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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 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok
privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottságának

2011. május 4-én, szerdán, 13 óra 44 perckor kezdődő,
a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket, a képviselőket, a vendégeinket és a
meghívottunkat. Az ülést megkezdjük. Azért vártunk, mert Spaller Endre képviselőtársam
jelezte, hogy mindenképpen el szeretne jönni az ülésre, csak egy kicsit késik - látszik, hogy
még nem érkezett meg, de most már elkezdjük. A bizottsági ülés napirendjét kiküldtem.
Megállapítom, hogy jelen pillanatban hárman vagyunk személyesen jelen a bizottsági ülésen,
a tanácskozást így megkezdhetjük.

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a szakértőkkel délelőtt folytattunk egy
megbeszélést, amelynek kapcsán a 2. napirendi pont keretében, amely a jelentéstervezet
összeállítása, elmondom, hogy a szerkesztésről beszéltünk, hogy a jelentés szerkesztését hogy
állítanánk össze. Ezt a 2. napirendi pont keretében én itt a bizottsági ülésen természetesen a
bizottsági tagokkal is ismertetném, és folytatnánk erről egy konzultációt. Ugyanakkor azt is el
kell mondjam, hogy a mai ülésre 1. napirendi pontként Heinczinger István úrnak a MÁV volt
vezérigazgatójának a meghallgatását tűztük ki. Mielőtt elkezdenénk, megkérdezem a jelen
lévő bizottsági tagokat, a képviselőket, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan
javaslatuk. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor úgy mennénk, ahogy kiküldtem, tehát
először a vezérigazgató úr meghallgatása, utána a jelentéstervezet és egyéb kérdések
kerülnének sorra. Remélem, hogy a 2. napirendi pont tárgyalására - amelybe a múltkor
Göndör képviselő úr felvetésére konkrét cégügyet is felvettünk - Spaller úr már
mindenképpen megérkezik, hisz ő volt a kezdeményező. (Göndör István jelzésére:)
Parancsoljon, Göndör képviselő úr!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha az eredeti
meghívó 2. pontját emiatt vettük napirendre, miattam nem szükséges. Az elnök úrra bízom,
hogy kell-e, hogy jegyzőkönyvbe vegyük: én ügyvédi irodához és bírósághoz fordultam,
Spaller úrnak az MTI-tájékoztatóját, az összes akkori, az országos és helyi sajtóban megjelent
interpretálását, a bizottságunk múlt heti nyers jegyzőkönyvének az idevonatkozó részét
átadtam, és a MÁV-nak a leveléből pont erre a vasúttakarításra vonatkozó részt átadtam. Ha
ezt jegyzőkönyvben kell hogy rögzítsük, akkor tegyük meg, ha nem… Tehát én ezt már nem
igénylem, mert én bírósági úton a jó hírnevem megsértése címén anyagi kártérítési pert, tehát
nem büntető, hanem polgári pert kezdeményeztem.

ELNÖK: Köszönöm szépen a bejelentést. Akkor, ha megengedi, képviselő úr, a 2.
napirendi pont kapcsán vettük ezt a bejelentést - remélem, Spaller képviselő úr is megérkezik
-, ha nem szükséges, nem beszélünk róla. De e jelentéstervezet kapcsán az ügyek
megbeszélését, azt hiszem, egyébként is meg kell ejteni.

Heinczinger István úrnak, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatójának a meghallgatása

Kérdések megfogalmazása

Akkor visszatérnénk az 1. napirendi pontra. Köszöntöm Heinczinger István urat, és
köszönöm, hogy eljött a meghallgatásra. Azt szeretném kérni előzetesen, illetve a képviselő
uraknak is mondom előzetesen, hogy úgy mennénk körbe, hogy feltennék a kérdéseiket, és azt
gondolom, hogy egyben meghallgatnánk a válaszait, aztán természetesen lehetőség lesz arra,
hogy a bizottság tagjai egyes ügyekre vagy esetleg vitatott ügyekre még visszatérjenek.
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Előzetesen feltennék egy-két általános kérdést, hiszen a bizottság fő feladata az
Országgyűlés által meghatározott és megfogalmazott javaslatoknak, a bizottsági határozatra
vonatkozó javaslatoknak, határozatoknak a megválaszolása. Nevezetesen itt elsősorban - mint
ahogy a bizottság elnevezése is mutatja - a MÁV Zrt. szerkezetátalakítása és a
leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntéseket vizsgáljuk, tehát azt kérném szépen,
hogy erre térjen ki. Először is, azt kérem, röviden ezt ismertesse a bizottsággal, mert nem
tudta mindenki pontosan követni a bizottság tagjai közül a MÁV-nál ebben az időszakban a
döntési jogosultságokat, azt hiszem, volt egy duális vezetés, meg volt vezérigazgató, elnök-
vezérigazgató. Megkérem, legyen szíves ismertetni, hogy pontosan mikortól és meddig
milyen pozíciót töltött be, ez alatt hogyan és milyen stratégia mentén hozták meg ezeket a
döntéseket.

Kérem, hogy arra is térjen ki, hogy úgy tudom, 2006-ban alkották meg először a
portfóliószabályzatot, ha jól tudom - korábban is volt ilyen, de itt volt egy lényeges változás -,
és ebben a portfóliószabályzatban hogyan kívánták szabályozni az értékesítéseket,
összhangban volt-e ez a privatizációs törvénnyel, erre irányul az Országgyűlés több
határozata. És természetesen azt is kérném, hogy mindennek a kihatására - amiért ez a
vizsgálóbizottság is alakult - is térjen ki, hogy végül is a 2010-es évek elején, 2010 elején is
több mint 200 milliárd forint hitelállománya volt a MÁV-nak az átszervezések és a
szerkezetátalakítás után. Kérdezem, mi a véleménye arról, hogy ez miért így alakult ki.

Kérem, hogy térjen ki két olyan ügyre is, amelyet a bizottság már megtárgyalt: az
egyik a Debreceni Járműjavító ügye, hogy miért került sor az értékesítésére, volt-e erről
kormányzati döntés, igazgatósági döntés - ennek egy része nem az ön vezérigazgató idejére
tevődik, de nyilván utólag is vizsgálták ezt. Illetve a tender nem az ön idejére esett - hogy
pontosítsam -, a múlt bizottsági ülésen foglalkoztunk az érckocsiszállító-tenderrel, viszont a
cég értékesítése 2009 környékén történt meg.

