
mondja a takarítónak, hogy márpedig, komám, ez így nem stimmel, takaríts föl még egyszer,
akkor azt is el tudom képzelni, hogy a jelenlegi rendszer működik, csak ehhez hatáskörök
kellenének az adott területre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Talán majd mi még egy kicsit folytatjuk, hogy ne a
takarítással zárjuk, habár kétségtelen, hogy a MÁV megítélésének egy fontos szempontja a
tisztaság, ez mindig is így volt.

Köszönöm szépen, ha nincs több kérdés, megköszönöm Danka Lajosnak, hogy segített
minket a munkánkban és a jelentés elkészítésében.

Egyebek

Áttérnénk a következő napirendi pontra. Ami az egyebek napirendi pontot illeti,
nekem két bejelentésem lenne, amit ismertetni szeretnék. Az egyik, hogy a MÁV Cargo
esetében kaptam egy dossziét egy osztrák képviselőtől, ugyanis Ausztriában is felállítottak
parlamentben egy parlamenti vizsgálóbizottságot a MÁV Cargo ügyének vizsgálatára. Ezt a
dossziét azért jelentem itt be, hogy természetesen úgy, ahogy kell, ezt a bizottság tagjainak
rendelkezésére bocsátom. Nem fordíttattam még le – nagyon vastag, és németül van –, mert
ahogyan beletekintettem, azért ez többnyire újságcikkeket tartalmaz, és nem biztos, hogy van
értelme azokat drága pénzért lefordíttassuk. Első betekintésre nem láttam különösebben új
információt ahhoz képest, ami a magyar sajtóban is megjelent, de természetesen rendelkezésre
áll a képviselőknek. A bevezető részét, ami a bizottság munkájáról szól, azt pedig le fogjuk
fordíttatni, és át fogom adni a képviselőknek, de nyilván a német nyelvű újságok is
hozzáférhetők. Egy cikket kiemeltem, amit lefordítunk, mert valószínűleg… (Jelzésre.) Itt is
van már, akkor megkérem a munkatársakat, hogy osszák ki. (Megtörténik.) Így első
rátekintésre ezt láttam a leginformatívabbnak, habár ennek is a nagy részét, azt hiszem, ilyen-
olyan módon a magyar sajtó is ismertette. Tehát ez rendelkezésre áll, majd meglátjuk.

Ugyancsak a MÁV Cargóval kapcsolatban kaptam egy bejelentést, azért nem érdekes,
mert ezt már a vizsgálat során is láttuk, hogy itt a MÁV Cargo sikerdíjánál az összegeket is
érdemes megvizsgálni. Itt a magyar sikerdíjra gondolok, amit a MÁV fizetett ki, ez a
bizonyos 712 millió forint, hogy ennek a számítási alapja nem egészen pontos. Ezt majd meg
fogjuk vizsgálni. Ez most egy részletkérdésnek tűnik, de azért 18 millió forintot is meg kell
vizsgálnunk. Ugyanis talán nem mindenki tudja, hogy nemcsak az a bizonyos 2 milliárdos
sikerdíj volt, ami az osztrák sajtóban is megjelent, és aminek az ügyében a rendőrség nyomoz,
és amiről talán még tudunk a bizottságban, ami ad számunkra több információt, hanem
kifizettek egy 712 milliós sikerdíjat. Hozzáteszem, semmi nem utal arra, hogy ezt nem
törvényesen tették, tehát szabályosan pályáztatták a cégeket, amelyek a tranzakciót
lefolytatták, elő volt írva a sikerdíj, ezt a vételár után számították ki.

Ezt a számítási pontosságot természetesen meg fogjuk nézni, hogy ez valóban így
történt-e, ezt meg fogjuk kérdezni. De ha jól emlékszem, ez egy több mint 700 milliós
kifizetés volt összességében, amit mondom: a rendelkezésre álló dokumentumok szerint
szabályosan nyertek el, és hogy teljes egészében így történt-e a kifizetés, azt majd
megvizsgáljuk.

A következő, amit még itt el kell mondanom: ott tartunk most, hogy nagyon sok
kérdést tettek fel a bizottság tagjai a MÁV jelenlegi vezetésének, és nagyon sok választ
kaptunk. Ezt még nem volt alkalmunk átnézni, tehát mind az általam felkért ügyvédi iroda,
mind a képviselők kézhez kapták. Megkérem a bizottság munkatársait, hogy minden választ
mindenkinek juttassanak el, úgyhogy most a további munkát kell majd lefolytatnunk.
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Nyilvánvaló, hogy természetesen nem tilthatom meg senkinek, hogy kérdéseket
tegyen fel, és tegye is fel, ha még van, de azért próbáljunk arra koncentrálni, hogy a jelenlegi
anyagot dolgozzuk fel. Tényleg csak a legszükségesebb kérdéseket tegyük most már fel, ha
esetleg valami nagyon fontos és tisztázatlan dolog marad, mert óriási adatmennyiséggel
állunk szemben, és a bizottságnak ezt fel kellene dolgoznia és jelentéssé kellene formálnia.

