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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető,
2002-2010 között – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok
privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottságának

2011. április 5-én, kedden, 11 óra 38 perckor kezdődő,
az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a bizottság ülésén megjelenteket, most, hogy megérkeztek a képviselő urak is.
Köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat, szakértőinket.

A napirendi javaslatokat kiküldtem, az 1. napirendi pont Meghallgatások, a
másodikban megbeszélnénk a jelentés állását. Van-e valakinek a napirendhez
hozzáfűznivalója? (Nincs jelentkező.) De az Egyebek között is lehet jelentést tenni. Ha nem,
akkor azt kérném, hogy jelezzék, hogy akkor a jelenlegi napirend megfelel a bizottság
számára. A bizottsági tagokat kérem, hogy ezt kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.)
Köszönöm szépen.

Így is megvagyunk öten, de hozzáteszem és a helyettesítést bejelentem, hogy Dancsó
József helyettesítési megbízást adott számomra, hogy a bizottsági ülésen helyettesíthessük. A
határozatképességünket a szavazásnál is bizonyítottuk, tehát öt fővel határozatképes a
bizottság, egy helyettesítés, tehát így a bizottság teljes egészében határozatképes volt.

Meghallgatások

A napirendhez javaslat nem érkezett és megszavaztuk, így az 1. napirendi javaslattal
kell kezdenünk, az a Meghallgatások. Itt három személyt javasoltak a bizottság tagjai az
elmúlt időszakban, hogy ezen alkalommal hallgassuk meg őket. Üdvözlöm a bizottság ülésén
Kugler Flóriánt, a MÁV Zrt. volt humánpolitikai vezérigazgató-helyettesét. Mielőtt
elkezdenénk, el kell mondanom a bizottság tagjainak itt a bizottsági ülésen is, hogy Mándoki
Zoltánt, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatóját hívtuk meg, ő írásban visszajelzett, hogy ezen a
héten külföldön van, és ezen kívül Ványi Sándort, a MÁV Zrt. Debreceni Járműjavítójának
volt ügyvezető igazgatóját hívtuk meg, aki írásban kimentette magát, viszont jelezte, hogy a
következő két hétben keddi napokon a bizottság rendelkezésére tudna állni. Tehát azt
javaslom, majd a következő napirendi pont során beszéljük akkor meg a meg nem jelent
vezetőkkel kapcsolatos kérdéseket, és most akkor rátérhetünk a meghallgatásokra.

Kugler Flórián meghallgatása

Köszönöm Kugler Flóriánnak, hogy megjelent az ülésen. Nagyon sok kérdés merülhet
föl, a bizottságnak a 2002-2010 közötti időszakot szükséges vizsgálnia. Ezzel kapcsolatban
merült föl, Korondi képviselő úr külön javaslatot is tett arra, hogy milyen kérdéseket kíván
önhöz föltenni. Tehát akkor megkérném a képviselő urat, hogy tegye föl ezeket a kérdéseket,
megkérem önt, hogy válaszoljon. Természetesen bizonyára azt is el fogja mondani, hogy
milyen beosztást töltött be ebben az időszakban és mettől meddig a MÁV-nál, kérem, hogy
ezt mindenképpen mondja el nekünk, és azt gondolom, hogy természetesen akkor majd itt
szóban kiegészítjük a kérdéseket.

Megadom a szót akkor Korondi Miklós úrnak.

Kérdések, válaszadás

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Kugler Úr! A
következő négy kérdést szeretném önnek föltenni. Szükségesnek ítéli-e a gazdálkodás
eredményessége szempontjából a képzettséget igénylő munkakörökben az életpályamodell
működését? Második kérdésem. Ön szerint a MÁV-nál van-e képzettséget igénylő munkakör,
ha igen, meghagyta-e a korábbi életpályamodell működésének feltételeit, és ha nem, miért
nem?
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A harmadik kérdésem: megítélése szerint belefér-e az ésszerű gazdálkodási működési
modellbe, hogy képzett, tapasztalt szakemberek jövőjéről tapasztalatlan, frissen végzett
egyetemisták hozzanak döntést? Ha igen, mikor fog meglátszani ez pozitívan a MÁV
gazdálkodási eredményességén?

A negyedik kérdésem: bűnösnek érzi-e magát egy szakmakultúra lerombolásában?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék parancsolni, megadom a szót.

KUGLER FLÓRIÁN, a MÁV Zrt. volt humánpolitikai vezérigazgató-helyettese:
Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is a képviselő urakat, a jelenlévőket. Először azt
mondanám el, hogy 2002. július 15-én kerültem a MÁV Zrt.-be, és 2006 augusztusban szűnt
meg a munkaviszonyom, tulajdonképpen néhány héten belül lesz öt éve, hogy nem dolgozom
már a MÁV Rt.-nél.

Köszönöm a képviselő úr kérdéseit. Az első kérdésére, az életpályamodellel
kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy megítélésem szerint ilyen a MÁV Rt.-ben nem volt
korábban sem, és a MÁV-nál a humánpolitikai rendszerek fejlesztése, amelyek szakmailag
egymásra épülő rendszerek, majd az egyfajta karrierutak szabályozott, tudatos képzettségen és
tapasztalaton alapuló felépítése – gondolom – azóta, hogy eljöttem, megtörténhetett, de az
sem biztos, hogy van egyáltalán a MÁV-nál. Tehát azt mondom, hogy a MÁV Rt.-nél ilyen
típusú rendszerbe foglalt modell nem volt.

Hadd folytassam az utolsó kérdésével, hogy bűnösnek érzem-e magam egy
szakmakultúra lerombolásáért. Semmiképpen. Sőt, úgy gondolom, hogy a korábbi időszakhoz
képest a képzésre-fejlesztésre lényegesen több forrást fordítottunk. Amikor 2002-ben a MÁV-
hoz kerültem, akkor kiderült, hogy a megelőző években évente 80, azaz nyolcvanmillió
forintot fordítottak például a vezetők képzésére. Ez mérhetetlenül kevés. Azt szeretném itt
rögzíteni, hogy én egy olyan kultúrával találkoztam, amiben a vasútszakmai ismeretek
színvonala meglehetősen magas volt, azonban szervezetirányítási, menedzsment, üzleti
ismeretek, kontrolling, treasuring típusú vállalatvezetési funkciók nem léteztek a
szervezetben.

Értem a képviselő úr kérdését, és visszaigazolom önnek azt, hogy a vasutasok nehezen
élték meg, hogy egy új típusú irányítási szemléletet képviseltünk. Nevezetesen egy
szolgáltatói modellt, szemben azzal az egyébként általam tisztelt, de szerintem korszerűtlen
korábbi gyakorlattal, amikor a vasút a vasutasokért van címmel működött a cég azon a szinten
– és ez nem a vasutasok bűne, ezt szeretném mondani –, ahogyan a MÁV működni tudott
akkor, később és most. Úgy gondolom, például az a lépésünk, amikor 600 egyetemet,
főiskolát végzett vasúti szakemberből kiválasztottunk 60-at – tehát szeretném mondani, hogy
nem kintről hoztuk, hanem bent voltak a szervezetben –, akik alkalmassá tehetők
menedzsernek, azoknak a közgazdasági egyetemmel közösen indított menedzserképzőben
nyújtottunk olyan típusú képzést, ami lehetővé tette, hogy perspektivikusan, a vasúthoz értő

szakemberekből menedzserek legyenek. Megítélésem szerint az az időszak elmúlt – és ezt
fájóan vették tudomásul a vasutasok –, amikor a belső karrierutaknál jutottak el a
legmagasabb csúcsra. Aki utánunk következett a menedzsmentben – beleértve a mostani
vállalatvezetést is – nyilvánvalóan más ismeretekkel érkezett. Azt gondolom, ez az idők
szava. Tehát azt mondom, hogy szakmakultúrát nem rontottunk le.

Azt a kérdést tulajdonképpen nem igazán értem, hogy képzetlen, fiatal egyetemet
végzett gyerekek döntöttek tapasztalt emberek fölött, ez szerintem kategorikusan nem így van.
Az biztos, hogy törekedtünk megszerezni a vasúthoz egy csomó fiatal, tehetséges embert,
ezért az egyetemekkel kötöttünk szerződéseket, több egyetemmel is, kifejezetten azzal a céllal
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– ezt a szerződések tartalmazták is –, hogy a jó képességű, jó képzettségű, jól teljesítő
fiatalok, pályakezdők közül minél többet sikerüljön megszerezni a MÁV számára.

Azt hiszem, ezek voltak a legfontosabb dolgok. Azt gondolom, a kérdésében rejlő

állítással a tekintetben maradéktalanul egyetértek, hogy indokolt-e egy életpályamodell. Én
nem így hívnám, szerintem ez az állami szférára jobban alkalmazható kifejezés. Azt hiszem,
olyan típusú karrierutakat fel kell építeni a MÁV-nál, amelyek motiválják a szakembereket,
amelyek több teljesítményre serkentenek, és perspektivikusan lehetőséget adnak a
tehetségesebb embereknek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a választ. Akkor megkérdezem még, alelnök úr jelezte, hogy
kérdéseket kíván intézni. Parancsoljon, Jávor Benedek alelnök úr!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Én is tisztelettel köszöntöm Kugler
urat, és örülök, hogy el tudott jönni a bizottsági ülésre.

A kérdéseim kicsit kapcsolódnak Korondi képviselő úr kérdéséhez. Konkrétan azon a
területen szeretnénk világosan látni, hogy a 2003-tól elindult átalakítás, vezetésváltás hogyan
ment végbe, milyen mélységig érintette a MÁV szerkezetét, illetve milyen volt a
végkimenetele, tehát ettől javult-e mondjuk a vezetés költségessége, jobb döntések születtek-
e. Tehát nyilván nem ilyen általános kérdésre keressük a választ, csak azt gondolom, hogy
végső soron ebben kell a bizottságnak világosan látnia.

Konkrét kérdéseim a következők lennének, és nyilván ezek a kérdések részben
Mándoki úrnak volnának címezve, de a távollétében azért én ezt föltenném, hogy hátha ön is
tud rájuk válaszolni, legalábbis részben.

Hány vasúti felső-, illetve középvezető került lecserélésre ebben a mondjuk 2002-2006
közötti időszakban? Mi indokolta ezeknek a sokszor jelentős vasúti tapasztalattal, múlttal,
rutinnal rendelkező vezetőknek a lecserélését? Milyen indokolással bocsátották el az akkori
vasúti vezetést? Voltak munkaügyi perek is itt a vezetőváltás során. Hány ilyen munkaügyi
per zajlott? Mivel végződtek ezek a perek? Milyen költséget jelentettek a MÁV-nak a
munkaügyi perek, amelyek például a sajtóból is megismertek – Magos György esete –, tehát
hogy az mennyire terhelte a MÁV költségvetését?

Megint csak közismert, hogy az eltávolított vezetők helyére egy más típusú és
máshonnan érkező vezetői társaság érkezett, akiknek egy jó része a MOL-tól került át a
MÁV-hoz. Ebben tudnak-e világosan látni, hogy az új vezetők közül hányan és honnan
érkeztek, mekkora arányban érkeztek a MOL-tól, mekkora arányban érkeztek az üzleti szféra
más területeiről? Az új vezetőség felvételekor, kinevezésekor milyen vasúti szakmai
elvárások fogalmazódtak meg az új vezetőséggel szemben?

A továbbiakban az egész átalakítás költségeivel kapcsolatban felmerül az a kérdés,
hogy a vasúti felsővezetők jövedelmi viszonyai hogyan változtak ebben az időszakban, tehát
az, hogy a piacról érkeztek új felső vezetők, befolyásolta-e a vezetői béreket, illetve a vezetés
költségeit. Hány új igazgatói munkakör került megfogalmazásra vagy kialakításra? Tehát
hogyan változott mondjuk az igazgatói kör létszáma a strukturális átalakítással
párhuzamosan? Tudomásom szerint – kérdezem, hogy ebben meg tud-e erősíteni Kugler úr –
a bérszámfejtés és részben a vezetők bérszámfejtése külső céghez került. Ez valóban így
történt-e, és ha igen, akkor ezt mi indokolta? Aztán hogyan változtak az olyan
költségtényezők, mint például a személyes használatú személygépkocsik állománya az új
vezetés kialakítása során?

Lehetne még nagyon sokáig persze ezekbe a részletekbe belemenni. Talán egy dolgot
még föltennék. Az Andrássy úti székháznak akkoriban a környéken dolgoztam, tehát én
pontosan tudom, hogy ott egy állandó biztonsági őri jelenlét volt az utcán, miközben az ipari
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kamerák is pásztázták a területet. Mi indokolta ezeket a – megkockáztatom, még az állami
felsővezetői létesítmények körül is szinte páratlan – biztonsági intézkedéseket és milyen
költségek merültek föl ezzel kapcsolatban?

Végezetül lenne két más típusú kérdésem. Az egyik, készült egy stratégia a Boston
Consulting és az IFUA Horváth tanácsadó cég részéről. Ennek megint csak mi volt a költsége,
mekkora tanácsadói díj került kifizetésre ezért a stratégiáért, illetve ez mennyire harmonizált
az EU által megfogalmazott elvárásoknak? A pályavasút számviteli önállóságának a
megteremtése egy EU-s elvárás volt, de vajon mennyire felelt meg ez a stratégia az EU
közlekedéspolitikai elvárásainak?

Végezetül a vasúti posta sorsáról szeretnék néhány gondolatot hallani, hogy mi
indokolta, milyen számítások, felmérések indokolták vagy előzték meg a vasúti posta
felszámolását, és volt-e utólagos értékelése az intézkedésnek, hogy ez valóban jelentős
költségmegtakarítással járt-e a MÁV részére vagy milyen egyéb hatásai voltak.

Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiegészíteném akkor én is ezt, mert talán egyben lehet
kezelni, hiszen hasonló a kérdésem ehhez is, amik részben elhangzottak, de hozzátenném
azért, hogy az eddigi ismereteinkből és a MÁV-tól kapott, 2002-2010-re vonatkozó adatokból
már eléggé egyértelműnek tűnik a különböző költségtényezők növekedése ebben az
időszakban, 2002 és 2006 között. Tehát én most nem mennék bele abba a vitába, bár
bizonyára nagyon érdekes a MÁV szempontjából, hogy milyen MÁV-kultúra volt 2002-ben
és milyen utána. Egy tény. Azt lehet látni, hogy jelentős számban kívülről érkeztek
felsővezetők, és azt lehet látni, hogy jelentős mértékben növekedtek a bérek, illetve a
különböző juttatások, ha ezt megismeri. Gondolom, hogy erre az előbbi kérdések miatt is
várjuk a válaszát, hogy ezt mi indokolta ilyen mértékben, hisz érthető, tehát azt a jogot nem
vitatom el, hogy egy új vezetésnek joga van átszervezni egy cég vezetését, csakhogy nem
lehetett látni, hogy ez olcsóbb és jobb lett, célratörőbb lett, hanem azt lehetett látni, hogy ez
drágább lett, általában több vezető lett és különösen látványosan megnőttek a különböző
költségek.

Bizonyos értelemben vannak, akik önhöz kötik azt is, hogy a szakszervezeti költségek
megnövekedtek. Nem tudom, erre is kérnénk a válaszát. Itt nem elvitatva a szakszervezetek
jogait, de azért a költségnövekedést egyértelműen lehetett látni már a munkaidő-
kedvezményeknél is, hogy 2003-tól erősen emelkedett, akkor 300 millió körül volt. 2010 már
nem az ön időszaka, de akkor is egy folyamatos emelkedés volt, akkor már 900 millió forint
volt a munkaidő-kedvezmény költsége egy cégnél. Tehát erre vonatkozóan is, hogy miért volt
szükség ilyen nagyarányú… Hiszen korábban is megvoltak a szakszervezet jogosítványai,
tehát nem azt vonjuk kétségbe, de miért kellett ilyen nagyarányban? Nyilván fölvetődik a
kérdés, hogy ha a vezetőknek is ilyen nagyarányú bérezése volt, akkor vajon miért kellett a
szakszervezetnek is, a kettő össze volt-e kötve például ebben az esetben.

Egyelőre ennyi, köszönöm szépen.
Tessék parancsolni!

KUGLER FLÓRIÁN, a MÁV Zrt. volt humánpolitikai vezérigazgató-helyettese:
Köszönöm szépen a kérdéseket. Azokkal kezdem, amikre nem tudok válaszolni, jó?
Szerintem Mándoki Zoltán lehet, hogy tud válaszolni, de gondolom, hogy ha előtte adatokat
tudnak erre nézve begyűjteni a tisztelt bizottsági tagok, akkor ez hasznosabb. Például ilyet,
hogy mennyibe került és miért így védték az Andrássy utat, nem tudom, az én
munkakörömhöz ez a dolog semmilyen formában nem tartozik, úgyhogy erre nem tudok
semmilyen választ adni. Azt a rendszert működtettük tovább, ami volt. Tudom, ettől még nem
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kielégítő a válaszom és semmiképp nem elegendő ahhoz, hogy itt valamiféle számot mondjak
arra, hogy mibe került.

A vasútnak egy cége volt 2002 előtt, volt akkor, amikor ott dolgoztam, és van jelenleg
is egy Vasútőr nevű Kft.-je, amely gyakorlatilag ellátja ezeket a funkciókat. Ez a biztonsági
igazgató irányítása alatt van, de egy önálló cég. Az történt, és gyanítom, most is az történik,
ami korábban is folyt, tehát nem gondolom, hogy ebben szignifikáns különbség lenne a múlt
és a jelen között vagy a korábbi múlt és a jelen között.

Amire szintén nem fogok tudni választ adni, hogy a Boston Consulting munkája
mennyibe került, de remélem, hogy a MÁV-tól kapott iratok ezt valamilyen módon
tartalmazzák. Csak újra szeretném zárójelben megjegyezni, hogy 5 éve nem dolgozom a
MÁV-nál, tehát amit ön most kérdezett tőlem, az olyan 8 éves dolog. Óvakodnék bármiféle
számot mondani, mert nem szeretném megtéveszteni a bizottságot.

Az, hogy a pályavasúti elszámolási rendszer EU-konform lett-e vagy sem – hiszen ezt
tartalmazta a kérdése –, újra azt mondom, nem az én asztalom, de azt szeretném mondani,
hogy a pénzügyi-számviteli szervezet, a vezérigazgató, a projektigazgató – és itt szólni kell a
MÁV Rt. elnökéről, aki akkor dr. Udvari László volt – hatalmas erőfeszítéseket tettek
a tekintetben, hogy a belső elszámolási rendszert rendbe tegyék, és EU-konform legyen. A
végeredményt nem szeretném minősíteni, mert nem tudom.

Posta. Én a humánfőnök voltam, a posta ügyében – nem tudom, hogyan szokták
mondani – nem én vagyok az illetékes úr. A posta nem tartozott hozzám. Azt tudom, mert
olvastam – emlékszem, vezetői értekezleten napirenden volt –, hogy elavultak a MÁV
postakocsijai, és nagy váltás kellett volna. Emlékem szerint valamelyik szakág – feltehetően
az árufuvarozási szakág, de lehet, hogy a személyszállítási szakág, ezt már nem tudom –
vezetője készített egy előterjesztést erre nézve, és ez tartalmazott gazdasági számításokat is.
Ez szerintem olyan 2004-2005 körül lehetett, és azt mutatta be a MÁV vezetésének, hogy
ilyen kocsik beszerzése, járatása többe kerülne, minthogyha a MÁV közúton, közforgalomban
bonyolítaná le a postaszolgáltatást. De szeretném mondani, hogy erre én így emlékszem.
Egészen biztosan volt ilyen előterjesztés ezekben az években, de nem gondolom, hogy ez az
én szakterületem lett volna.

A többi kérdés döntően azt hiszem, hogy igen, és ezért szeretnék is válaszolni, először
talán elnök úr kérdésével összefüggésben is. 2002. július 15-én kerültünk a MÁV-hoz, a
tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter iktatta be ezt az igazgatóságot, és ott az alapító közölte
velünk azokat a feladatokat, elvárásokat, amire ő ezt a menedzsmentet alkalmazza. Az egyik
ilyen volt az EU-előírásoknak, ajánlásoknak való megfeleltetés, amit elvárt tőlünk, hogy
belátható időn belül megvalósítsuk. Nem beszélek róla részletesen, mert az emberi erőforrás
menedzsmentet kevéssé érintette, mert azt a jogharmonizációt, ami ennek az elvárásnak
megfelelt, azt a MÁV-tól függetlenül a munka törvénykönyvében időben átvezették. A másik
pont az volt, amit Jávor Benedek úr kérdezett, nevezetesen hogy belátható időn belül – talán
fél-, háromnegyed év határidőt szabott a miniszter akkor – készítsen a MÁV igazgatósága,
menedzsmentje egy stratégiát, ami meghatározza az akkori elvárásoknak megfelelően a MÁV
jövőjét. Ez elkészült a következő év májusában, aztán a kormány nem tárgyalta egész nyáron,
valamikor október-novemberben tárgyalták, és aztán részben erre is épülten 2004 elején
született a MÁV-ra egy kormányhatározat, amely aztán újra tartalmazott egy csomó feladatot.

A miniszter következő, még két elvárására határozottan emlékszem, az egyik – ez
állandóan visszatérő ügy volt – a hatékonyság javítása. Nem kaptam kérdést ezzel
kapcsolatban, de szeretném, ha lehet, elmondani azt, hogy ha valaki ránézett a MÁV
költségeire – és gyanítom, ez most is így lehet, nem tudom, nem látom öt éve –, akkor azt
látta, hogy a MÁV költségei között nagyjából 60 százalék a személyi jellegű ráfordítás, tehát
a bér, a bérközterhek, a képzés, szóval a személyekkel, a munkavállalókkal összefüggő
költség. Tehát ha valaki elkezdi feszegetni a hatékonyságjavítás kérdését, akkor
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kikerülhetetlenül beleütközik a foglalkoztatásba, a létszámba, a bérekbe és egyebekbe.
Hangsúlyozottan elvárta tőlünk az alapító akkor, hogy ez ügyben érdemi lépéseket tegyünk és
– ezzel elnök úr kérdésére is rögtön válaszolnék – ott megfogalmazódott már az indításnál egy
olyan igény, hogy egy más szervezeti felépítésben, egy korszerű vállalati struktúra keretein
belül történjen a későbbiekben a MÁV működtetése, irányítása, a végrehajtás működtetése.

Ez a munka elkezdődött 2002-ben, és a korábbi vállalkozói vasút, gépészet, pálya és
számos szakigazgatóság volt – mert önök nyilvánvalóan, érthető módon a kérdéseiket arra
teszik fel, hogy abban az időben, amikor mi ott voltunk, milyen rengeteg vezető volt –,
szeretném mondani, hogy számottevően nem volt több vezető, mint a megelőző időben, csak
másképp nevezték. Akkor voltak szakigazgatóságok, és abból volt jó néhány. Itt egy más
struktúrában valóban létrejöttek vezetői pozíciók ennek következtében, újak. Mint már
említettem, például a MÁV-nál nem volt kontrolling funkció. Nem tudom, aki ma elmegy egy
korszerűnek gondolt céghez, az egészen pontosan tudja, hogy e nélkül egy szervezetet
irányítani szinte lehetetlen. Említettem már a treasuret, de tudnék még ilyen fejlesztési
természetű szervezeteket mondani. Tehát, elnök úr, az átszervezés jogát én úgy értelmezem,
hogy ott az alapító közölte velünk, elvárásként megfogalmazta ezt a fajta feladatot, és mi
ennek az elvárásnak tettünk eleget.

Válaszolnék a szakszervezeti költségekre, mert azt gondolom, ebben fontos a
tisztánlátás. Volt egy alaphelyzet. A MÁV korábban nem mutatta ki ezeket a költségeit
feketén-fehéren. Ha valaki ismerte azt a menedzsmentet, amelynek én is tagja voltam,
számunkra a transzparencia alapvetően fontos ügy volt. Kettő: amikor odakerültünk a MÁV-
hoz, akkor egy ilyen háború utáni helyzet volt, ez alatt természetesen azt értem, hogy a
megelőző vezetés egy csomó konfrontációba kényszerült a szakszervezetekkel, kölcsönös
sérelmek sora volt mindkét oldalon, rendkívül nagy volt a bizalmatlanság. A szakszervezetek
egyik legnagyobb problémája az volt az akkori MÁV-vezetéssel szemben, amit rögtön az
elején – szerintem helyesen – korrigáltunk, hogy a MÁV nem volt hajlandó levonni a
szakszervezeti tagdíjakat a szakszervezeti tagok béréből. Ez a szakszervezetek számára
rendkívül fontos kérdés, mert ha a munkavállalónak oda kell venni, és – bocsánat a
kifejezésért – le kell csengetni a tagdíjat, akkor valószínűleg nem fog odamenni, ha meg
levonják a béréből, arra ad egy beleegyező nyilatkozatot. Az egyik reprezentatív
szakszervezet elnökét kirúgta a MÁV. Rá kellett nézni, közepes jogászi ismeretekkel is
látszott, hogy ez a kirúgás megalapozatlan volt. Olyan helyzetben kerültünk oda, amikor tele
volt a szervezet konfliktusokkal.

Megfogalmazta a tulajdonos azt, hogy kell egy kemény hatékonyságjavítás, a
20 százalékos létszámcsökkentést emlékeim szerint a 2004-es MÁV-ról szóló
kormányhatározat tartalmazta. De az a napnál világosabb volt, hogy esély sincs arra, hogy ezt
valamilyen módon megvalósítsuk, hogyha nem kötünk valamilyen megállapodást a
szakszervezetekkel. Sokkal kevesebbért sztrájkoltak. Tehát amikor azt mondtam önöknek,
hogy körülbelül hatvanvalahány százalék volt a személyi jellegű költség, a 20 százalék
létszámcsökkentés egy meglehetősen nagy konfliktus volt a szervezetben. Sokat hozott a
MÁV-nak. Csak zárójelben jegyzem meg, olykor kapok vasutas újságokat, és számomra
kiderült egy tavalyi EU-s értékelésből, hogy a szakszervezeteknek az az érve, hogy ezzel sérül
a MÁV biztonsága, az nem igaz, hiszen a Magyar Államvasutakat minősítették – már az ott
nem létem időszakában –, a legbiztonságosabb vasúti szervezetnek Európában, tehát a
legbiztonságosabban működünk.

Vagyis tudtuk, hogy nagy létszámcsökkentést fogunk végrehajtani, tudtuk, hogy át
kell strukturálni a céget. Ezt nem lehetett olyan módon megcsinálni, hogy a rendkívül erős
szervezettségű, és néhány – elnézést a kifejezésért – militáns viselkedésű szakszervezettel
valamiféle megállapodást nem kötünk. Megkötöttük ezt a megállapodást. Amit az elnök úr
kérdezett, valóban tartalmazta a munkaidő-kedvezmény kérdését is. Arra nem kell
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megállapodást kötni, amit a munka törvénykönyve előír, arra kell, ami annál valamivel több.
Nem sokkal, de valamivel többet adtunk, cserébe viszont kimutattattuk, kigyűjtettük, a
vezetőkkel kontrolláltattuk azt, hogy milyen módon veszik igénybe ezt a szakszervezetek.
Tehát megítélésem szerint nyilvános lett ez a költség, ami korábban kevéssé volt nyilvános, és
természetesen beleütközünk ebbe a dologba.