Természetesen a bizottság korábbi ülésén elhangzott, hogy vannak olyan ügyek,
amelyeket kormányzati meghatalmazott tárgyal, tehát Budai Gyula kormánymeghatalmazott
adta ki a megbízást, ezekről későbbi üléseinken fogunk tárgyalni. Ilyenek a MÁV
ingatlanügyei, a MÁV-székház ügye, a MÁV Cargo ügye, az informatikai ügyek.
Természetesen ezekről is kérdezhetnek a képviselők, de ezeket más módon is vizsgálják.
Ezzel kapcsolatban, a MÁV Cargóval kapcsolatban csak annyit tennék fel kérdésként, hogy a
MÁV Cargónak mint a MÁV-stratégiába beilleszkedő árufuvarozásnak a kiszervezését,
illetve privatizációját hogyan látja, és ennek milyen hatása volt a Magyar Államvasutakra.

Ennyi lenne az én kérdésem bevezetésként, és akkor át is adnám a szót, kérdezve,
hogy van-e a bizottság tagjainak kérdésünk. (Senki nem jelentkezik.) Egyelőre nincs…
(Göndör István jelzésére:) Göndör képviselő úr, parancsoljon!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Nekem két kérdésem van, az egyik talán újdonság, a
másik összefügg az elnök úr kérdésével. Kérem, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy addig,
amíg a MÁV vezetője volt, volt-e számottevő vagy említésre méltó zavar a működésben, a
szolgáltatás ellátásában a korábbi kiszervezésekből fakadóan, tehát hogy kívül lévő cégek, a
piacon is meglévő cégek végeztek szolgáltatásokat a MÁV számára. Volt-e ebből komolyabb
zavar?

A másik, hogy ha a Cargo-kiszervezés szóba jön, akkor engem érdekelne, illetve
szeretném, ha beszélne arról is, hogy a Cargo tevékenységének, ha a MÁV-on belül marad,
milyen veszélyei és kockázatai lettek volna. És lehet, hogy ezt nem önnek kellene feltennem,
hanem Szarvas úrnak, hogy amíg a Cargo belül volt a kerítésen, azonos nemzetközi
feltételeket tudtak volna biztosítani az árufuvarozás számára, vagy beleütköztünk volna
valamilyen európai uniós szabályba. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Akkor megkérem a vezérigazgató urat, hogy válaszoljon a
kérdésekre.

Heinczinger István tájékoztatója, válaszai

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő Urak! Szakértő Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném
kifejezni a köszönetemet azért, hogy kérésemre 12.30 helyett, ami a meghívóban volt,
13 óra 30-ra módosították a mai ülés időpontját. Idő közben a külföldi utam egy sürgős műtéti
beavatkozás miatt elmaradt, és jeleztem, hogy vissza is állhattunk volna 13.30-ról 12 óra 30-
ra, de köszönöm a megértésüket. Köszönöm azt is, hogy a bizottság előtt kifejthetem a saját
véleményemet egyrészről mint Heinczinger István, másrészt pedig mint a MÁV volt
vezérigazgatója. Ezt a két dolgot helyenként néha külön is választom, ha megengedik, főleg
azért, mert nem vagyok politikus, és más fejjel gondolkodom én mint közgazdász, ez
természetes, és más fejjel kell hogy gondolkodjanak önök mint politikusok, illetve
szakemberek az adott területen.

Mivel a meghívóban konkrét kérdések nem szerepeltek az általános felhíváson kívül,
hogy próbáljak beszámolni a működésem alatt tapasztaltakról, illetve arról, hogy hogyan
ítélem meg a saját működésemet a MÁV vezetőjeként, ezért én a bevezetőmben egy picit
kitérnék erre, ami egyébként kapcsolódik az elnök úr első kérdéséhez is, hogy próbáljam meg
megvilágítani, hogy a MÁV stratégiája az alatt az időszak alatt milyen külső - elsősorban
gazdasági és politikai -, illetve milyen belső dolgokból, a vállalat jelenlegi vagy akkori
adottságaiból, piaci környezetéből, piaci adottságaiból, eszközállományából, munkaerejéből
és egyéb forrásellátottságából adódott.

Azzal kezdeném, hogy 2005. október 3-án kerültem kinevezésre először a MÁV Zrt.-
hez, akkor mint - a belső emberek csak úgy hívtak: - „ÁVH”, ami az általános vezérigazgató-
helyettesi funkció rövidítése. Valószínű, hogy valamilyen formában asszociáltak arra az
intézményre, amely a politikai korszakunkhoz tartozik, azért, mert a fő feladatom az volt,
hogy próbáljam rendbe tenni a MÁV eléggé veszteséges működési tevékenységét, próbáljam
meg ennek a személyi hátterét, a szervezeti felépítését valamilyen formában feltárni, és olyan
megoldásokat találni, amelyekkel egy korszerű, szemléletében korszerű, piacorientált,
vevőorientált gazdasági vállalatot lehet működtetni. 2006-ban, pontosan nem tudom, mikor,
azt hiszem, novemberben kaptam meg a vezérigazgatói kinevezésemet. Előtte, 2006-ban, azt
hiszem, szeptember 1-jétől 2006 novemberéig az elnök-vezérigazgatói funkciót töltöttem be,
amíg nem volt a cégnek elnök-vezérigazgatója, mert Gaál Gyulát felmentették, és az új
elnököt még nem nevezték ki. Az akkori alapító okirat szerint elnök-vezérigazgató látta el a
cég vezetését, ezért egy átmeneti időszakra az elnök-vezérigazgatói funkciót is - csakis
ügyrendi okok miatt, aláírási okok, cégjegyzési okok miatt - betöltöttem. 2009. november 16-
án szűnt meg a munkaviszonyom mint vezérigazgató a MÁV Zrt.-ben.