Ezért azt javasoltam, hogy a következő ülésre már, ha nem is teljesen, de talán át
tudjuk tekinteni a válaszokat, és akkor tisztázhatjuk, hogy mi az, azzal kapcsolatban, ami
fennmaradt kérdés, amire szóbeli választ is kérhetünk adott esetben, illetve volt a MÁV-nak
egy olyan időszaka, amikor az eddig bejövő adatokból is látszik, hogy nagyon megugrottak a
költségek. Azt hiszem, hogy ez 2003 környékén volt, amikor egy másik nagy állami cégtől
jöttek a vezetők, és új menedzsmentstratégiát dolgoztak ki, és a költségek igencsak
megemelkedtek. Ez beleesik a vizsgálatunk időszakába és igen jelentős időszaka volt. Ezért,
ha a bizottság tagjai is egyetértenek, akkor közösen a bizottság tagjaival megkérném az akkori
vezetőt, hogy számoljon be nekünk erről az időszakról, hogy milyen volt ez a
menedzsmentstratégia, aminek keretében ezek a költségek így megnőttek, mi volt ennek a
haszna, hogyan látják ma és így tovább. Ez is biztosan egy fontos esemény volt.

Azt gondolom, hogy a mai bizottsági ülésen azért ez a 2 milliárdos ügylet nem volt
semmi, igazából most mi nem ítélkezhetünk efölött, de azért ez egy elég súlyos tranzakció
volt a MÁV részéről és elég súlyos károkkal járó tranzakció volt a MÁV részéről.

Ennyi, amit én szerettem volna elmondani. Azon kívül, hogy majd ha lezárjuk az ülést,
megbeszéljük a következő ülés időpontját, azt nem kell feltétlenül itt, a bizottsági ülés
keretében megbeszélni. Nyilván két-három hét múlva lenne célszerű egy ülést tartani, ezt
pontosítjuk majd. Van-e ezen kívül kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
lezárom az ülést azzal, hogy természetesen most akkor a kérdésekre adott válaszok
feldolgozása folyik. Azt hiszem, hogy lényegében mindenki megkapta most a válaszokat,
hogy azok mennyire lesznek kielégítőek, és mennyire teljes körűek, azt majd meglátjuk, de
nagyon sok választ kaptunk.

Bocsánat, Spaller képviselő úr és Korondi képviselő úr is kiegészítéseket tett, amit
megkaptunk. Jávor Benedek alelnök úr kérdéseire kaptunk e-mailen egy választ a tegnapi nap,
illetve ha jól tudom, az ügyvédi irodától is megkaptuk. Amit most át fogok adni, ezt tegnap
kaptuk meg lemezen, a kérdéseire a további válaszokat. Akkor így teljes a kép. Akkor várjuk
a válaszokat.

Beszéltem Szarvas Ferenc vezérigazgató úrral, aki jelen pillanatban kivételesen
szabadságon van, de nem ez volt a fő oka, hogy nem hívtam meg. Ma nem kellett őt
meghívni. Jövő héten egyeztetünk abban, hogy ha valakinek még fennmaradt kérdése, én
kértem, hogy a jövő héten mindenképpen válaszolják meg a kérdéseket, ha valamire nem
tudnak válaszolni, akkor azt rögzítsük. De zárjuk le ezt a szakaszát a kérdéseknek, hogy utána
tovább tudjunk lépni.

Kérdezem, hogy van-e még a bizottság részéről javaslat, de ezt később is lehet nekem
jelezni, hogy kit hívjunk még meg a bizottsági ülésekre, ha van még javaslatuk, azt kérném.
Ha nem most, akkor majd később jelezzék. Mondom: nekem ez az egy javaslatom van
egyelőre a további meghallgatásokra.

Tájékoztatom még a bizottságot, hogy beszéltem a kormánymeghatalmazottal.
Pillanatnyilag nem tud tájékoztatást adni, mert még nincsenek olyan stádiumban a
vizsgálatok, hogy a MÁV Cargo és egyéb ügyekről, tehát amelyeket felsoroltam Budai Gyula
tájékoztatást tudna adni. Ezeket ő vizsgálja, úgyhogy erről nem tudok beszámolni
pillanatnyilag. Parancsolj!

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm. Nekem csak annyi megjegyzésem lenne,
hogy az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztunk például a vasúti áruszállítással. Lehet-e
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esetleg a jövőben egy olyan munkamódszert kialakítani, hogy erről mondjuk írunk akár mi
egy összefoglalót vagy a szakértőket megkérjük, hogy írjanak egy összefoglalást, és lassan
elkezdünk dolgozni azon az anyagon, ami a bizottság végső jelentése lesz. Ezt akár olyan
módon lehetne megtenni, hogy ezekről a kérdésekről, amelyekkel foglalkoztunk, azt
gondolom, hogy a Debreceni Járműjavítóról egy viszonylag széles képet kaptunk, erről a 2
milliárdos ügyről, amit itt láttunk, egy viszonylag széles képet kaptunk, esetleg arról, hogy a
vasúti áruszállítással mi a helyzet, arról szerintem elég széles képet kaptunk. Ezeket lassan
megpróbáljuk összeszedni és abban kellene elkezdeni egyeztetni, hogy a bizottság tagjainak
esetleg bizonyos ajánlásokban, a tényekben mi az, amiben esetleg konszenzus van, mi az,
amiben esetleg még lehet kérdezni a cégtől annak érdekében, hogy konszenzus legyen, és
esetleg konkrét szövegeket, konkrét ajánlási pontokat el tudunk fogadni.