Még valamit: ez a költség azért nem lineárisan változott 2002-től 2009-ig. Azért
mondom, mert volt egy négyéves megállapodásunk, az 2006-ban lejárt. Én még ott
dolgoztam, de nem akartam megkötni a szakszervezetekkel, a következő négy évre szóló
megállapodást, mert tudtam, hogy egyrészt előbb-utóbb elkerülök, másrészt olyan
megállapodást kellett volna kötni, ami rendkívül sok konfliktust tartalmaz, ugyanis nem volt
az akkori menedzsment előtt olyan feladat, hogy hajtson végre még 20 százalékos
létszámcsökkentést, és a többi. Következésképp racionális oka nem lett volna annak, hogy a
szakszervezeteknél egy számukra mondjuk kedvezőbb megállapodás szülessen. Ismereteim
szerint a munkaidő-kedvezmény mértéke 2004 után tovább növekedett megállapodások
alapján, nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a költségek emelkedtek. De azt is
hozzátenném, és ezért mondom, hogy nem lineáris a 2002-2006 közötti költségnövekedés,
hogy a 20 százalékos létszámcsökkenés el is vitt a szakszervezeti tagságból. Tehát egyfelől az
egy főre vetített munkaidő-kedvezmény, illetve annak pénzbeli megváltása magasabb volt,
mint amit a törvény írt, másfelől a létszámcsökkentés azért ezt olyan módon nem támogatta,
hogy monoton növekvő lett volna ennek a költsége.

Talán válaszoltam elnök úr kérdéseire.
Volt-e külső bérszámfejtés vagy sem? Igen, volt. Azt szeretném mondani, ami

nagyjából a fantázia világa, hogy amikor a MÁV-hoz kerültünk dolgozni, akkor a MÁV
bérszámfejtési rendszerét két magánember tulajdonában lévő cég működtette; szerintem
egyedülálló volt Magyarországon. Nyilvánvaló, hogy ezt nem csinálhattuk tovább. A
működtetés pontossága, megbízhatósága is kérdéses volt sokszor. Azt is szeretném mondani,
hogy a legelején megfogalmazódtak elvárások a tekintetben minden irányból, tehát a
vezetőtársaink részéről is, sőt a szakszervezetek részéről is, hogy egy pontosabb
bérszámfejtési dolog legyen. Elkezdtük egy Nexon nevű céggel, tudtuk világosan, hogy
átmeneti természetű a dolog és nem terjesztettük ki, fölépítettük a saját rendszerünket.

Személyes használatú gépkocsik száma. Restellem, de nem tudok válaszolni rá. Az a
helyzet, hogy 2003-ban kidolgoztunk egy munkakörelemzésen alapuló munkakör-értékelési
rendszert. Ez egy olyan rendszer, ami szinte megfelel egy az egyben a Deutsche Bahn
bérezési szisztémájának, alapjának, mert ez a munkakör-értékelés a tarifarendszer alapja, és
picit jobb, mint az ÖBB-nek az enyhén lebutított rendszere, bocsánat, kicsit barkácsabb volt
az ÖBB-é. Ennek alapján a munkaköröknek volt egy hierarchiája, ahova besoroltuk mindazt
az ötvenvalahány-ezer embert, aki a MÁV-nál dolgozott, így a vezetőket is. Tehát szokták
mondani képletesen, hogy a portástól a vezérigazgatóig mindenki besorolásra került. A
besorolás eredményezte azt, hogy ki minősült menedzsernek – mondjuk így, mert ez volt a
közhasználatban lévő kifejezés – vagy ki nem. Ez egy 1-től 24-ig tartó kategóriarendszer, ahol
12-től a diplomások voltak, 18-tól a jó, kiváló szakértők és vezetők, és fölfelé vezetők voltak
jellemzően. Akik ezekben a 20-21-22-23-as kategóriákban voltak vagy a 24-esben, a
számukra volt gépkocsihasználat rendszeresítve. Nem szeretnék butaságot mondani, azért
nem mondok számot, nem vagyok biztos benne.

Új igazgatói munkakör hány lett? Én úgy gondolom, hogy átstrukturálódtak.
Elfogadom a kérdésben lévő feltételezést, hogy lett több, de nem rendelkezem én most ilyen
kimutatásokkal, de tudom, hogy sok megszűnt. Tehát úgy lettek újak, hogy a struktúraváltás
vagy a struktúraváltozás eredményeként egy üzletági struktúra került bevezetésre egy lineáris
funkcionális, mondjuk a XIX. században modernnek minősülő, de a XX. század második
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felében már senki által nem tartott korszerű irányítási rendszer helyett, ez hozott létre új
funkciókat. Nem tudok számot mondani, sajnálom.

Hogyan változtak a vasúti vezetők jövedelmi viszonyai? A vasúti vezetők jövedelmi
viszonyai úgy változtak, hogy emelkedtek a jövedelmek a korábbihoz képest, de ennek az
alapja nem az volt, hogy ki mit tart soknak vagy kevésnek, hanem ez a tarifarendszer lehetővé
tesz egy olyan összehasonlítást, amikor megnézhetjük, hogy a munkaerőpiacon lévő, hasonló
munkakörben dolgozók jövedelmeihez viszonyítva hol áll a szervezet. Szeretném elmondani,
hogy mondjuk két ilyen nagy bér-összehasonlító tanulmányt rendszeresen megvásároltunk, az
egyik a Mercer, a másik a HILL International tanulmánya. Ezek azt bizonyították, és most
nem vezetőkről beszélek, hogy a MÁV-ban az alapbérek az alsó decilis környékén alakulnak.
Magyarul azt jelenti az alsó decilis, hogy az alsó 10 százalék legrosszabbul fizetett körbe
tartoztak a MÁV-osok.

A MÁV humánstratégiája ekkor azt tartalmazta, amit mi készítettünk a
munkatársainkkal, hogy az alsó kvartilist jelöltük meg célnak, vagyis azt mondtuk, hogy
elfogadjuk a legrosszabbul fizető 25 százalék vállalat átlagát célnak, tehát nem illuzórikusan
mondtuk azt, hogy fölmegyünk mondjuk a medián értékére, hanem azt mondtuk, hogy reális
célkitűzésként ez az irány, és nem az, amit a szakszervezetek követeltek. Az ő követelésük
állandóan, szerintem szakmaiatlan módon úgy hangzott, hogy akkora legyen minimum a
MÁV-átlagbér, mint az országos átlagbér. Most ez kezelhetetlen, mert az átlagbérben
különböző túlórák, műszakok, vezénylés és egyéb tényezők torzítják a dolgokat. Mi alapbér
tekintetében jelöltünk meg célokat. Nem értük el, szeretném mondani. Tehát amikor én
eljöttem a MÁV-tól 2006-ban, akkor a MÁV még mindig nem tartott az alsó kvartilisnél. Ha
ezt lefordíthatom emberi nyelvre, tehát nem ilyen szakmai nyelvre, akkor ez azt jelenti, hogy
bár a MÁV bérköltsége ma is magas, magas is volt, de a vasutasok nem jól fizetett dolgozók.
Azt én munkáltatói szempontból nézve is elfogadom és tudomásul veszem, az egy más
kérdés, hogy mi a realitás ezeknek a béreknek a növelésére.

Azért kezdtem így, mert a MÁV-vezetők jövedelme is a mindenkori bér-
összehasonlítás figyelembevételével alakult. Ez nem igaz a vezérigazgatóra, nem igaz a
helyetteseire, mert a vezérigazgatói bérmegállapítást minden esetben a tulajdonos végezte, a
helyettesei vonatkozásában pedig a MÁV igazgatóságának volt joga dönteni. Itt szeretném
elmondani, hogy 2003. július-szeptember között született egy kormányhatározat az állami
tulajdonban lévő cégek, társadalombiztosítás és egyebek vezetőinek javadalmazása,
munkaviszony-létesítése, -megszüntetése tekintetében. A GKM akkor készített egy
javadalmazási szabályzatot és elrendelte a MÁV-nál ennek a megfeleltetését, tehát kellett a
MÁV-nál is egy ilyet készíteni. Ezt elkészítette a MÁV, a MÁV igazgatósága elfogadta,
bemutattuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium illetékeseinek, és tudomásul vették.

Ezek alapján tehát azt tudom mondani, hogy azok a bérek, amelyek lehetséges, hogy
politikusi szempontból nézve magasnak minősültek, a munkaerőpiacon nem érték el a
középértéket sem. Ezt mondjuk hitelesebben a már említett vagy más szakértői cégek is
bizonyíthatnák. Az akkori tanulmányban és a MÁV igazgatósági anyagokból fehéren-feketén
kiderül, hogy ez a dolog így áll.

Milyen vasútszakmai elvárások voltak az új vezetőkkel szemben? Szeretnék
különbséget tenni. Azt gondolom, hogy ha valaki kinevezte Szarvas urat a MÁV élére, akkor
nem az volt a feltétele, hogy mennyire ismeri a vasútszakmát, hanem azt gondolom, hogy azt
gondolták a kinevezők – és valószínűsítem, hogy igazuk volt –, hogy tud szervezetet
irányítani, tudja, hogy minden szervezet egyben egyfelől az odaallokált tőkének, az
eszközöknek, az erőforrásoknak az optimalizálásáról szól, és neki nem kell meneszteni
vonatot. Természetesen vannak szervezésspecifikus ismeretek, amiket meg kell szerezni. Itt
szeretném mondani, hogy nagyon egyetértek azzal a képviselő úrral – nem emlékszem a
nevére, elnézést –, aki a bizottság fölállításakor a vitában elmondta, hogy tarthatatlan az, hogy
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1-1,5 évig vannak vasúti vezetők vagy igazgatósági tagok pozícióban. Igaza van. Megítélésem
szerint igazán eredményt elérni 5-6, nem tudom én, talán több évi munkával lehetséges, mert
egy ilyen nagy szervezetet megismerni és ezeket a vasútspecifikus ismereteket megszerezni,
amelyekre szükség van, ehhez idő kell.

De azt szeretném mondani a képviselő úrnak, hogy vasútszakmai területekre
egyetlenegy akárhonnan jött, nem vasutast nem alkalmaztunk. Tehát a vasútszakmai területen,
azok a vasúti szakemberek dolgoznak, akik előtte is ott dolgoztak, és később velünk is ott
dolgoztak. Új emberek jellemzően informatikai, pénzügyi-számviteli, humán,
kommunikációs, tehát cégirányítási természetű területekre jöttek. Néhány esetben az üzleti
területet, amikor például a személyszállítási igazgatói pozíciót megpályáztattuk, oda is külső

ember jött, de azért szeretném mondani, hogy egy személyszállítás nagyjából 6 ezer embert
foglalkoztat, tehát ez komoly menedzseri teljesítmény. Nem mondom még egyszer ezt a
vonatmenesztést, de nagyon büszkék voltak annak idején a vasutas vezetők, akik a belső
karrierutakon jutottak fel a legfelsőbb pozícióra, hogy mindazoknak az ismereteknek a
birtokában vannak, mint az alsóbb szinten a beosztottaik. Én például nem voltam ezek
birtokában, de nem is volt ilyen típusú feladatom.

Hányan voltak a MOL-tól jöttek? Nem tudom. Mondjuk – mondok egy közelítő
számot – 30-50 között, de nem mind vezető volt, hanem voltak köztük szakértők is. Miért
jöttek a MOL-tól? Azért, mert ismerték azokat a vállalatirányítási módszereket, amelyeket
bevezettünk a MÁV-nál. Mondjuk, a humán területen, amit említettem, gyakorlatuk volt
munkakör-értékelésben, ismerték a humáninformációs rendszert, amit be akartunk vezetni,
amit nem ismertek azok a kollégáink, akik korábban a MÁV-ban dolgoztak. Ma is dolgozik
ott szerencsére olyan kolléga, akit az Accenture-től hoztunk el, aki korábban MOL-os volt,
aki ma, és ne az én véleményemet vegyék alapul, de állítják, hogy a legjobb számviteli
szakember, és MOL-os volt, és számos ilyen kollégánk volt a beruházáson és más területen.
Itt mondanám el elsősorban, hogy amikor a MÁV-hoz kerültünk 2002-ben, rendkívül
barátságtalanul fogadott bennünket a vasutas vezetés, a vasúti személyzet
véleménymeghatározó köre. Mi voltunk az első olyan menedzsment, amely nem belülről,
hanem kívülről irányította a céget. Aztán már így történt Heinczinger esetében, így történt
Andrási úr, Szarvas úr esetében, és megítélésem szerint ez tovább is így fog menni.

Munkaügyi perek. Megint azt mondom, nem tudok válaszolni rá. A mindenkori jogi
igazgatóságnál az éves beszámoló része a perek – és köztük a munkajogi perek – száma, tehát
erre nem a humán terület, hanem a jogi igazgatóság fog tudni érdemben választ adni. A
vezetői perek vonatkozásában szeretném mondani, hogy vezetői szinten nem túl sok volt.
Nem tudom, önök közül kik foglalkoztak korábban is – azt tudom, hogy Manninger úr igen –
a vasúttal. Bennünket éppen az a vád ért, amikor az alapító döntése szerint felmentették a
vezérigazgatót és a helyetteseit, hogy mi kifizettük a szerződés szerint őket megillető pénzt.
Akkor tele volt a sajtó azzal, hogy micsoda hatalmas pénzeket fizetünk ki. Ezt megint nem
tudom kezelni, hogy hatalmas. Igen, szoktam volt mondani, hogy a titkárnőmnek az én
fizetésem nagyon sok, de más összevetésben, piaci összevetésben ezek az összegek nem
rémisztők, és én szakmailag szeretnék ehhez viszonyulni, nem szubjektíven. Azt gondolom,
őket megillette akkor ez a pénz. Elverték rajtunk a port, mert betartottuk azt a szerződést, amit
valamikor mások előttünk kötöttek.