Rátérnék a stratégiára, hogy tulajdonképpen mi az a stratégiai vonal, amelynek a
mentén az akkori menedzsment, az akkori változó menedzsment - mert az összetétele, a
struktúrája is változott, de az alapszabály és az okiratok alapján is változó mozgástérrel bírt -
gondolkodott. Mi akkor három stratégiai alappillért állapítottunk meg, amelyek nélkül a MÁV
újjászervezése, új alapokra helyezése elképzelhetetlen. Az egyik ilyen alappillér a szervezeti
átalakítás, a második alappillért a MÁV konszolidációja, a harmadik pedig a modernizáció
volt.

A szervezeti átalakítás alatt nem azt az úgynevezett szervezeti átalakítást értettük, ami
a MÁV-ban megvalósult, hanem egy egészen új szemlélet, egy egész más felelősségrendszer
kialakítását a MÁV-on belül, amely megfelel a jelenlegi jogi irányításnak és a jogi
környezetnek, legalábbis az akkori jogi környezetnek. Egy olyan tiszta struktúra kialakításáról
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volt szó, amely meghatározza, kik a felelősök az egyes műveletekért, operációkért, kik a
felelősök az egyes döntésekért, ezeknek a döntéseknek milyen pénzügyi és egyéb, személyi
kihatásai vannak - a személyi kihatásnál most nem elsősorban elbocsátásról és felvételről,
hanem az egész vállalati struktúrának a személyi állományára gyakorolt hatásairól beszélek.
A szervezeti átalakítással egy szemléletváltást próbáltunk a MÁV-ban megvalósítani, amit
röviden csak úgy jellemeznék, hogy az első vezetői értekezletek egyik problémája során,
amikor megkérdeztem a jelen lévő vezérigazgató-helyettes urat a probléma forrásáról, akkor
azt mondta: az a legnagyobb probléma, hogy vannak utasok, ha nem lennének utasok, akkor
egész jól meglennénk. Ez a szemlélet, azt hiszem, tükrözi azt, ahogy akkor - és ma is - sokan
beszélnek arról, hogy a MÁV állam az államban. Ezt a szerepkört kellett volna
megváltoztatni, és egy vevőorientált, a piaci igényeknek - és itt a piac kettős piac - egyrészt
annak a piacnak, amely maga a vasút területén jelentkezik, másrészt pedig a megbízói
piacnak, ami az állam részéről jelentkezik - kielégítését tükrözte volna.

A szervezeti átalakítással egy nagyon jelentős irányításistruktúra-váltást szerettünk
volna elérni, ami azt eredményezte - röviden -, hogy átvilágítottuk a MÁV döntéshozatali
szintjeit, hogy miért lassúak, miért lassulnak azok a folyamatok, amelyek mondjuk akár egy
igazgatósági döntés vagy egy még magasabb szintű döntés után a végrehajtás folyamatában és
annak útvesztőiben elvesztek. Több mint 16 különféle döntési szint létezett 2005 előtt a
MÁV-ban, és ennek a szerkezeti átalakításnak az is volt az egyik szerepe és irányultsága,
hogy épp a folyamatok felgyorsulása és a piaci reakcióképesség növelése érdekében ezeket a
döntési szinteket megfelelően csökkenteni kell, egyébként a MÁV nem tud ebben a
környezetben se versenyképesen, se a megbízó, a tulajdonos, a magyar állam szempontjából
hatékonyan működni.

A másik ilyen nagy pillér a konszolidáció - és itt részben érinteném az elnök úr
kérdését. Amikor én 2006-ban mint általános vezérigazgató-helyettes átvettem a MÁV
operatív irányítását, az összes operatív pénzügyi irányításért felelős lettem, Gaál Gyula elnök
úr pedig a stratégiai ügyekért és az igazgatóság irányításáért volt felelős. Akkor látszott, hogy
a MÁV belelépett egy úgynevezett adósságspirálba, és ha ezt az adósságspirált nem tudjuk
megállítani, akkor a működésképtelenség határára sodródik a MÁV, nemcsak azért, mert az
adósságállomány mértéke akkora, amekkora, hanem azért, mert a tőkeszerkezete, a saját tőke
aránya a Gt.-ben, a gazdasági törvényben előírt mértékeket már olyan mértékben súrolta, hogy
a cégbíróság tulajdonképpen bármelyik pillanatban felszámolhatta volna a MÁV-ot, mert nem
tartotta be, illetve nem sikerült biztosítania a saját tőke és a jegyzett tőke arányát, aminek az
egyik alapvető forrása az, hogy jelentős hitelállománnyal rendelkezett.

Ha az akkori hitelállomány struktúráját megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy a
hitelállomány jórészt működési hitelekből, államilag garantált működési hitelekből állt,
hosszú távú hitelekből, és kisebb részt - 2006-ban körülbelül egy 20 milliárdos -
folyószámlahitelből, ami egyéves futamidejű, ezt évente kellett meghosszabbítani, illetve
évente kellett megkötni ezeket a folyószámlahiteleket a bankokkal. A nagyobb probléma az
volt, hogy a működési hitel tulajdonképpen egy olyan forrás, amelynek kapcsán annak az
esélye, hogy az valamikor a MÁV működése során megtérül, eléggé kicsi, ugyanis ezekből a
forrásokból, ezekből a hitelekből, ezekből az államilag garantált hitelekből kellett fizetni az
energiaszámlát, a munkabéreket, olyan költségeket, amelyeket hogyha a MÁV nem fizetett
volna meg, akkor a szolgáltatók hosszú távon valószínűleg nem tolerálták volna ezt a
fizetésképtelenséget.

A másik, ami nagyon fontos eleme ennek a konszolidációnak, hogy megvizsgáltuk,
milyen lehetőségek vannak arra, hogy a tulajdonos, tehát a magyar állam és a magyar
adófizető polgárok teherbíró képességén túl milyen szabad piaci pénzügyi források állnak
rendelkezésre, és hangsúlyozottan az igazgatósággal hozattunk egy olyan határozatot, amely
szerint ezek a források azonban csak és kizárólag modernizációs célra szabad hogy
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fordítódjanak, azért, mert ezek mögött a piaci pénzügyi források mögött olyan értékteremtő

funkciókat és operációkat kellett volna nekünk bevezetni, amelyekkel képesek lettünk volna
arra, hogy a hitelt - mert ezek is hitelek - vissza tudjuk fizetni, illetve hasznosan tudjuk
felhasználni.