Ugyanígy, ahogy majd megyünk tovább ezen a dokumentumon, nyilván lesz egy
csomó olyan dolog, amiben esetleg nem fogunk teljesen egyetérteni, esetleg még adatok
kellenek. Tehát azt gondolom, abban ne korlátozzuk be magunkat, hogy akkor több kérdést
nem teszünk fel, és ezt vállaljuk, hanem inkább mondjuk azt, hogy a nagy témaköröket úgy
általában megkérdeztük, ám ha menet közben jön valami, akkor igyekszünk azokat a
kérdéseket úgy feltenni, hogy röviden megválaszolhatók legyenek. De tartsuk fenn a jogot,
hogy akár az utolsó nap is kérdezzünk, hiszen erre lehetőséget ad szerintem az országgyűlési
határozat. Illetve el kellene kezdeni azon gondolkodni, hogy a következő ülésen melyek
legyenek azok a témák, amelyekről azt mondjuk, hogy most akkor ezt konkrétan,
szövegszerűen vagy konkrét ajánlási tervet tekintve már tudunk ajánlani. Hiszen például akár
a Volán-MÁV összevonás, BKV-Volán-MÁV kooperáció ügyében is szerintem itt azért
rendelkezünk olyan információkkal, amelyek ebbe az irányba mozdíthatnak. Esetleg
elgondolkodunk azon, hogy akarjuk-e azt mondani, hogy ezért valakit nem személyesen,
hanem mondjuk úgy, hogy üzletpolitikailag felelősség terhel esetleg, hogy ez korábban így
nem jött létre, és hogy egyáltalán ki merjük-e azt mondani, hogy ezért kár érte a közösséget, a
magyar államot és így tovább. Tehát ezt javaslom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Természetesen kérdezni lehet, nyilván nekem is lesznek még kérdéseim, de
hogy alapvetően a nagy adatmennyiség feldolgozása lenne fontos, nagyon fontos, hogy most a
kérdésekre válaszolni tudjunk. Azt gondolom, hogy erre kitérünk, nem biztos, hogy a
bizottsági ülés keretében kell, de szó volt arról, hogy az adott kérdéseket átnézik,
feldolgozzák, és akkor el is kezdhetjük. Csak arra kell vigyázni, hogy nekünk itt nem a
közösségi közlekedés koncepcióját kell megalkotni, tehát ez egy másik kérdés. Nyilván
érinthető a MÁV gazdálkodásával kapcsolatban, de az egy másik bizottság munkája, és most
a kormányzat is készíti ezt. Tehát ez egy fontos dolog, hogy az ezzel kapcsolatos
észrevételeket leszögezhetjük a jelentésben, de nem ezt kell elképzelni, hanem ott vannak a
kérdések a határozati javaslatban.

Azt gondolom, hogy itt a kiszervezések hatásvizsgálatában állunk a legrosszabbul.
Nem csoda, hiszen erre vonatkozóan van a legkevesebb adata a MÁV-nak, hiszen általános
vélemények fogalmazódnak meg, de ezeknek a hatásvizsgálata stb. általában nem történt meg,
úgyhogy valószínűleg ezeket majd el kell dönteni, hogy meddig várunk még, vagy
leszögezzük, hogy nem volt ilyen, amit egyébként a jelenlegi vezérigazgató el is mondott,
hogy általában nem volt ilyen.

Tehát ezek hatásainak a vizsgálatához viszonylag korlátozott lehetőségeink vannak.
Ha nincs több kérdés, akkor azt gondolom, hogy ezt így zárjuk le, és egyeztetni fogunk, akkor
az ülést… (Jelzésre.) Korondi képviselő úr, parancsolj!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Csak annyit szeretnék kérni, hogy mivel az én
szakértőm bizonyos okok miatt mindig távol van, a jegyzőkönyv minél előbb készüljön el,
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hogy meg tudjam küldeni a szakértőnek, mert ez nagyon fontos. A mai nap különösen fontos
volt.

ELNÖK: Igen, a jegyzőkönyv sürgős elkészítését fogjuk kérni, az három munkanap,
ha jól tudom. Ez azt jelenti, hogy a jövő hétre rendelkezésre fog állni a jegyzőkönyv.

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és a képviselőktől majd egy kis időt
kérnék az ülés bezárása után, hogy beszéljük meg a következő ülés időpontját.

Tehát köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és a munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 31 perc)

Manninger Jenő
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Ipacsné Pavlánszky Éva és Szoltsányi V. Katalin