Mondott egy nevet, képviselő úr, most nem jut eszembe. (Jávor Benedek: Magos
György.) Magos György munkaviszonyának megszüntetése nem függött össze a MÁV
átszervezésével. Ott egy felügyelőbizottsági vizsgálat volt valamely ügyben, aminek a
következménye lett Magos György munkaviszonyának megszüntetése, tehát ez nem a
menedzsmentváltással függ össze. Akkoriban meglehetősen sok ilyen vizsgálat volt, ez is egy
azok közül.
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Milyen mélységben érintette a társaságot a változás? Ha őszinte lehetek, akkor azt
mondom, hogy sajnos nem elég mélyen, és erre az idő is kevés volt. Szeretném azzal kezdeni,
hogy sokra tartom a vasúti kultúrát, azonban azt gondolom, az a fajta szemlélet, hogy azért
van a személyszállítás a jegyvizsgálóval, a kocsimenesztővel, a pályamunkástól kezdve az
összes azon a területen dolgozó emberig, hogy kiszolgálja a vasutast, nem honos a MÁV-ban
különösebben. Erős törekvéseket tettek már eleink is, tehát az előttünk ezen a területen
dolgozók, mi is próbáltuk ezt, nem vert gyökeret ez a szemlélet a MÁV-ban, tehát
megítélésem szerint ez még sokáig így lesz. Más a helyzet egy picit az áruszállítás területén.
Tudom, hogy a MÁV Cargo más ügy, és a privatizálása már nem az én időszakomban történt,
de szeretném mondani, hogy a MÁV Cargo esetében ez a szemlélet átfordult. Az egy piaci
orientáltságú – hiszen ezért tudott eredményeket elérni – cég lett, meg azért, mert a korábbi
6 ezer főből 3 ezer dolgozik a MÁV Cargóban, illetve már annyi sem, mert ahogy hallom, a
mostani vezetés a piacszűkülés miatt további létszámcsökkentésre készül.

Tehát a megítélésem az, hogy a pénzügyi, a vállalatirányítási, a humán területen, a
befektetéskezelés, az információtechnológia területén végbement egy szemléletváltás, ami
szerintem előremutató, kevéssé volt sikeres a mi vezetésünk a tekintetben, hogy ez a
szemléletváltás az egész vasutat áthassa.

Hitem szerint válaszoltam a kérdésekre, ha nem, akkor elnézést kérek, és
természetesen válaszolok, ha tudok.

ELNÖK: Spaller képviselő úr jelezte, hogy kíván kérdezni.

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Igyekeztem a végére maradni,
hátha sok kérdésemre választ kapok, és akkor azokat nem kell föltennem.

Az első kérdésem az lenne, ön említette, hogy fejlesztették a képzési kultúrát, és
számos képzést beindítottak, különösen a fiatalabbaknak, és azoknak is, akik ott dolgoztak.
Volt-e olyan képzés, amiben a résztvevőknek azon túl, hogy részt vettek a képzésen, más
típusú feladataik is voltak? Például olyan típusú feladatokra gondolok, hogy az ő
munkahelyükről egyfajta hangulatjelentést vagy beszámolót kellett írnia arról, hogyan
dolgozik az a csapat, amelyikben ő dolgozik. Ilyen volt-e korábban? Ez az első kérdésem.

A második: ön ugyan említette, hogy csökkentették a cég dolgozóinak a létszámát,
20 százalékos csökkentést említett. Az is nyilvánvaló bizonyos esetekben, hogy itt nem
konkrétan elbocsátás történt, hanem kiszervezés. Tehát az történt, hogy az egyik rubrikából a
költség sorból átkerült a nem költség, hanem szolgáltatás sorra. Hiszen, ha jól mondom,
például a felsővezeték-karbantartás esetében is az történt, hogy azt hiszem, 10 ezer embert –
csak mondtam egy számot – ezentúl nem MÁV-osként fizettek, hanem kiszervezték, és akkor
X. Y. cég fizette. Tehát az ő bérüket ugyanúgy ki kellett fizetni, ergo nem tudom, hogy ez a
MÁV-nak valójában költségcsökkenést jelentett-e, ezt talán ön jobban tudja.

És pont a felsővezeték-karbantartásnál – ez csak megütötte a szememet – volt egy
rendkívüli, egyszeri bérfejlesztés azért, hogy lecsillapítsák a szakszervezeti vonalat. Ön is
említette, hogy törekedtek nagyon jó kapcsolatot ápolni a szakszervezettel – nem tudom,
pontosan miért volt szükség erre –, hogyha erről mondana valamit, hogy milyen körülményei
voltak ennek, hiszen ha a MÁV átad valamit – gondolnám én –, akkor azt átadta, majd a
következő tulajdonos lecsillapítja a lázongókat vagy megoldja, ez már nem a MÁV gondja.
Volt egy olyan projektjük önöknek, a SAP IHIR rendszer, amit – azt hiszem – az önök ideje
alatt vezették be. Ennek hogyan értékeli a bevezetését?

Kérdeznék még. Szintén említette, hogy ön igyekezett megegyezni a
szakszervezetekkel és valamelyest lecsillapítani őket. Ha jól tudom, akkor ön a későbbiekben
is, miután már nem dolgozott a MÁV-nál, játszott egyfajta ilyen, hogy is mondjam, talán
közvetítői szerepet a MÁV és a szakszervezetek között. Nem tudom, hogy ez igaz-e, és ha
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erről mondana néhány szót, hogy hogyan alakult a későbbiekben a MÁV és a szakszervezet
viszonya, esetleg ha van rálátása, akkor napjainkban hogy áll ez a kérdés.

Ön úgy beszél a MÁV-ról, ha jól értettem, mint valamiről, ami már a múlté az ön
életében. Én erre szeretnék egy picit rákérdezni, annyiban, hogy tudomásom szerint ön ma is
egyfajta szakértőként vagy munkavállalóként azért a MÁV-nál tevékenykedik, ha én jól
tudom, de nyilván ezt ön megerősíti vagy cáfolja, talán a MORUS-2000 Kft.-n keresztül
részben, részben meg talán máshogyan is.

Akkor lenne egy-két egészen konkrét kérdésem, csak tényleg azért, mert a
vizsgálóbizottság nagyon sok példával szeretne élni, amikor egy-egy megállapítást tesz, akkor
azt nemcsak úgy a levegőben, hanem egész konkrétan. Tehát ilyen lehet például a kőszegi
gyermekotthon bezárásának az ügye. Nem tudom, hogy ön hogy emlékszik ezekre az ügyekre.
Ott bizonyos tárgyak nulla forinton szerepeltek a könyv szerinti értéken, ám de nyilvánvalóan
nem mindennek nulla forint az értéke, ami a könyv szerinti értéken nulla forinton szerepel.

Nézem, hogy föltettem-e minden kérdést, amit akartam; biztosan nem. Igen, említette,
hogy két magánszemély tulajdonában lévő cég csinálta a bérszámfejtést, ennek a vége a mi
vizsgálóbizottságunk idejére esik. Ha a cég nevét megmondaná nekünk, az egy segítség lenne,
mert azt gondolom, hogy ez egy érdekes dolog.

Még egy. Kicsit korábban, az általánosabb kérdésekhez tartozik talán, de nem tettem
ott föl. Vezetőkkel önök kötöttek határozott idejű szerződéseket, hogy ezt vajon mi indokolta
annak a fényében, hogy ha jól tudom, de én nem vagyok jogász, akkor a vezetőkkel bármikor
föl lehet bontani a szerződést, ha viszont határozott idejűt kötnek és fel akarják bontani, akkor
ki kell fizetni végig. Ennek mi volt az oka?

Itt említette, hogy bizonyos szerződéseket kötöttek az ön vezetése előtt, amiket
betartottak és úgy mentek el vezetők. Ha esetleg a saját távozásának körülményeit… Bíztam
benne, hogy ezt más fogja megkérdezni és nem nekem kell, egy újságcikk ezt hozta, az
utolsónak jut mindig a tejszínhab, tehát ha megtenné, hogy a saját távozásának a
körülményeiről néhány szót szól. Nem a nyilvánosan megjelent adatokra gondolok, hiszen
azok nyilvánosan megjelentek, hanem hogy ezen túlmenően esetleg lehet-e még mást erről
megtudni. Ha gondolja, ebben a kérdésben én szívesen kérni fogom elnök urat, hogy zárt ülést
rendeljünk el, ha ön ezt kéri, akkor természetesen ezt föl tudom vetni, hogy ezt kérem elnök
úrtól, meg is tudjuk szavazni szerintem.

Első körben ennyi kérdésem lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Pillanat türelmet kérnék még, mielőtt válaszol. Jelzem a
képviselő úrnak, hogy a zárt ülés elrendelésének a Házszabályban van rögzített tartalma, tehát
ahhoz minősített tartalom kell. Most ezt majd megvizsgálhatjuk, de szerintem egyelőre
tekintsük úgy, hogy ne ezt célozzuk meg, hogy most zárt ülést rendelünk el, mert azt
gondolom, az egész vizsgálat szempontjából ennek nincs akkora jelentősége, hogy most egy
zárt ülést kellene tartanunk. De hogy világosan fogalmazzunk, ne csak a képviselő úr, nyilván
ezt a kérdést nem kerülhetjük meg, hogy természetesen megkérdezzük az ön felmentésének a
körülményeit, mert hiszen 4 évet eltöltött, és szemben a korábbi időszakokkal, nem volt
kormányváltás, tehát a minisztérium, már nem emlékszem pontosan… Kormányváltás nem
volt, tehát egy ilyenfajta változás, ami a kormányváltással nagyobb cégek élén általában
változással szokott járni, nem volt, mégis megtörtént a felmentés. Tehát ezért valóban azt
gondolom, hogy jogos a kérdés, hogy milyen indokok alapján történt, és azt is tudjuk nyilván,
az írott sajtóban megjelent, ez itt nem titok, hogy meglehetősen komoly nagyságrendű
végkielégítéssel is járt.

Természetesen összefoglalóan én is megkérdezném, hogy akkor 2006 után önnek volt-
e a felmentése után munkaviszonya vagy bármilyen szerződése a MÁV-csoport cégeivel.
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De visszatérve még egy kérdésre, amit részben megkérdezett Spaller képviselőtársam,
csak hogy teljesen egyértelmű legyen. A bizottságnak az országgyűlési határozat értelmében
kiemelt feladata a szerkezetátalakításra vonatkozó döntések vizsgálata, ezért konkrétan azt
kérdezem, hogy a kiszervezésre, tehát amikor a 20 százalékos létszámcsökkentést eldöntötték,
erre vonatkozóan milyen felsővezetői döntések voltak, hogy ezt a létszámcsökkentést
kiszervezéssel kell-e megoldani, tehát voltak-e erre vonatkozóan ilyen döntések. Mi úgy
tudjuk, hogy általában voltak ilyen döntések, tehát akkor is ki kellett szervezni bizonyos
tevékenységeket, amikor önmagában – és az eddigi vizsgálatok erre utalnak – ezt magán
gazdasági elemzések nem feltétlenül indokolták, viszont az elért létszámcsökkentés miatt
tulajdonképpen mindenképpen – hogy mondjam – erőltették a kiszervezést. Volt-e eleve
valami felsőbb elvárás, tehát például uniós normatívákra vagy esetleg kormányhatározatokra
vonatkozóan? Tehát miért volt az, hogy a MÁV mindenáron ezzel kapcsolatban
kiszervezéssel akarta a létszámcsökkentést?

Ezt azért mondom el, mert egyébként a korábbi évtizedekben volt ilyen jellegű, tehát
különböző banki elvárások és kölcsönhöz kötött létszámcsökkentés, nem csak a MÁV-nál,
más cégeknél is, tehát ez nem egy teljesen idegen dolog volt abban az évtizedben, hogy egy
pénzügyi szféra részéről is volt ilyen elvárás a létszámcsökkentésre vonatkozóan. Nagyon sok
esetben így oldották meg, hogy kiszerveztek bizonyos tevékenységeket, amiről persze vannak
sajnos inkább negatív, de pozitív példák is vannak.

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek most más kérdése még. (Nincs
jelzés.) Nincs egyelőre. Akkor valószínűleg ez az utolsó kör, de természetesen akkor várom a
válaszát. Köszönöm.

KUGLER FLÓRIÁN, a MÁV Zrt. volt humánpolitikai vezérigazgató-helyettese: Hadd
kezdjem ezzel, amivel elnök úr befejezte. Mikor 2002-ben a MÁV-hoz kerültünk, akkor a
MÁV portfoliójában 90 és 100 közötti cég volt. A portfoliónak a megítélésem szerint a
legfontosabb részei nyilvánvalóan azok a ’90-es években kihelyezett járműjavítók,
pályakarbantartók, fenntartók, mozdonyjavító cégek, amelyek a ’90-es években jöttek létre.
Hogy akkor miért tették azok, akik ezt kihelyezték, azt gondolom, hogy abban a környezetben
kell megítélni, amiben ők dolgoztak, abban a jogszabályi meg menedzsmentkörnyezetben.
Azonban ez a kihelyezés azt eredményezte, hogy volt ilyen pályatevékenység a MÁV-ban is
meg volt a MÁV 100 százalékos tulajdonában lévő cégekben is. Volt járműkarbantartás a
MÁV-ban is, volt a kihelyezett cégekben is. Végzett költségalapú javítást a MÁV-ban a
csapat, meg a kihelyezett is, meg beruházást ez is meg az is. Tehát egyfajta tiszta helyzet
ebben azért nem jött létre. Ez az egyik dolog, amit mondani szeretnék.

Az én emlékeim szerint, és itt nagyon nem szeretnék tévedni, abban az időszakban,
amikor én a MÁV-nál dolgoztam, tehát 2002-2006, talán egy céget hozott létre a MÁV, ez
pont az én területemen volt egyébként, a MÁV Hotels társaságot, amibe belevittük a korábban
a szervezetekben – már bocsánat, hogy így fogalmazok – részben legális, részben nem látott
üdülőket, hétvégi házakat, horgásztanyákat, akármiket. Ezeknek a száma olyan 60-70 körül
volt. Ebben tiszta helyzetet teremtettünk, tehát nem egyfajta belső költségekből fenntartott,
alsó vezetői szinteken eldöntött pihenési lehetőséget biztosítottunk a dolgozóknak, hanem azt
mondtuk, hogy valamennyi MÁV-dolgozó számára egyenlő esélyt adunk az ehhez való
hozzáférésben, és tisztába tettük azt is, hogy ez mennyibe kerül, mert az addig nem volt tiszta,
tehát ez elment a pályaköltségbe, a gépészetbe, vagy akár más területre. Itt rögtön
nyilvánvalóvá vált, hogy mennyibe kerülnek ezek a tevékenységek. Vagyis ezzel azt
szerettem volna mondani, hogy ezzel ment ki valamennyi munkavállaló, akik az üdülőkben
foglalkoztatottak voltak, ami nem az alaptevékenységhez tartozott.