Az egyik ilyen nagy, új pénzügyi forráslehetőségünk a kötvény lett volna. 100 milliárd
forintos kötvényprogramot dolgozott ki a MÁV, amely elsősorban az állami tulajdonban lévő
infrastruktúra fejlesztésére és annak a modernizációjára fordítódott volna. A története röviden:
jött a 2008-as gazdasági válság, amely környezetben teljesen értelmetlenné vált a
kötvénykibocsásáról beszélni, amikor a tárgyalások során egy 20 bázispontos
kötvénykibocsátás 340, illetve 650 bázispontra ugrott fel, attól függően, milyen
konstrukcióban kötöttük volna meg azt a kötvényt. Ez teljesen ellehetetlenítette volna a MÁV
működését, ezért az igazgatóság úgy döntött, hogy ezzel a programmal nem foglalkozik
tovább. Ez 2008-ban volt. Ennek azonban volt egy pozitív hatása: először sikerült a MÁV-ot
hitelminősítő intézetekkel bevizsgáltatni. 2007-ben a MÁV beruházásihitel-minősítést kapott
a Standars & Poor’stól, illetve egy másik nagy hitelminősítőtől, majd eszembe jut a neve,
ettől a két nagy hitelminősítőtől. Természetesen valamennyi hitelminősítő intézet
hangsúlyozta, hogy ezek a besorolások eléggé szoros korrelációban vannak a magyar állam
szuverén hitelbesorolásával, de senki nem számított arra, hogy a Magyar Államvasutaknak
sikerül egy ilyen minősítést elérnie. Tulajdonképpen ez volt az alapja annak, hogy 2007-től
azok a hitelforrások, amelyeket beruházásokra vettünk fel - motorvonattenderre vagy
bármilyen másra beruházási forrásként -, állami garancia nélkül és az Állami Adósságkezelő

véleménye szerint is nagyon jó kamatkondíciókkal tudtuk felvenni, ami azt jelenti, hogy 60-
80 bázispont között mozgott ezeknek a hitelforrásoknak a költsége. Még egyszer
hangsúlyozom: állami garanciavállalás nélkül, tehát ezzel az Európai Unió számára fontos
ESA egyenleget nem terheltük, és csakis eszközgarancia, tehát eszközfedezet állt mögötte,
azok az eszközök, motorvonatok vagy bármilyen más beruházási eszközök álltak mögötte,
amelyeket a MÁV vásárolt azért, hogy a teljesítőképességét növelni tudja.

A másik ilyen fontos eleme volt a konszolidációnak - és itt szintén válaszolnék akkor
az elnök úr kérdésére - a portfóliómenedzsment megújítása. 2006-ban, illetve 2005-ben is és
még 2006-ban is a vállalatcsoporthoz tartózó leányvállalatok, amelyeket zömében 1993-ban
szerveztek ki az akkor megalakuló MÁV Rt.-ből - akkor még MÁV Rt. volt - és az elődjéből
leválasztott leányvállalatok éves szinten körülbelül 10 milliárdos eredményromlást okoztak az
MÁV Zrt. számára, ami abból fakad, hogy a portfóliómenedzsment a szó gazdasági
értelmében nem funkcionált, csak a portfólióigazgatóság minden egyes éves beszámolóhoz
odacsatolta a saját egyéb leányvállalati beszámolókat, és kérte az igazgatóságot, illetve a
tulajdonost, hogy a vállalatoknál keletkező hiányt valamilyen formában finanszírozza.
Amikor én eljöttem a MÁV-tól, ez az úgynevezett leányvállalati finanszírozás nem haladta
meg az 1 milliárd forintot, és volt olyan év - 2008 -, amikor pozitív szaldót hozott. Ehhez - és
ez szintén válasz az elnök úr kérdésére - a portfóliószabályzat megalkotása nagyban
hozzájárult. Ugyanúgy, mint a MÁV esetében, havi vizsgálatot végeztünk, a
portfóliómenedzsment, a portfólióigazgatóság a pénzügyi vezérigazgató-helyettessel havi
rendszerességgel monitorizálta a vállalatok működését, és abban a pillanatban, amikor
valamilyen olyan jelenség ütötte fel a fejét, mint a túlköltekezés vagy beruházások
indokolatlan elszaladása, a létszámgazdálkodás helytelen volta, abban a pillanatban
tulajdonosi oldalról, tehát mint MÁV Zrt. igazgatóság beavatkozott, és megpróbáltunk egy
intézkedési tervvel elébe menni ezeknek a kedvezőtlen hatásoknak.

A portfóliószabályzatot úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az érvényes
privatizációs törvénynek és az állami tulajdonról szóló törvénynek. Ennek az alapja az volt,
hogy az ÁPV Rt.-től - akkor még ÁPV Rt.-től - kértünk egy jogi állásfoglalást, amelyben azt
kértük, hogy mint MÁV Zrt. egy kisebbségi vagy többségi vagy 100 százalékos tulajdonú
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leányvállalatot hogyan és milyen formában lehet értékesíteni, illetve melyek azok a pontok,
amelyek az érvényes privatizációs törvény hatálya alá tartoznak. Ezt a portfóliószabályzatot a
minisztérium - ez egy fontos eleme a MÁV működésének - mint tulajdonos hagyta jóvá, és
ennek szellemében végezte a portfóliómenedzsment, illetve a MÁV menedzsmentje a
működését. (Megérkezik Spaller Endre.)

A másik nagy konszolidációs pillér az ingatlanok helyzetének a felülvizsgálata volt.
Azt kellett mérlegelnünk, hogy melyek azok az ingatlanelemek, amelyek tartós állami
tulajdonban maradnak és kell hogy maradjanak, mert a vasúti üzem működéséhez
kapcsolódnak; melyek azok az ingatlanterületek, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe, de
fejlesztés esetén, tehát valamilyen pénzforrások hozzárendelése esetén bevételi lehetőséget
nyújtanak a MÁV Zrt. vagy valamelyik leányvállalata számára; és melyek azok az
ingatlanelemek, amelyek semmiféle MÁV-működési struktúrához nem kapcsolhatóak. A
legnagyobb probléma az volt, hogy a MÁV Rt. 1993-as megalakulásánál nem történt meg az
a tulajdoni átjegyzés, ami az akkori felügyelő szerv utasítására és alapító okirata alapján a
MÁV-hoz csatolt ingatlanhalmazt meghatározta volna, illetve meghatározta, de a tulajdoni
lapokon az az átvezetés, hogy magyar állam-tulajdonból MÁV Zrt. vállalati tulajdonba kerül,
körülbelül az ingatlanok 35 százalékánál nem történt meg. Erre akkor derült fény, amikor az
akkori vagyonkezelővel 2006-ban kötöttünk egy megállapodást, hogy az összes MÁV-
ingatlant, amely a mi vagyonbevallásunkban mint MÁV-ingatlan szerepel, az ő segítségével
átvilágítjuk, és megnézzük, hol vannak akár bejegyzési problémák, akár pedig olyan
problémák, amelyek nem felelnek meg az adott ingatlan bejegyzési adatainak. Mondok egy
példát. Voltak olyan földterületek, olyan ingatlanok, ahol maga a földterület állami
tulajdonban volt, holott a mi vagyonmérlegünkben MÁV-tulajdon volt, a felépítmény a mi
vagyonmérlegünk szerint MÁV-tulajdonban volt, a tulajdoni lap szerint meg egy harmadik
félnek a tulajdonában volt. Ez abból fakadt, hogy különféle minisztériumok,
elődminisztériumok birtokolták azt az épületet, a MÁV Rt. megalakulásakor az is MÁV-
tulajdonba került, de ezek nem kerültek átvezetésre. Ez volt az egyik nagy probléma. A másik
pedig az volt, hogy nem feleltek meg a helyrajzi számok, az azokhoz az ingatlanokhoz rendelt
helyrajzi számok. Ezeket a két intézmény munkatársai egy közel másfél éves munkával teljes
egészében rendbe rakták.

Ekkor elindult egy második lépcsője az ingatlanrendezés ügyének, az úgynevezett
digitalizálás, amely elsősorban az állami tulajdon, tehát a vasút és a vasúti űrszelvényhez
tartozó felépítmények és építmények digitális rögzítését tartalmazta. Erre is szükség volt,
azért, mert itt is kiderült, hogy bizonyos esetekben emberi mulasztásból, ami mondjuk a ’93
és ’98 közötti időszakra tehető, nem azok a helyrajzi számok kerültek bejegyzésre, illetve
kiderült az, hogy a pályavonal vezetésének a megváltoztatása, ami az elmúlt időszakban
bekövetkezett, az ingatlan-nyilvántartó lapokon nem került nyilvántartásra, és ezeket is át
kellett vezetni.

Így került sor arra, hogy már pontosan tudtuk, melyek azok az ingatlanok, amelyek
egyrészt tiszták, olyan értelemben tiszták, hogy se bejegyzés, se pedig egyéb terhelés: banki
terhelés, tulajdonosi terhelés vagy bármilyen más bejegyzés nincs a tulajdoni lapon; melyek
azok az ingatlanok, amelyek biztosan soha nem kerülnek értékesítésre, mert azok állami
tulajdon és elsősorban a vasúti üzem tulajdonát képezik; és melyek azok az ingatlanok,
amelyeket értékesíteni és valamilyen formában mobilizálni lehet. Azt azonban nagyon
gyorsan be kellett látni, hogy a sajtóban megjelent híresztelések és egyesek által szuggerált
feltételezések, hogy a MÁV több száz milliárdos ingatlanvagyonon csücsül, amit nem tud
értékesíteni, tévesek. A tényleges feltárások során kiderült, hogy maximum 50-60 milliárdos
olyan vagyonnal rendelkezik a MÁV, amelyet mobilizálni lehet, mondom - még egyszer -
azon feltételek mellett, amelyeket említettem, hogy nem kötődik semmiféle vasúti operációs,
operatív tevékenységhez. A MÁV menedzsmentjének, az akkori menedzsmentnek az volt az
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állásfoglalása, hogy ezeket az ingatlanokat viszont, amelyeket mobilizálni lehet,
mindenféleképpen értékesíteni kell, és az ebből befolyó forrásokat újabb modernizációra kell
fordítani. Tehát hangsúlyozom: a cél az értékesítések során nem az volt, hogy működési
feltételeket biztosítsunk, magyarul elégessük azt a pénzt, ami valamilyen vagyontárgynak az
értékesítéséből származik, hanem csak és kizárólag - és erre igazgatósági döntés volt, és a
menedzsment ennek mentén dolgozott - beruházásokra, magyarul újraaktiválásokra kell hogy
fordítódjon.

A harmadik pillér a modernizáció. A modernizáció esetére röviden csak egy példát
említenék: sikerült összehozni egy olyan kihelyezett gazdasági bizottsági ülést, a gazdasági
bizottság közlekedési albizottságának ülését 2007-ben, Fónagy János vezetésével sikerült
megszervezni, amely a MÁV stratégiájával, a MÁV működésével, szervezeti átalakításával,
hosszú távú elképzeléseivel foglalkozott. Most nem mennék bele, hogy milyen kritikák
hangzottak el akkor, hogy milyen megjegyzések voltak. Egyetlenegy nagyon fontos eleme
volt ennek a megbeszélésnek, ami jegyzőkönyvbe került: hogy a MÁV modernizáció nélkül -
és itt elsősorban eszközmodernizációról, tehát nem szerkezeti és egyéb más modernizációról
beszélek - nem tud és nem képes talpra állni, annyira elavult az az eszközállomány, amellyel a
MÁV rendelkezik, és itt elsősorban a vasúti kocsikra, az infrastruktúra állapotára gondolunk,
aminek a modernizációja nélkül nem lehet értékteremtő tevékenységet végezni a vasúton.