A létszámcsökkentés. Körülbelül 12 ezer fővel csökkent a MÁV létszáma a nevezett
időszakban, amiből olyan 3-4 ezer volt szerintem a nyugdíjazás és a – ha szabad így
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fogalmazni – a lightos, tehát a könnyebb, munkavállaló-barát eszközökkel elért
létszámcsökkentés. Két-háromezer között lehetett – emlékeim szerint, de itt újra és újra
elnézést kérek, 5 éve volt – az, ami rendes felmondással szűnt meg, tehát akiket elbocsátottak
a MÁV-tól. Mondjuk, a nyugdíjazás szempontjából is, a MÁV-nak a későbbiekben nem
merült fel költsége. Illetve voltak a már korábban a MÁV által alapított cégekbe való
kihelyezések, aminek létszámcsökkentő szempontjai is voltak, és még valami. Azért a MÁV-
ban, ugyanabban a munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a számára sokkal kedvezőbb
foglalkoztatási feltételek között volt, mint a kft.-ben lévő, tehát nem volt azonos a szervezetek
között a kollektív szerződés. A Vasutasok Szakszervezete – azt hiszem, így hívták – szinte
állandóan követelte azt, hogy MÁV-csoport szinten legyen egy egységes kollektív szerződés,
ami automatikusan – megkockáztatom – 20-30 százalékos jövedelemnövekedést jelentett
volna a MÁV portfólióban lévő vasútpálya-, eszközkarbantartó cégek munkavállalóinak.
Vagyis máshonnan nézve ezeknek a szolgáltatásoknak az árát ennyivel növelte volna meg.

Tehát amikor megállapodtunk a szakszervezetekkel, a MÁV-leányvállalatokba történő
kihelyezésnél nyilvánvaló volt, hogy egy hatalmas bérfeszültség lesz, ha a munkavállaló a
MÁV-tól átmegy abba a cégbe, és hasonló vagy ugyanazt a munkát végzi, mint eddig, de ott a
kollégáival szemben volt egy jelentékeny bérelőnye, egy egyszeri, 10 százalékos
béremeléssel. Ez ezt a célt szolgálta, illetve ez úgy szolgálta ezt a célt, hogy egyfelől
befogadták a szakszervezetek, másfelől azért szembesültek azzal – miután folyamatosan
csökkent a MÁV megrendelő képessége, merthogy nehezebb körülmények között dolgoztunk,
kevesebb lehetőség volt karbantartásra, javításra és más célra forrásokat fordítani –, hogy ez
egyfajta halasztott létszámcsökkentés is volt. Aki ezt nem akarta tudomásul venni, az
homokba dugta a fejét. Tehát azt világosan láttuk és tudtuk, hogy ahogyan csökken a
megrendelő képességünk, ezek a cégek sajnos nem tudták elhelyezni a szolgáltatásaikat más
piacon. Nem erre voltak felkészülve, nem erre volt eszközállományuk, nem erre volt tudásuk.
Tehát ez egyfajta időben halasztott létszámcsökkentés volt.

A képzés-fejlesztés. Én ilyenről, hogy hangulatjelentés, nem hallottam, nem tudom.
Az biztos, hogy ezt senki nem rendelte el, őszintén szólva nem tudom elképzelni, hogy mire
gondolt a képviselő úr, mert nem volt ilyen feladatuk ezeknek a kollégáknak. Kiemeltem
külön ezt a képzést, és nem mintha ez nem lett volna fontos a MÁV életében, de beszéltem
önöknek az előbb a MÁV-kultúráról. Hatalmas erőfeszítésünkbe tellett, hogy azt a 60 embert,
akit kiemeltünk, és aki menedzseri képesítést szerzett, visszavegye a szervezet, a saját
kollégáik, mert más kompetenciával, más szemlélettel kerültek vissza, és úgy gondoltak rájuk,
mint vetélytársukra a karrier-előmenetel és egyebek vonatkozásában. Tehát itt nehézségeink
voltak, de nem volt hangulatjelentés. Ezt nem hiszem. Kizártnak tartom, hát a MÁV egy nagy
cég, hogy bármely területen bárki ilyet kért volna.

A létszámcsökkentés szerkezetéről és a kihelyezésről, a 10 százalékos egyszeri
bérkifizetésről beszéltem. Úgy tudom, hogy amikor a tavalyi évben és az azt megelőző
időszakban voltak ezek az elsősorban a VDSzSz, tehát Gaskó által irányított sztrájkok, és
azoknak az egyik követelése ez volt, akkor Magyarország mai miniszterelnöke ezeket a
törekvéseket támogatta. Szerintem érthető ez a követelés, és az is érthető, hogy ezt teljesíti a
MÁV, ha teljesíti.

Azt gondolom, az SAP bevezetése az egyik legnagyobb szakmai sikerem. Ha ma a
MÁV-nál vezető lennék – és úgy tudom, hogy Szarvas úr már ez ügyben tett is lépést –, a
MÁV összes cégénél így csináltatnám meg a bérszámfejtést, egyébként mi ezt így is terveztük
annak idején, mikor ott dolgoztam. Sőt, azt is megkockáztatom, hogy némi
hardverfejlesztéssel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez tartozó közlekedési társaságok
mindegyikének a bérszámfejtését el lehetne intézni. Itt van olyan szoftvermegoldás, és azt
hiszem, ebben egyedülálló az országban, tekintettel arra, hogy a MÁV-é a legbonyolultabb
kollektív szerződés, és van annyi szürkeállomány, hogy ilyen típusú feladatokat el tudnának
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végezni. Óriási megtakarítási lehetőséget látok ebben, de ez nem az én dolgom, de azt hiszem,
ez egy hatalmas lehetőség. Egyébként mi így is gondolkodtunk, hogy ha ezt a rendszert
felfejlesztjük, akkor ezt nemcsak MÁV-csoport szinten, hanem megmondom őszintén, mi a
BKV-ra kacsintgattunk, azt is ki tudjuk szolgálni.

Közvetítői szerep. Igen, ez a válaszom. Azt kell mondanom, hogy állandó vitában, de
korrekt együttműködésben voltam a szakszervezetekkel. Amikor a MÁV-hoz kerültem, akkor
az egyik feltételem az volt, hogy az a pozíció, amibe kerülök, ha elvállalom, egy erős pozíció
legyen, mert nem megyek el úgy vezérigazgató-helyettesnek, hogy kiküldjenek a tárgyalás
során a szakszervezetek a véleményemért a folyosóra, vagy elküldjenek a minisztériumba,
hogy kérdezzem meg, miben állapodhatok meg. Ennek a pozíciónak az ereje ebből
táplálkozott. Tagja lettem az igazgatóságnak, és mint ilyen, voltam olyan helyzetben, hogy
tudtam tárgyalni a szakszervezetekkel, és meg tudtam állapodni velük.

Arra is válaszolok – mert volt ilyen kérdés –, hogy miért és hogyan jöttem el, meg
egyebek. Amikor hírét vettem annak, hogy Kóka miniszter úr gyakran tárgyal valamely
szakszervezet elnökhelyettesével, és mikor ő visszajött, és tájékoztatott arról, hogy nekem mit
kell majd tennem a későbbiekben, akkor mondtam, hogy ez már nem én vagyok, köszönöm
szépen, ezt így nem szeretném. Aztán ez a helyzet egy picit romlott, és a napi sajtót figyeltem
tulajdonképpen 2005 októberében, hogy ott dolgozom-e a MÁV-nál vagy sem, mert
megjelentek erről írások, hogy már ki vagyok rúgva, hogy ezek meg azok vannak kirúgva.
Akkor tényleg történtek elbocsátások, miközben az én szervezetemnek lett volna ebben
valamiféle dolga, de nem nagyon volt szerepünk. Akkor tudtam, hogy ez nem az a világ, ahol
én dolgozni szeretnék, és ezért eljöttem.

Úgy jöttem el, hogy egyrészt volt egy bizalmatlanság a tulajdonos részéről a Mándoki
úr által vezetett menedzsmenttel, annak részeként velem szemben, másrészt az új
vezérigazgató – akit akkor „ávh”-nak hívtunk, bocsánat ez vicc lett volna, ez a rövidítése az
általános vezérhelyettesnek –, szóval az új vezérigazgató-helyettes a kezdet kezdetén nem
akart velem együtt dolgozni, és akkor azt mondtam, hogy ha nem akar, akkor búcsúzzunk el
egymástól. Egy decemberi megbeszélés során állapodtuk meg abban, hogy el fogok jönni.

Az én javaslatom az volt, hogy 2006 októberében jöjjek el. Ennek nagyon egyszerű az
oka. 2006. január 1-jével ennek a bizonyos SAP-rendszer bérszámfejtési alrendszerének
történt a bevezetése. Ez a legkritikusabb. Előtte volt egy személyiadat-nyilvántartás, az sok
gonddal, bajjal, de megvalósult, ezt követően egy időadat-nyilvántartás, még mindig sok
gonddal, de megvalósult, de ezek nem voltak élesek, már úgy értem, a munkavállalók
szempontjából. Az nyilvánvaló volt, hogy ha az éles bevezetés lesz a bérek számfejtésében,
akkor sok hiba lesz. Aki ilyen rendszert már vezetett be életében, az tudja, hogy ez ezzel jár.
Aztán az is nyilvánvaló volt, hogy egy hónap múlva kell. Így is volt. Első alkalommal
mintegy tízezer hiba volt, mondjuk ezeknek 80 százaléka az időadat-rögzítésből következett
be, és 95 százaléka 3000 forintnál nem volt nagyobb értékű. Tehát sok hiba, nem túl jelentős,
de a munkavállalókat érzékenyen érintették. A szakszervezetek nagyon keményen lereagálták,
lehetett olvasni, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete sztrájkot akart szervezni például
ezért. Lelke rajta! Februárban már fele annyi hiba se volt, márciusban még kevesebb.

Tehát amit én akkor felajánlottam, és szerintem a saját szempontjai alapján az akkori
vezérigazgató jól ítélte meg, az a rendszer olyan mértékben már beállt, hogy felmenthetett
engem a felelősség alól. Tehát nem kellett nyárig, fél évig működtetni a rendszert, hanem
3 hónap után beállt, és innentől kezdve elbúcsúztunk egymástól, azt kell mondjam, hogy
korrekten, mint ahogy a Heinczingert követő vezérigazgatók is megerősítették kérdésemre,
hogy a szerződésem, munkaviszonyom megszüntetése jogszerűen a munka törvénykönyve, a
szerződés és a kollektív alapján történt. Ez „a saját távozás körülményei” című fejezet.
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Hogy mennyi pénzzel jöttem el, arról igen, írtak az újságok, nem sokkal kevesebbért,
mint az az elődöm, aki 1,5 évig volt vezérigazgató-helyettes, én 4 évig voltam, és ő 2002-ben
ment el. Tessék összevetni.

Még annyit szeretnék mondani, hogy amikor a MÁV-hoz érkeztem, akkor ezen a
pozíción, ami az enyém lett, két vezérigazgató-helyettes osztozott, az egyik társasági
kapcsolatok vezérigazgató-helyettes, a másik humánpolitikai vezérigazgató-helyettes volt, ezt
egybeszervezték és közben kivettek alólam mondjuk jogi területet, környezetvédelmet.

A vezetői szerződések. Én azt gondolom, hogy ha volt határozott időtartamú, az
kivételes volt. Jellemzően határozatlan időtartamra kötöttünk szerződést, és ezt egészen
biztosan állítom. De lehetett olyan, és ezt nem tagadom, miközben próbáltam gondolkodni, de
őszintén szólva nem is nagyon tudom elképzelni. A vezetői megbízás határozott időtartamára
már azt gondolom, hogy igen, de ez nem azonos a munkaviszonnyal. Tehát a munkaviszony
tekintetében jellemzően határozatlan időtartamú szerződéseket kötöttünk.

Az, amit ön mondott, képviselő úr, nevezetesen, hogy a vezetőknek indokolás nélkül
fel lehet mondani és akkor más a jogkövetkezmény, a pénz meg egyebek, azokra a vezetőkre
vonatkozik az Mt. 188/A. § szerint, akik nem tartoznak a kollektív szerződés hatálya alá.
Ilyen a MÁV-ban a vezérigazgató volt és talán még ketten voltunk. Az összes többi a MÁV
kollektív szerződés hatálya alá tartozik a munka törvénykönyve előírásai következtében, tehát
rájuk nézve a kollektív szerződés és az Mt. hatályos.

Dolgoztam-e a MÁV-nál? Munkaviszonyban nem. Én is olvastam ezeket az
újságcikkeket, és tudom. Ez akkor volt, amikor a BKV humánpolitikai vezérigazgató-
helyettesénél kiderült, hogy még munkaviszonyban dolgozik, miközben már eljött a cégtől.
Elfogadhatatlannak tartom. Tehát nem volt munkaviszonyom és azóta sincs a MÁV-val, nem
is lesz, én nyugdíjas vagyok. Az elmúlt év közepe óta már semmilyen módon nem
foglalkozom a szakmával, elajándékoztam az anyagaimat, szakkönyveimet. Hogy is
mondjam, művelt nyugdíjas szeretnék lenni, nem vasutas meg szakértő.

Igen, a cégem dolgozott tanácsadóként 2007. és 2008. években. Azért szeretném, hogy
itt most akkor érzékeljék, hogy ennek a tanácsadásnak az éves összes bevétele a cégem
szempontjából a 10  millió forintot nem érte el. Tehát mielőtt bárki azt gondolná, hogy amikor
eljöttem, fölvettem a nagy summát és aztán utána meg még jó nagy pénzért osztogatom a
tanácsaimat, ez azért nem így van.