Elsősorban a pályarekonstrukciók modernizációjára gondoltunk, erre az európai uniós
forrásokat jelöltük meg mi is. A 2006-os kormányzati döntés értelmében ennek a bármiféle
beleszólási jogát elvették a MÁV-tól, és a NIF akkori beruházást lebonyolító intézetéhez
rendelték, ezért ezeket a forrásokat mi csak mint javaslattevő és végső kedvezményezett cég
élveztük. Ezért olyan forrásokban és olyan pályavasúti beruházásokban gondolkodtunk,
amelyeket úgynevezett saját erős forrásokból kívántunk megvalósítani. Egy szemléletváltás
történt azonban itt is. Felmértük annak a lehetőségét, hogy mekkora pénzeszközöket lehet
mobilizálni akár belső költségek megtakarításából, akár az említett ingatlanértékesítésekből
vagy egyéb más portfólióelem-tisztításokból, és azt láttuk, hogy ez az érték éves szinten nem
lehet több 40-45 milliárd forintnál, ezt pedig nem célszerű úgynevezett kirakatberuházásokra
fordítani a pályavasútnál, hanem azt kell megcélozni, hogy egy konzisztens pályavasútiüzem-
feltételrendszert alakítsunk ki. Mit értünk ez alatt? A korábbi években az történt, hogy ha volt
a MÁV-nak 15-20 milliárd forintja, akkor egy pályaszakaszt - nem mondok magyar
településeket, nem akarok senkit megsérteni - mondjuk A alsó és B felső között, amely egy
15 kilométeres pályaszakasz, rendbe rakták a pályát, minimum 120 kilométeres sebességre
felemelték a sebességet, a tengelynyomást, a tengelyterhelést is európai normálszintre
emelték, új biztosítóberendezéseket raktak oda, ami természetesen nagyon helyes és jó,
viszont az A alsó és B felső közötti szakaszon kívüli 150 kilométeres szakasz ugyanabban az
állapotban maradt, mint előtte volt; hiába, hogy egy 15 kilométeres szakaszon lehetett
120 kilométerrel robogni egy pályán, utána le kellett lassítani 60, illetve 80 kilométerre, és
előtte sem lehetett menni annyival, amennyivel mondjuk optimális lett volna.

Ezért a beruházás-, illetve a pályarekonstrukciós filozófia arra épült, hogy az első
lépésben ki kell, ki kellett küszöbölni az úgynevezett ideiglenes és állandó lassújeleket,
amelyek a pálya körülbelül 60 százalékán akadályozták az optimális haladást. Egy tanulmány,
amelyet belső munkaerővel végeztettünk 2006-ban, kiderítette, hogy a 10 fővonalon az ott
meglévő lassújelek miatt éves szinten 2,5 milliárd forint veszteséget szenved el a MÁV, ami
az energiaveszteségből adódik az állandó lassítás miatt, rekuperáció nincsen a Magyar
Államvasutaknál, illetve azokon a vonalakon még nem volt akkor, és a gyorsítás
energiafelvétele miatt ezen a 10 vonalon 2,5 milliárd forint vesztesége jelentkezett a MÁV-
nak. Ebből a meggondolásból jött ez a stratégiaváltás, hogy elsősorban olyan beruházásokat
kell szorgalmaznunk, amelyek nem nagy, látványos beruházások, ugyanakkor a napi működés
feltételrendszerét és költséghatékonyságát hozzák, illetve - a másik - olyan beruházásokat
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kellett keresniük a kollégáknak, amelyek a meglévő infrastruktúraelemekre épülnek, és nem
azzal kezdődnek, hogy ami most van, azt az infrastruktúrát, akár biztosítóberendezés, akár
utastájékoztatási rendszer, azt szórjuk ki, mert azok már elavultak, és vegyünk csilivili áron
nagyon új berendezéseket, amelyek korszerűek és tényleg a haladás irányát mutatják, hanem
próbáljunk meg úgy költségeket csökkenteni, hogy a meglévő infrastruktúraelemeket,
biztosítóberendezéseket vagy a távközlési rendszereket, energiaellátó rendszereket és egyéb
elemeket valamilyen formában felhasználva, azokra rátelepülve hozzunk
költségmegtakarításokat. A MÁV-os kollégák találtak is ilyen rendszereket. Ennek az első

előfutára volt a szegedi KÖFI-KÖFE rendszer, ami a meglévő biztosítóberendezéseknek a
távvezérlésével tette lehetővé azt, hogy éves szinten 3-400 millió forintot lehetett
megtakarítani egy 70 kilométeres szakaszon a biztosítóberendezések üzemeltetéséből.

A másik fontos eleme volt ennek a modernizációnak, hogy szakítottunk, illetve -
pontosítok - próbáltunk szakítani azzal a gyakorlattal, hogy ha bármilyen kormányzati vagy
akár pénzforráshiányból fakadó megszorítást kell a MÁV-nál bevezetni, akkor azzal kezdjük,
hogy a karbantartási költségeket nullára írjuk. Mind a két évben, a két teljes évben, amíg mint
MÁV-vezérigazgató funkcionáltam, 2007-ben és 2008-ban 28-29 milliárd forintot sikerült
fordítani elsősorban pályakarbantartásokra, de ebben az időszakban sikerült a személykocsi-
állomány felújítására éves szinten 13 milliárd forintokat fordítani, amivel azt a kopást és azt a
veszélyt próbáltuk elhárítani, hogy az idősebb, elöregedett berendezések meghibásodásából
keletkező üzemkiesés és az üzemkiesés miatt keletkező többletköltségeket valamilyen
formában minimalizáljuk.