Miért volt erre szükség? Jobb lenne, ha ezt nem én mondanám el, de nem tudom, hogy
kiket fognak önök még meghívni. A kihelyezések során a MÁV szempontjából szerintem
legfontosabb kihelyezés a MÁV Cargo kihelyezés volt. Annak az előkészítését mi
vezényeltük le. Ez úgy történt, hogy fél évig szerintem olyan 26 fő – de lehet, hogy több,
alkalomszerűen bedolgoztak mások is – készítette elő a kihelyezést. November-decemberben
már minden kihelyezett vezető tudta a feladatát, helyét, szerepét, megvoltak azok a szabályok,
szabályzatok, amelyek alapján működik majd január 1-jétől a cég, és előkészületben volt az,
hogy azok a munkavállalók, akik elmentek a MÁV-ból a MÁV Cargóba, azoknál hogyan
történik az átirányítás, szerződésmódosítás, ki lesz a főnöke, hova kell jelentkezni, és a többi.

Én azt tudom, hogy az a kollegám, aki humán vezérigazgató-helyettes lett 2007. július
1-jén, két héttel előtte még nem tudta, hogy ő vezérigazgató-helyettes lesz. Én azt tudom,
hogy a MÁV-START-ot hosszú ideig megbízott vezérigazgató vezette, aki egyébként ma is
szerintem nagyon helyesen a pályavasút főnöke a MÁV-ban, és átmenetileg ő irányította a
szervezetet. Azt tudom, hogy annak a kollegámnak, aki a humánterületet irányította,
hónapokig nem volt irodája, számítógépe, és a többi. Ezt azért mondom el, mert amikor
engem fölkért oda támogatónak, segítőnek, akkor az alapvető feltételek nem voltak meg
bizonyos esetekben.

Az első konkrét felkérésem valóban olyasmi volt, amit a képviselő úr kérdezett. Egy
hét vezetői munkálkodás után a VDSzSz föltette a honlapjára, hogy követeli a MÁV-START
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vezetőinek leváltását, és az volt az első megbízásom, hogy itt a félreértés szakmai tartalmát
tisztázzam, három hét után le is került és ez a fajta konfliktus kikerült a szervezetből.

A következő munkám az volt, hogy miután irányító apparátus a humán területen nem
volt, ezért… Bocsánat, ez így nem igaz. Nagyon szerény személyi felkészültség volt, és az
igazgatóság elé viszont le kellett tenni a következő évi foglalkoztatási és bérpolitikai
előterjesztést. Két kollegával együtt írtuk bent a cégnél azoknak a hiányos adatoknak meg
dolgoknak az alapján, ami akkor rendelkezésre állt, és néhány konkrét esetben még valóban
adtam szakértői támogatást, úgy érzem, hogy korrekt szerződési feltételek mellett.

Azért is mondtam el önöknek, hogy mi volt a cégem összes árbevétele, mert ennél
nagyobb árbevétele ennek a tanácsadó cégnek nem szokott lenni, szóval ez nem az a tétel volt.
Még azt is hozzáteszem, hogy nem egyszer mindenféle szerződés és térítés nélkül is
nyújtottam támogatást a kollegáimnak. Ez az utóbbi 1-1,5 évben nem igaz. Teljesen értem a
helyzetüket, nem hiszem, hogy az én véleményemet vagy az én szakmai tudásomat ők most
igénybe kívánnák venni, én pedig már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne rohangáljak a piacon
megrendelések után se a volt kollegáimhoz, se máshova. Ezt tudtam válaszolni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Spaller képviselő úr kérdez még.

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Amit ön elmondott, abban volt egy
nagyon érdekes momentum, amit nagyon örülök, hogy nem nekem kellett kimondanom, ez
pedig egy kicsit arra vonatkozott – nem tudom, hogy erre gondolt-e, de majd megerősíti vagy
cáfolja –, hogy bizonyos szervezetátalakításokra azért volt szükség, mert ha kiszervezték az
adott dolgot, akkor ott abban az adott kft.-ben más volt a kollektív szerződés, kvázi kisebb
volt talán a szakszervezet hangja, súlya, ereje, kevesebb bért kaptak ott az illetők vagy tán
nem is kevesebb bért, de kevesebb egyéb juttatást, nem tudom. De mindenesetre ebből az
következik számomra, hogy az, hogy a szakszervezetek ennyire erősek voltak a MÁV-nál,
valahogy abba az irányba nyomhatta esetleg a MÁV-vezetést, hogy talán egyszerűbb ilyen
kiszervezésekkel megoldani a létszámgazdálkodást, semmint valami úton-módon
racionalizálni akár a létszámot, akár a bérköltséget, és így tovább. Tehát nagyon
rugalmatlanná vált a rendszer ez alapján, amit ön mondott, én ezt éreztem, mások is utaltak
erre. Ezért kérdezem, hogy ha ezt kicsit nyíltabban meg tudná fogalmazni, hogy itt mire kell
gondolni. Szerintem ez számunkra hasznos lenne.

A másik, hogy egy-két kérdésemre nem kaptam választ. Az egyik, hogy melyik volt az
a cég, amely korábban a bérszámfejtést végezte, és két magánszemély tulajdonában volt. A
másik a kőszegi gyermekotthon, arra sem kaptam választ. Aztán az SAP ügyével
kapcsolatban picit konkretizálnám a kérdésemet. Fölhasználtak-e szakképzési hozzájárulást
ennek a bevezetésekor? Ez talán így picit konkrétabb.

Lenne még egy kérdésem, hogy direkt – mondjuk úgy – bizonyos típusú politikai
kéréseket kaptak-e akár minisztériumból, akár a politika világából, ami már nem annyira a
szakmai igazgatása volt a MÁV-nak és az egész közlekedéspolitikának, akár személyek, akár
cégek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Talán én is kapcsolódnék csak egy nagyon rövid pontosítással. A
bizottságra vonatkozó országgyűlési határozati javaslatunk egyik kérdése, hogy származott-e
mérhető gazdasági előnye a MÁV Zrt.-nek a kiszervezésből. Egyértelműnek tűnik, ez azért
nem egy új dolog, tehát gyakorlatilag olyan értelemben bizonyos előnyök származtak, hogy
természetesen a kollektív szerződés, a bérezés szempontjából, főleg nagyobb időtávlatban
nyilvánvaló, hogy egy kiszervezett cégben – akármilyen tulajdonossal – jelenthetett. Ez más
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kérdés, és erre most nem várok választ, habár ezzel a jelentésben majd foglalkoznunk kell.
Összességében ez a folyamat mit jelentett? Tehát ezek átmeneti előnyök lehettek,
nyilvánvalóan ezt hosszú távon lehet értékelni, hogy ez egyéb költségtényezőkkel
összefüggésben mit jelentett. Gondolom, erre vonatkozott a kérdés egyik része. Mert ilyen
volt, ez kétségtelen, hogyha jól értem, az teljesen egyértelmű, hogy bizonyos szempontból
előnyösebb volt a MÁV-nak, ha a munkavállalók nem a MÁV Zrt.-n belül, hanem egy
kiszervezett cégnél dolgoztak. Ez szerintem tény. Ha esetleg erre vonatkozóan válaszolna,
mert ez a megbízásunk egyik fontos feladata. Ha esetleg még pontosítást tart szükségesnek,
akkor ez lenne a kérdés.

Azt hiszem egyébként, hogy itt nem kell megvitatnunk minden kérdést, főleg azért,
hiszen nem személyi ügyek vizsgálatára hozták létre a bizottságot, hanem kifejezetten a
szerkezetátalakításra és a privatizációra vonatkozó döntések vizsgálatára. Természetesen most
nem fogom elmondani végig az ellenvéleményemet, mert vannak bizonyos kérdések,
amelyekben nem fogunk egyetérteni. Azt gondolom, a lehetőséget adtuk meg a MÁV egyik
időszakban volt vezetőjének arra, hogy kifejtse a véleményét, amelyet természetesen
figyelembe veszünk majd a jelentés összeállításánál.

De természetesen megadom még a szót, hogy a képviselő úr kérdésére válaszoljon.

KUGLER FLÓRIÁN, a MÁV Zrt. volt humánpolitikai vezérigazgató-helyettese:
Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, valóban, a kőszegi gyermekotthonra vonatkozó
kérdésre nem válaszoltam.

Amikor 2002-ben a MÁV-hoz kerültünk, volt a MÁV-nak egy alapítványa, a „Vasút a
gyermekekért” Alapítvány. Ebből az alapítványból finanszírozták egyebek mellett a kőszegi
gyermekotthont, és nem tudom megmondani, de Budapestem, Nagykanizsán, Szegeden,
Záhonyban – Záhonyban majdnem biztos, mert ha valami van, akkor Záhonyban van belőle –
óvodákat, és még nem tudom, milyen létesítményeket. Az egyik dolog, hogy megszüntettük
ennek az alapítványnak a támogatását. Ezért rengeteg támadást kaptunk a szakszervezetek
részéről, a sajtóból. Viszont ezt a pénzt nem lenyeltük, hanem beletettük a béren kívüli
juttatások csomagjába, és ott hagytuk a munkavállalóknál. De azt gondolom, az a fajta
méltánytalan, másfelől viszont mások részére kivételezett helyzet, hogy a gyermeküket saját
óvodába járathatják, a vasutasság 90 százaléka meg természetesen nem járathatta saját
óvodába, mert Püspökladányban, Nyékládházán, Győrben nincs, ám néhány helyen a tradíció,
tehát a hagyomány okán MÁV-tulajdonban maradtak ilyen létesítmények.

Mi azt az álláspontot képviseltük – én is személy szerint–, hogy a MÁV-nak nyilván a
vasúttal kell foglalkoznia, és nem a gyermekjóléti intézmények működtetésével. Nem
szeretnék átmenni demagógba, hogy az adófizetők pénzét hogyan költjük el, de igazából ez
van mögötte, hogy ez nem a MÁV dolga. Ez az önkormányzat dolga, hogy ott működtessen
óvodát vagy akármit. Ezeket az intézményeket felajánlottuk az önkormányzatoknak, hogy
vegyék át, Kőszegen nem sikerült. Magam jártam ott, azt is hozzá kell tennem, hogy a MÁV-
ban is a tradíciókhoz jobban ragaszkodó vezetők magatartása, megítélése más volt, mint a
mienk, mint az enyém. Én vállalom ezt, azt gondolom, ez vezetésfilozófiai kérdés. Azt
mondom, hogy a MÁV-nak a vasúttal kell foglalkozni, nem jóléti intézményekkel. Most
nagyon kisarkítottam. Ez az alapítvány egyébként ma is létezik, nem sikerült felszámolni.
Pénz már nincs benne, de még ma is létezik, és legnagyobb sajnálatomra néhány létesítmény
változatlanul nincs hasznosítva, miközben szerintem ez lenne a logikus.

Ha meg akarnám mondani, sem tudnám megmondani, hogy mi volt annak a cégnek a
neve, amely a bérszámfejtést végezte 2002-ben és előtte, mert nem tudom pontosan.

Újra, és köszönöm elnök úr kiegészítését. Részben egyetértünk, részben valószínűleg
nem, azt gondolom, amit az előbb a gyermekintézmények kapcsán mondtam, hogy az
alaptevékenységre kell fókuszálni egy cégnél, és ami nem alaptevékenység – és itt nemcsak a
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jóléti létesítményről beszélek, hanem volt a cégnek MÁV-Dent nevű társasága, egy fogorvosi
valami, amely szövetkezett MÁV-val, tehát három fogorvos, meg a MÁV. Nem hiszem, hogy
valaki komolyan gondolja, hogy a MÁV-nak ezzel foglalkoznia kell. Megszüntettük. Ugyanis
van egy Vasútegészségügyi Kht., amelynek keretében sztomatológiai ellátástól kezdve sok
minden mást is kaptak. Úgy hiszem, hogy azok a kollégák – elődeink –, akik ezeket a cégeket
létrehozták, jó úton jártak, az más kérdés, hogy ez ellentmondásos. Sok szempontból lehet
nézni, a munkavállaló szempontjából nem előnyös. Tehát amikor Gaskó, Borsik és társai
verték az asztalt, azt tökéletesen megértem. Amit ők képviselnek, abból a szempontból ez
nem volt előnyös, de az a helyzet, hogy bennünket nem szakszervezeti vezetőnek, hanem
menedzsernek vittek oda, és a mi dolgunk nem az volt, hogy ezeket a szempontokat
preferáljuk, hanem az, hogy a MÁV szempontjait preferáljuk.

Vagyis azt hiszem, következetesen végig kellett vinni ezt a kihelyezést, de nem
szeretném azt mondani, hogy nem volt ebben olyan szempont, hogy a létszámcsökkentés
részeként ezt is használtuk. Igyekszem őszinte lenni a bizottsághoz, tehát nem mondom azt,
hogy nem volt ott a fejünkben, de másfelől ott volt az is, hogy azokat vittük ki, amelyek nem
az alaptevékenységhez tartoznak. Ha valaki úgy gondolja, hogy a tengelykarbantartás nem
végezhető el máshol, hanem azt a vasútnál lehet csak megcsinálni, ez is lehet egy közelítés, a
mi álláspontunk nem ez volt.

Azt szeretném elmondani fehéren-feketén, hogy amíg én a MÁV-nál dolgoztam
munkaviszonyban, nem volt politikai kérés. Tehát nem tudnék olyat mondani – elmondanám
–, hogy X. Y. felcsörgetett, hogy Z.-nek adjatok valami állást. Egészen biztosan tudom, mert
humánvezetőként mi csináltuk a pályázatokat, hogy úgy kerestünk pénzügyi vezérigazgató-
helyettest, hogy megbíztunk olyan fejvadászt, akiről tudtuk, hogy ebben a szférában
megtalálja a legjobbakat. Nem volt súgás sem, tehát még csak azt sem mondták, hogy Jóskát
vagy Bélát vegyétek föl. Ezzel nem szeretném azt mondani, hogy a végeken valahol a helyi
politikai kapcsolatrendszerben nem volt ilyen, mert nem szabad ezt leszűkíteni a felső vezetés
és a nagypolitika kapcsolatára, ami egyébként nem nagyon volt. Tehát képviselő úr, szerintem
ez egy olyan menedzsment volt, akit igazából senki nem kedvelt, még a tulajdonosa sem. Az
ellenzék hivatalból támadta, az őt támogató sajtó hivatalból támadta, de a tulajdonos is, ha
megnézik a MÁV történetét, a menedzsment fölé helyezett két miniszteri biztost. Ez egy ilyen
helyzet volt. De a kérdésére szűken válaszolva, nem tudok ilyenről, hogy a politika
megrendelt volna valamit, magasabb pozíciókban egészen biztosan tudom, hogy nem, mert
azzal találkoztam volna, tehát nem volt ilyen megrendelés.