A szerkezeti átalakításra visszatérve, merthogy ez külön napirendi témája és fő
feladata a vizsgálóbizottságnak, felmerül, hogy vajon a MÁV átalakítása 2005-től 2010-ig -
ez az az időszak, amit én mondjuk látni tudok, illetve amely a hatáskörömbe tartozott - helyes
úton ment-e. 2003-ban készült egy tanulmány az akkori MÁV-vezetés megbízásából,
amelynek az volt a célja, hogy az európai uniós csatlakozás következtében milyen szerkezeti
átalakításokat kell végezni a MÁV-nál, illetve azt kellett felmérnie ennek a tanulmánynak,
hogy azokban az országokban, amelyek már hosszú ideje európai uniós tagországok, milyen
szerkezeti átalakításokat hajtottak végre, és azt hogyan lehet valamilyen formában adaptálni a
Magyar Államvasutakra. Ebből a tanulmányból világosan kitűnik, és a jelenlegi gyakorlat is
alátámasztja azt, hogy nincs egységes és minden országra alkalmazható sablonstruktúra a
vasutak működésére. Van egy tanulmány, amelyet az CER, amely az európai vasúttársaságok
szövetsége végeztetett el, hogy az Európai Unió által zászlóra tűzött liberalizáció, illetve
szabad hozzáférés hat fokát mely vasúttársaságok érik el a legjobban, és hol, mely
országokban van még teendő. Magyarország 2008-ban - akkor láttam utoljára ilyen
tanulmányt - a középmezőnyben tartózkodott, tehát még nem sikerült minden területen
biztosítani a szabad pályahozzáférést, és 2008-2009-ben, azt hiszem, vizsgálat is folyt az
európai uniós irányelvek végrehajtása tekintetében. Amikor tehát mi, a menedzsment
megpróbáltuk kialakítani azt a struktúrát, ami 2009 novemberéig a MÁV vállalatait, illetve a
vállalatcsoportot jellemezte, akkor egyrészt a nemzetközi benchmarkból, az európai uniós
irányelvekből, a kormányzati célkitűzésekből és abból indultunk ki, hogy mi a Magyar
Államvasutak adottsága.

Egy kormányhatározat, azt hiszem, 2005-ben, pontosan nem tudom, mikor, de még az
előtt, mielőtt én beléptem volna a MÁV-ba, meghatározta, hogy 2007. január 1-jére létre kell
hozni infrastruktúra-pályavasutat, és le kell választani a közszolgáltatási tevékenységről a
kereskedelmi tevékenységet végző árufuvarozási üzletágat, és azt is önálló jogi személyként
kell működtetni. Az első lépés a Cargo megalakítása volt 2006. január 1-jével, és ezzel
tulajdonképpen az első feladatnak, amely a kormányzati döntésben szerepelt, eleget tett a
MÁV, illetve eleget tett annak az európai uniós követelménynek is, hogy a személyszállítási
üzletág, amely közszolgáltatási tevékenység, illetve az infrastruktúravállalat, amelyek szintén
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közszolgáltatási szerződésben több európai országban végzi a tevékenységét, ezeknek a
keresztfinanszírozásán keresztül bármilyen formában pénz jusson el az árufuvarozáshoz.
Visszafelé, az árufuvarozásból az infrastruktúra és a személyszállítás felé történő
finanszírozást megengedi az Európai Unió.

A Cargo esetében volt egy másik szempont: 2007. január 1-jétől az Európai Unión
belül az árufuvarozás teljesen liberalizálttá vált. Ez azt jelenti, hogy bármelyik vasúttársaság -
francia, német, holland, svéd, olasz, albán, mondjuk az nem, mert nem európai uniós
tagország, de bármilyen tagország társasága - tevékenységet végezhet Magyarországon,
bármilyen gyűjtőforgalmat végezhet Magyarországon, bármilyen irányvonatokat szervezhet
magyarországi kiindulási ponttal és harmadik országbeli érkezési ponttal, illetve fordítva:
onnani kiindulási ponttal és magyarországi érkezési ponttal. Ez azt jelentette, hogy
mérlegelnie kellett a menedzsmentnek, hogy van-e a MÁV Cargónak, az akkori
MÁV Cargónak bármilyen olyan piaci előnye, amely miatt ezt a versenyt egy osztrák, egy
német, egy francia vagy egy olasz vasúttársasággal szemben igazából ki tudja állni, és helyt
tud állni ebben a versenyben. És itt rátérek a MÁV Cargo privatizációjára.

Azt kell mondani, hogy a MÁV Cargo privatizációja egy olyan időpillanatban, akkor
zajlódott le, amely megismételhetetlen. Csak egy példát mondok - a lengyel vasutak
vezérigazgatója szakértőnek hívott meg az ő cargójuk privatizációjához -: a lengyel cargóra a
kikiáltási ár 800 millió euró volt, úgy, hogy a lengyel cargo személyi állománya 23 ezer fő, a
teljesítménye háromszorosa a magyar MÁV Cargónak. A MÁV Cargóban, jól tudjuk,
egyetlenegy darab mozdony nem volt, a lengyel cargo tulajdonában, tehát a vállalat
tulajdonában - hiszen ott is önálló vállalatról beszélünk, tehát nem főosztályról -
1500 nagyteljesítményű mozdony volt. A lengyel vasúttársaság tulajdonában, a cargo
tulajdonában volt a breszti átrakó, amely a széles nyomtávú és a távol-keleti és az orosz
forgalomnak az egyik kulcspontja, 500 ezer TEU átrakókapacitással - megjegyezem: az
állami átrakókapacitás nem éri el a 10 ezer TEU-t. Ezzel szemben 80 ezer vasúti kocsival,
teherkocsival rendelkezett az a cargo, a MÁV Cargo az eladás pillanatában közel 12 ezer
vasúti kocsival rendelkezett, amelyek szerkezete nem felel meg a piaci igényeknek, ezért
közel másik 15-20 ezer vagont bérel még évente a piacon, hogy ki tudja elégíteni a fuvarozási
igényeket a korszerű vasúti árufuvarozásnak megfelelően. A MÁV Cargót 400 millió euróért
adta el a Magyar Államvasutak, mondom, a lengyel cargo kikiáltási ára 800 millió euró volt.
Ha csak eszközalapú összehasonlítást végzek, akkor azt kell látni, hogy valahol 1,2 ezer
milliárd, 1,5 milliárd euró körül kellett volna lennie a lengyel cargo reális árának, ha a
MÁV Cargo eszköz- és emberállományát, forgalmát, bevételét tekintve hasonlítjuk össze. Ez
az egyik.