Talán a kihelyezésre így teljes a válaszom, elnök úr, hogy szerintem ez úgy áll, hogy a
létszámcsökkentésnek is eszköze volt, de azt szeretném mondani, hogy ezt nem kérte tőlünk
senki. Tehát ha a kérdés arra vonatkozott a banki hasonlat alapján vagy más módon, hogy ezt
megrendelte volna akárki, ilyenről én nem tudok.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Lezárhatjuk akkor a kérdéseket, több kérdés nincs.
Engedjék meg, nem akarok újabb kérdést föltenni, de miután visszautalt 2002 előttre,

azt hiszem, hogy csak a leglényegesebbet. Kapott már nagyon sok anyagot a képviselők
kérdésére a bizottság, amiből azért eléggé egyértelmű – és most nem minősítem, csak
tényként mondom –, hogy 2002 előtt nagyon kivételesen fordult elő kiszervezés. Lehet, hogy
ez a Dent Kft. körülbelül akkor volt, nem emlékszem pontosan, de ez egy viszonylag
elenyésző, kisebb cég. Nem nagyon volt jellemző 1998-2002 közti szakaszra a kiszervezés,
vagy előtte bizonyos tevékenységek kiszervezése, vagy utána, de ezt a kérdést nyilván majd a
bizottság értékeli, mint ahogy a különböző menedzserszerződésekkel kapcsolatos dolgokat.
Valóban előfordult korábban is, de ez inkább kivétel volt.
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Volt egy teljesen új szemlélet, gondolom, a képviselőtársamnak is arra irányultak a
kérdései, hogy igazából valóban történt egy ilyen váltás, hiszen 2002 előtt azért általában a
MÁV felső vezetése vasúton belülről lett kinevezve, és az igazgatóság volt az, ami inkább egy
külső menedzserszemléletet hordozott. Én most nem akarom minősíteni, hogy ez jó vagy
rossz, ön elmondta azt, hogy bizonyára jó, mert továbbra is így van, de nyilván mindennek
megvannak az előnyei és a hátrányai. De valóban, 2002 után egy nagyon lényeges változás
történt ilyen szempontból, úgyhogy én ezért is köszönöm, hogy eljött az ülésünkre és
válaszolt a kérdésekre. Mint mondtam, ez nem azt jelenti, hogy most mindenben feltétlen
egyetértünk, de én azt gondolom, a kérdéseket föltettük, megkaptuk rá a válaszokat,
nyilvánvaló, hogy ezeket a jelentés összeállításánál is figyelembe fogjuk venni.

Köszönöm szépen a megjelenését, és ezzel akkor az 1. napirendi pontot lezárom.
(Kugler Flórián távozik az ülésről.)

Jelentés készítésének megbeszélése, válaszok áttekintése

A 2. napirendi pont előtt Göndör képviselőtársam kérdezte, hogy lesz-e ebédszünet.
Ha tennék javaslatot, lehet, hogy gyorsan végzünk a második kérdéssel, úgyhogy inkább azt
javaslom, hogy essünk neki gyorsan, mert végül is ez egy technikai megbeszélés, miután a
tartalmi megbeszélésnek még mindig vannak akadályai, hiszen egyrészt az összes kérdést
nem kaptuk meg, másrészt a feldolgozás még mindig időigényes.

Bevezetésként elmondanám, a bizottság jelentéstételének az időpontja május 24-ére
vonatkozik, megkérdeztük itt a Parlamentben az értelmezést, hogy mikor alakult meg a
bizottság, 180 napra kaptuk a mandátumot, volt egy idevonatkozó határozat meg a bizottság
fölállítása, tagok megszavazása is, de ezt az egyértelmű állásfoglalást kaptuk, hogy május 24-
ig kell a jelentést megtennünk. Persze én azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy most tovább
kellene tolni időszakban, a korábbi cél is az volt, hogy május elején megfogalmazzuk azért a
jelentést.

Mint említettem, hogy milyen munkák vannak még hátra, illetve mi van még hátra,
milyen feladatok, azt gondolom, hogy változatlanul, ha egyetértenek a bizottság tagjai,
Mándoki Zoltánt, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatóját a következő ülésünkre meghívnám, mert
ő jelezte, hogy külföldön van. A Debreceni Járműjavító ügyét le tudnánk zárni azzal, hogy ha
Ványi Sándor még eljönne, ő volt a bizonyos időszakban az ügyvezető igazgató, amikor ez a
kérdéses tender volt, erről tudna nyilatkozni. Ezen kívül felvetődik még, hogy itt azért volt
más vezető is a MÁV-nál ebben az időszakban. Azt gondolom, hogy még esetleg célszerűbb
lenne akkor, amikor a kérdéseket már lényegében föl tudtuk dolgozni és a jelentés váza
elkészült, meghallgatni esetleg a következő vezérigazgatót, hiszen akkor már, én azt
gondolom, hogy nem az eseményekről kellene kérdeznünk, hanem a válaszok ismeretében
bizonyos dolgokról kellene kérdezni esetleg inkább, talán konkrétabban is lehetne arról az
időszakról. Ez mindenképpen célszerű, legkésőbb május elején ezt meg kell ejteni, húsvét
utáni héten, ez lenne tehát így durván az időhorizont.

Ezen kívül ismertetem a bizottsággal, hogy kaptunk Korondi képviselő úrtól egy
javaslatot a vizsgálóbizottság záró jelentéséhez. Korábban már beszéltünk arról, hogy milyen
metodika szerint végeznénk ezt. Én azért mondom, hogy elfogadtam és kiosztottam, amit ő
mond, de azt javaslom, hogy maradjunk annál a módszernél, ami egyébként részben kötelező

is, hogy van egy idevonatkozó országgyűlési határozat, most ezeket a kérdéseket meg kell
válaszolni.

Azt gondolom, ahogy korábban beszéltünk, az 1-est most félreteszem, mert az a
legbonyolultabb, a 2-es kérdéstől a 12-esig lényegében érintettük és az ügyvédi iroda
segítségével is ezeket a kérdéseket összeállítjuk. Május elejére megcsináljuk a válaszokat. Itt
természetesen vannak azért olyan kérdések, mint például a 10., hogy származott-e mérhető

gazdasági előnye a MÁV Zrt.-nek a kiszervezésből, ezek egy kicsit bonyolultabb
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értékeléseket kívánnak meg, tehát ez nyilván összetettebb dolog lesz, de vannak olyan
kérdések, amiket egyértelműen meg lehet válaszolni szerintem, azt ide fogjuk terjeszteni és
megvitatjuk. Például hogy mi történt a privatizálásért kapott ellenértékekkel, ezt viszonylag
egyszerűen meg lehet válaszolni. Tehát azt gondolom, hogy ezek… Vannak olyan kérdések,
ahol jelezte a MÁV jelenlegi vezetése is, hogy nem tud egyértelműen hatásvizsgálatot adni,
például a 8., hogy milyen hatása volt a MÁV Zrt. eredményére, a tartósan veszteséges
gazdálkodásra a szerkezetátalakítás és a későbbi privatizáció. Ilyen elemzés nincs, de azért a
bent lévő anyagok alapján meg tudjuk írni az erre vonatkozó választ. Tehát én azt gondolom,
hogy a kiszervezésnél konkrét példákat be tudunk mutatni, hogy mennyire volt előnyös vagy
nem előnyös.

Én az ügyvédi irodától azt kértem, kiemelve néhány esetet, hiszen nem tud minden
esettel foglalkozni, hogy a felsővezeték-karbantartással, a jegykészítéssel kapcsolatos
tevékenységet alaposabban vizsgálják, mert erre vonatkozóan most kaptunk még újabb
anyagokat, tehát ezt azért most nem tudjuk megtenni, de május elejére nyilván készen lesz.
Azt gondolom, hogy ezeket meg tudjuk válaszolni.

Itt azt a munkamódszert javasolnám, hogy összeállítjuk természetesen és kiküldenénk
a választervezetet, amihez mindenki hozzátehet még, illetve írásban is jelezhetné, és utána
akár egy bizottsági ülés, akár csak egy munka-összejövetel keretében a szakértők is meg
tudják beszélni a 2-12-es kérdéseket.

Az igazán nehéz kérdés az 1-es, illetve nem is az, hogy nehéz, hanem – hogy mondjam
– meglehetősen sok mindent tartalmazó az 1-esre való válasz, a MÁV-csoport
gazdálkodására. Erre vonatkozóan sok minden készül, mert hisz a kérdésekre, amiket
föltettünk, megjöttek a válaszok, ezeket ki kell értékelni. Én ezt mindenképpen szeretném
hozzátenni a jelentéshez. Azt gondolom, talán így elsőre az lenne a célszerű, ha majd a
jelentéshez mellékelnénk az összes képviselői kérdést és az arra adott választ, illetve az abból
megfogalmazott javaslatokat mindenképpen majd hozzá kell tenni. Egyelőre azt javaslom,
hogy ez mellékletként legyen. Nyilván be lehet emelni a válaszokba, sőt be kell emelni
bizonyos értékeket, és a következtetéseket is majd még külön le lehet venni. Tehát ennyiben
elfogadom Korondi úr javaslatát. Nyilvánvaló, hogy megválaszoljuk a határozati javaslat
kérdéseit, és utána azért nekünk javaslatokat, illetve további megállapításokat kell tenni,
amely végül is azért összefügg a kérdéssel.

Tehát nagyon sok olyan kérdést tettek föl a képviselők – köszönet nekik –, ami nem
baj, de eléggé megterhelte a MÁV vezetését bizonyos értelemben, de hát ez a feladat, hogy
ezt elvégezzék és megválaszolják. Most már majdnem teljes körű. Nem tudok most
végigmenni, mert gondolom, a mai napon is kaptunk még válaszokat, úgy tudom, Spaller
képviselő úr több mint 50 kérdést tett föl, alelnök úr is korábban 20 körüli kérdést tett fel, és
Korondi úr is jó tucatnyi kérdést föltett. Én szerény voltam, mert néhány kérdést tettem föl,
mert valóban nem akartam átfedéseket. Ezeket meg fogjuk kapni. Ez alapján – azt gondolom
– az 1. kérdésnél számos példát tudunk felsorolni a gazdálkodásra, de ezek egyedi ügyek.

Azt kérem most a bizottság tagjaitól – ezt megbeszéltük Spaller képviselő úrral is –,
hogy próbáljunk koncentrálni most már, ne nagyon tegyünk föl kérdéseket. Nem tudom
megparancsolni egyetlen képviselőnek – meg eszembe sem jutna ilyen –, de nem fogjuk tudni
átfogni az anyagokat. Tehát tényleg csak olyan kérdés legyen, amiből következtetéseket lehet
levonni, tehát egyértelműen le lehet vonni a szerkezetátalakításra, vagy akár a gazdálkodásra
vonatkozó következtetéseket. Természetesen azokat az egyedi ügyeket, amelyeket
megkérdeztünk, végig kell vinni, tehát ott még azért számos pont van, amit tisztázni kell, ezek
fontos feladatai lehetnek a bizottságnak, és tanulságul szolgálhatnak a MÁV-nak.

Spaller képviselő úr készített anyagot már a MÁV-csoport 2002-2010 közötti
gazdálkodásával kapcsolatban, egy ilyen átfogó kisebb anyagot, amit, azt hiszem, kiküldtél.
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(Jelzésre.) Nem küldtél ki? Tehát van már egy ilyen javaslatunk, ami alapvetően néhány
oldalban összefoglalja ennek a gerincét. Gondolom, ezt is tekinthetjük egyfajta alapnak.

Átadom a szót, hogy kinek milyen javaslata van még ehhez képest. Alelnök úr!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Csak egy dolgot szeretnék javasolni a bizottság részére,
igazából Korondi képviselő úr jelentésjavaslata indított arra, hogy ezt megfogalmazzam.
Természetesen az egyes döntések felelőseit fel kell tárnia a bizottságnak, ugyanakkor azt
gondolom, hogy az Országgyűlés bizottságaként mindenképpen nagy hangsúlyt kellene
fordítani arra, hogy a tágabb kontextust nézzük meg. Tehát a MÁV nem pusztán egy izolált
zárványként működött, aminek a sorsát a belső döntések szabták meg, hanem egy tágabb
kontextusban, az egész magyar közlekedéspolitika, vasútpolitika döntései befolyásolták a
helyzetét. Tehát a MÁV nemcsak azért kerülhetett nehéz gazdasági helyzetbe, mert rossz
gazdálkodási döntések születtek a MÁV-on belül, hanem mert a hazai közlekedéspolitika, a
megrendelő és tulajdonos minisztériumok olyan politikát folytattak, ami a MÁV-ot egy
helyzetbe hozta, amire tulajdonképpen reagálni próbált.

Azt gondolom, az országgyűlési határozati javaslat első pontja lehetőséget biztosít a
bizottságnak arra, hogy kicsit megvizsgáljuk ezt a keretet, ezt a kontextust az egész vasút-
politikai és közlekedéspolitikai keretet, amiben a MÁV-nak működnie kellett. Azt gondolom,
a bizottság nagyobb mértékben tud hozzájárulni a vasút jelenlegi helyzetének a feltárásához,
hogyha ezt az elemzést is elvégzi, mintha egyes apró-cseprő privatizációs ügyek felelőseit
próbálja valahogy bíróság elé citálni. Azt gondolom, nekünk azért elsősorban nem nyomozati
jogkörünk meg vádemelési feladataink vannak. A fajsúlyos döntéseknél meg kell találni és
meg kell nevezni a felelősöket, ebben egyetértünk, de azt gondolom, hogy az én
értelmezésemben a feladatunk nagyon komoly része, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg,
hogyan lehet azt a továbbra is lehetetlen helyzetet megoldani, amiben a MÁV működik. Tehát
ne legyenek illúzióink, hogy most hirtelen a MÁV fölött kitisztult volna az ég, és verőfény
uralkodna, a MÁV továbbra is válságos helyzetben van, és ez a kormányzatnak is, és azt
gondolom, az Országgyűlésnek is felelőssége, hogy olyan irányba tudja elmozdítani a vasúti
ágazatot és ezen belül a MÁV-ot, ami biztosítja a magas színvonalú vasúti szolgáltatást
Magyarországon. Ilyen irányú javaslatokban is próbáljunk meg gondolkodni, és azt
gondolom, az országgyűlési határozat első pontja erre lehetőséget biztosít a bizottság számára.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Göndör képviselő úr, parancsoljon!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak erősíteném
alelnök urat abban, hogy ahogyan egyszer – bocsánat – közbe is szóltam, hogy minket azért
egyik oldalról köt ez az országgyűlési határozati javaslat, és ennek a keretén belül kellene.
Azt nem tudtam, hogy ezt kitől kaptuk, de nagyon furcsának tekintettem, tehát így azt
mondhatom, hogy ez akkor Korondi úr javaslata. Mert számomra – és most mondom, hogy én
Kugler úrral szemben elfogult vagyok, mert huszonéves korom óta ismerem őt –, és tudom,
hogy ő fiatalemberként mekkora változáson ment keresztül az olajiparban, amikor egy
kizárólagosan állami monopolhelyzetben lévő cégből piaci cég lett, és ő ezt megtanulta, és
kegyetlenül keresztülvitte. Egy kis apróságot mondok – majd fogok még a végén erre
hivatkozni –, gondoljanak bele, ahogyan végignézek, mindenki tankolt korábban úgy, hogy
minden tankoláskor tett egy hatalmas jattot. Most pedig tankol úgy a kútnál, hogy
automatával fizet. Gondolják végig, ez a fiatalember merte venni akkor a bátorságot magának,
és azt mondta, hogy rendbe kell tenni a béreket, aztán csökkenteni kell a létszámot és
átalakítani, és nem ostorral verni, hogy majd nem fogadjuk el.
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Szóval menjünk el egészen odáig, hogy az egészségügyben ez a probléma teljesen
hasonló. Tehát amit ő itt számomra elmond, és nekem ez az érdekes – talán emlékeznek rá, az
elején is ezt mondtam –, hogy mi magunk, a bizottság nem fogja tudni megoldani a MÁV
problémáját, de azt felelősségünknek érzem feltárni, hogy amikor ez a hatalmas mamut MÁV
találkozott a piacgazdasággal, ebből milyen konfliktusok származtak, mennyiben volt meg
ennek a törvényi háttere vagy nem. Vagy egészen eljutok a végére, mert számomra a
következtetés az, hogy mit ajánlunk a Háznak, hogy melyek azok a jogszabályok, amelyeket
viszonylag gyorsan kellene változtatni annak érdekében, hogy ez a cég más legyen. Erre
mondok önöknek egy nagyon megrázó példát. Jártam Nagykanizsán a járműjavítóknál egy
munkásgyűlésen, ahol a MÁV vezérigazgatója személyesen vett részt, és a szakági igazgatók
előtte azt mondták, hogy az a munkavállaló, aki egyetlen kérdést vagy véleményt mer
megfogalmazni, azonnal elbocsátják, és a vezérigazgató ott vergődött két és fél órán keresztül,
és nem tudott kicsikarni egyetlen kérdést vagy észrevételt a munkavállalókból. Tehát ez a
MÁV Magyarországon, ez volt a MÁV. Ezt a céget kell átalakítani valamivé.

Tehát nekünk szerintem ebben kellene segíteni, és ha az a sor kérdés, ami – nem
megbántva képviselőtársaimat – egyfajta politikai felhangot üt meg, vagy valamilyen
érzelmektől vannak vezéreltetve, ilyennek érzem például ezt a gyermekotthon- vagy
óvodakérdést. Megint csak azt mondom, teljesen igaz, de nem hiszem, hogy nekünk azt le kell
írni, hogy egy Nagykanizsa léptékű városban, amit nyilván Kugler úr gyakorlatból tud, a két
óvoda, a városi és a vasút óvodája kőhajításnyira van egymástól, és mind a kettő meghal, mert
a vasutasok csak a sajátjukat akarják 12 gyerekkel, a nem vasutasok meg a másikat
12 gyerekkel. Nincs ember, aki ebben rendet tesz, ha mi felülről – mint tulajdonos – nem
olyan menedzsmentet bízunk meg, amelynek azt mondjuk, hogy igenis meg kell tisztítani a
szervezetet. És azt vártam – ezért vártam valami gazdasági embert –, ugyan az ÁSZ-
jelentésből is kiolvasható, és más anyagokból az a félelmetes keresztfinanszírozás még ma is,
nincs ember, aki kihámozza, hogy a vasútnál mi mibe kerül. Belül hova kerülnek a pénzek?

Tehát itt jön, amit Kugler úr említett, hogy kellett egy komoly pénzügyi menedzsment
ahhoz, hogy ezen az úton elinduljon, de ahogy ennek a belső szervezetnek a merevségét
látom, ez évtizedekig probléma lesz. Hadd mondjam, az E.ON-nál – gondolják végig –
jogászember volt a cég vezetője, nem energetikus, és a példám a következő. Amikor én fiatal
pályakezdőként Münchenben azt láttam, hogy 90 barral megy a földgáz a belvárosba, a
fővárosba, Magyarországon meg 3 barral, azóta alig telt el huszonegynéhány év. És hol
tartunk? És közben mégis megvan a biztonság, az, amire a vasút mindig hivatkozik nagyon
bátran, hogy nekik a biztonság, a biztonság, a biztonság, de azt meg lehet tartani amellett is,
hogy közben a tisztánlátás lehetőségét megteremtjük. Én ezt hangsúlyozom sokáig, hogy úgy
érzem, nekünk ez az egyik feladatunk, hogy teremtsük meg ennek a tisztánlátásnak a
lehetőségét, ebben segítsük a kormányt. Mellette nagy valószínűséggel lesz olyan a
leánytársaságok privatizációjánál, én most hadd ne prejudikáljak, mert azokat a részeket még
én is nézegetem, hogy lesz olyan, ahol majd inkább az ügyvéd úrék azt tudják mondani, hogy
na, ez nem volt szabályos, ez nem volt sportszerű, lehet, hogy lesznek ilyenek, azokra is föl
kell hogy hívjuk a figyelmet. (Spaller Endre távozik az ülésről.) De az a kérésem, hogy ne ez
domináljon, mert ezzel még inkább lefékezhetjük azt a folyamatot, amin a MÁV-nak át
kellene menni. Tehát önmagunk számára inkább az kérem, hogy miközben föltárjuk azt, hogy
egyesek vagy többen nem tisztességes szabályokkal fociztak a pályán, aközben ennek a nagy
szervezetnek az egyre gyorsuló átalakulását ne lassítsuk és ne akadályozzuk meg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Annyit szeretnék hozzátenni akkor még ehhez, hogy miután én
se vagyok már olyan fiatal, azért emlékszem még arra az időszakra, hogy volt ennél rosszabb,
mert volt, amikor még megírt kérdéseket is föltettek, tehát nemcsak nem lehetett kérdezni.
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Hogy ez melyik időszakra vonatkozik… Tehát azért mondtam, hogy nem kommentálnám,
inkább majd a jelentéskészítésnél. Minden időszaknak megvannak a maga tanulságai. Nem
akartam itt vitába bocsátkozni, ki fogjuk elemezni az adatokat.

Egy biztos, hogy azért 2002 után ennek a változásnak nagyon sok kérdése maradt és
nem látszott a MÁV-on, tehát idehoztak egy úgymond professzionálisan szervezett
menedzsercsapatot, ha jól gondolom, a képviselő úr is erre céloz, ennek az eredményességét
azért – hogy mondjam – érdekes lenne kielemezni. Szerintem most még nem tartunk ott, de
talán a következő bizottsági ülésen visszatérhetünk rá, gondolom, nyilván a szakértőkkel
alaposan ezt meg kell beszélnünk, azért is volt érdekes a mai ülés, de én azt gondolom, hogy
esetleg Mándoki vezérigazgató úr meghallgatásánál belemehetünk ebbe a témába, mert ő az
elsőszámú – hogy mondjam – illetékes ezért. Ez nagyon érdekes dolog lehet, nem igazolták.

Tehát azt tudom mondani, hogy nyilván mind a két oldalról meg lehet közelíteni: a
MÁV-kultúra szétverése az egyik oldal, aki ezt mondja, a másik meg azt mondja, hogy egy új
kultúrát kellett hozni egy állami céghez. De az eredmény nem igazolt, azt hiszem, hogy
mindenesetre vitatható, maradjunk annyiban, aztán majd megvitatjuk, mert nem látszott, a
MÁV alapvetően nem változott meg, és valóban ez a változás hátravan még a mai ideig.
Tehát ugyanúgy, ha megnézzük a számsorokat, az 1. kérdést meg tudjuk válaszolni,
lényegében azt kell hogy mondjam, hogy hasonló helyzetben lavírozott el egészen a 2010. év,
persze nagy hullámok voltak a finanszírozásban, de gyakorlatilag nem lehetett észrevenni ezt
a fajta… Kétségtelen, hogy voltak események, amelyek lényegesek voltak, az ütemes
menetrend bevezetésével kapcsolatban, és a többi, tehát voltak események, voltak
pozitívumok a MÁV életében minden időszakban, én ezt nem vonom kétségbe, de most ezt
nagyon bonyolult lenne kielemezni.

Összességében azt lehetett látni, hogy a hitel végül is, amiért ez a vizsgálat keletkezett,
és ez volt az országgyűlési határozat mögött is, 2010-ben egy nagyon jelentős
hitelállománnyal kellett számolni, ami továbbra is azt mutatta, hogy nincs meg. Erre
vonatkozóan is vannak már számsorok, tehát az 1. kérdést meg tudjuk válaszolni részben.

Én akkor azt javasolnám végül is, hogy ha azt tudnánk csinálni, hogy május elejére a
2-12. pontokat elsősorban az ügyvédi iroda segítségével megnéznénk, de természetesen
minden szakértő javaslatát figyelembe vesszük, aki ehhez hozzáért, mert még egy tervezetet
elkészíttetek, az 1-es kérdésre vonatkozóan meg további egyeztetés szükséges, mert itt nagyon
sok olyan… Ha azzal egyetértenek a képviselők, hogy aki kérdést tett föl, ott a szakértői
segítségével megjelölnénk a bizottság számára is, hogy kaptak kérdést, kaptak választ, ebből
le lehet vonni bizonyos következtetéseket, hogy melyik az, amit a bizottság számára meg
kívánnak osztani, milyen következtetéseket erre vonatkozóan, és akkor valóban végig is
mehetünk az ügyeken azon a bizottsági ülésen majd. De akkor azt kérném, hogy aki a választ
megkapta, majd készüljön is fel belőle, hogy kommentálja bizonyos értelemben, hogy mi
erről a válaszról a véleménye, és akkor azt be fogjuk építeni a jelentéstervezetbe, amennyiben
megvitatjuk. Egyelőre ennyit tudok mondani.

Akkor az azt jelenti, hogy ez dátum, tehát szerintem május elejére le kell zárni a
kérdéseket, ki kell elemezni a válaszokat, a magam részéről meg a 2-12. pontig csinálunk egy
tervezetet, ha ez így megfelel. Jó, köszönöm szépen.

Van-e valakinek még most észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor
megköszönöm a részvételt, és az ülést le is zárom.

Egyebek

Gondolom, az Egyebeket is megbeszéltük. Van egy olyan javaslat tehát, hogy mikor
hallgassuk meg. Két héten belül jelezte Ványi úr, hogy rendelkezésre áll. Esetlegesen április
19. jöhet szóba például, egy keddi nap. 18-án van parlament, plenáris ülés, aznap talán már
nem fér bele. A 19-e alelnök úrnak nem jó. Az a probléma, hogy a következő hét húsvét.
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Tehát 19-ét elvileg megcélozhatjuk. Azt gondolom, hogy azért terveztünk hasonló időpontot,
hogy reggel még, ha más bizottsági ülés van, azon részt lehessen venni. Egyelőre
megterveztük, 19-ére akkor Mándoki urat meghívom a bizottság egyetértésével és Ványi urat
is természetesen, és tovább folytatjuk a kérdések feldolgozását, aztán megvitatjuk majd, hogy
szükséges-e még újabb vezető meghívása.

Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Nem tudom, meggondolandó, hogy esetleg még
Heinczinger vezérigazgató és Kamarás Miklós invitálása lehet, hogy szükséges lenne még a
meghallgatások sorában.

ELNÖK: Igen, természetesen, ha van ilyen javaslat, akkor én meghívom. Kamarás
Miklóst beszéljük meg. Én azt gondolom, hogy azért valami időhatárt is kell szabni, úgyhogy
megbeszéljük. Én nem tudom, hogy őt miért kell, meg lehet indokolni, csak én azt gondolom,
hogy Heinczinger vezérigazgatót is természetesen meg kell hallgatni egy ilyen jelentés
összeállításánál, ő volt a vezető, ha jól tudom, Mándoki úr után 2007-től gyakorlatilag 2010-
ig. Viszont az nem árt, ha addigra megkapjuk a kérdésekre a válaszokat szinte kizárólagosan,
mert azért akkor erre az időszakra vonatkozóan is azt gondolom, hogy a megfelelő adatok
birtokában kell föltenni a kérdéseket.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Kamarás meg akkor volt elnök, igazgatósági elnök
volt.

ELNÖK: Jó, akkor ezt a két javaslatot vettem. Talán egy másik ülésre, ha egyetért
képviselő úr, nem a 19-ei, hanem az azt követő ülésre hívnánk meg őket, az május elején
lenne, amikor már a jelentéstervezet is elkészül, és akkor elképzelhető még, hogy ha a
jelentéstervezet elkészül és úgy gondolják a képviselő urak, akkor még a jelenlegi
vezérigazgatót akkor meghívjuk májusban, ha természetesen a javaslatokhoz kommentálás is
szükséges. Jó? Köszönöm szépen. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 40 perc)

Manninger Jenő
a bizottság elnöke
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