A másik, hogy tulajdonképpen 2008-ban és 2009-ben a privatizáció egyik alap- és
értékelési szempontja volt az az üzleti terv, amelyet a leendő vevő az elkövetkezendő 5 évre
benyújtott. 2008-ban - mindenki tudja - jött egy gazdasági válság, és ez a legdrasztikusabban
a vasúti árufuvarozást érintette. Míg a közúti teheráru-szállítás Magyarországon is olyan 15-
20 százalékkal esett vissza, a vasúti árufuvarozás közel 30 százalékkal esett vissza, ennek
eredménye volt, hogy a MÁV Cargo, az akkor már osztrák tulajdonban lévő MÁV Cargo
2009-ben 9 milliárd forintos veszteséget kellett hogy elkönyveljen. 2010-ben a lezárt
mérlegek alapján további 8,5 milliárd forint veszteséget kellett, hogy elszenvedjen, és talán
majd 2011-ben, tehát ebben az évben irányoznak elő a tervek szerint egy nulla körüli
eredményt a MÁV Cargóban. Göndör úr kérdésére válaszolva tehát: ha a MÁV Cargót mi - a
zárónap 2008. január 2-a volt, amikor kifizették a részvénypakettért a vételárat - nem lépjük
meg ezt, akkor valamilyen formában a MÁV Cargo veszteségeit a tulajdonosnak, tehát a
MÁV Zrt.-nek, közvetve a magyar államnak valamilyen formában kezelnie kellett volna,
vagy a céget fel kellett volna számolni, mert a saját tőke és a jegyzett tőke aránya nem érte
volna el a kétharmadot, ami a törvényi előírás. Ez az egyik.
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A másik, hogy a privatizációs szerződésben előírtuk, hogy a privatizáció, tehát a záró
dátum pillanatában a payrollon szereplő emberek közül 3 évig egyetlenegy embert nem lehet
elküldeni, ezzel biztosítottuk… És nem tudtuk, tehát nem voltunk bölcsek, mert ha a bölcsek
köve nálunk lett volna, akkor ez nem lett volna ilyen… Hogy mondjam? …Akkor talán
másképp gondolkodtunk volna. De nem volt nálunk a bölcsek köve, tehát nem láttuk előre
2007-ben, amikor aláírtuk a szerződést a győztessel, hogy 2008-ban egy ilyen mértékű

gazdasági válság lesz, ugyanakkor akkor is úgy gondoltuk, hogy azoknak a
munkavállalóknak, akik a MÁV Cargóban dolgoznak, adasson meg az a lehetőség, hogy egy
jobb körülmények között lévő vállalatnál is dolgozhassanak, és ne elsősorban… Minden
közgazdász tudja, bármilyen megtakarítási programról beszélünk, akár a Ford, akár a GE,
akár az IBM, akár a Siemens, bárki a világon, aki nagyvállalatnak számít, akár nevezzük meg
a Deutsche Bahnt is, hogy ne beszéljünk olyan iparágakról, amelyek nem tartoznak a
vasúthoz, az első lépés, amikor a hatékonyságnövelés irányába kell lépjenek, a
létszámcsökkentés. Tehát ne ez legyen az első eszköze az új befektetőnek, az új
tulajdonosnak, ha bármilyen gazdasági problémája jelentkezik, hogy az egyébként is
alacsony, 3300 fővel privatizált MÁV Cargo létszámát még elkezdi nyirbálni. Most ez a
moratórium lejárt, és látszik, hogy ezt a problémát feszegeti a tulajdonos - ezt ezzel a kitétellel
akkor még sikerült valamilyen formában kivédeni.

A másik, ami jelentős, hogy igazoltan évi 8,5 milliárd forintnyi beruházást kell az új
tulajdonosnak véghez vinnie, mert ez is egy olyan értékelési szempont volt. Amíg én a MÁV
vezérigazgatója voltam, ezt minden évben konfirmáltattuk, illetve ellenőriztük, hogy azok a
javak valóban megtörténtek-e, és azok a beruházások valóban megtörténtek-e - gondolom, és
biztos vagyok benne, hogy ezt a jelenlegi vezetés is ellenőrzi. Éves szinten tehát 8,5 milliárd
forintnyi beruházást kell végrehajtani, hogy korszerűsítsék ezt a parkot.

Ami még nagyon fontos, hogy az árufuvarozás az egyetlen olyan vasúti üzemi
tevékenység a vasútnál, illetve bárhol a világon, ami nem állami pénzek átcsoportosításával
keletkező bevételt eredményez az infrastruktúrakezelő vállalatnál, és ezért fontos, hogy az
árufuvarozás hosszú távon fennmaradjon. Ugyanakkor - ahogy említettem - 2007-ben a
liberalizáció életbelépésével Magyarországon ma már 14 vasúttársaság működik, leszámítva a
GYSEV Cargót és a MÁV Cargót. És én, megvallom őszintén, soha nem értettem, hogy az
osztrákok miért fizetnek ki 100 milliárd forintot a MÁV Cargóért - félretéve bármilyen
stratégiai vagy bármilyen piacszerzési lehetőséget -, mert nem ér ennyit, itt a bizottság előtt
bevallhatom, ugyanis 30 milliárd forintból, ami a MÁV Cargónak az eszközállománya, egy
olyan új vasúttársaságot lehet szervezni ma Magyarországon, amely versenyképesebb a
MÁV Cargónál, azért, mert az eszközparkja olyan, amilyen, pontosan tudjuk, hogy nagyon
sok a kéttengelyes kocsi, amely kéttengelyes kocsit ma az árufuvarozási piacon egyszerűen
nem lehet eladni, mert a fajlagos költsége a kubatúrára vetítve nagyobb, mint egy
négytengelyes kocsinak, aminek sokkal nagyobb a befogadóképessége. Bele kell ölni nagyon
sok olyan infrastrukturális, elsősorban IT-fejlesztéseket, amelyeket egy meglévő működési
szervezeti formára kell applikálni, ezzel szemben hogyha egy vadonatúj vállalatot hozok létre,
egészen más és egészen olcsó IT-struktúrákat lehet kialakítani, illetve csatlakoztatni lehet
bármilyen más, mondjuk az osztrák rendszerhez, amely működik. Tehát ma adott bárkinek a
lehetőség arra, hogy Magyarországon árufuvarozási tevékenységet végezzen. Azt gondolom
tehát, hogy akkor, amikor a MÁV, a Magyar Államvasutak egy alulfinanszírozott vállalat a
mai napig, akkor egy 100 milliárdos, ráadásul túlértékelt vállalati privatizációból származó
bevételt nem szabad és nem is lehet - még egyszer mondom: én mint közgazdász mondom,
tehát nem mint politikus - elengedni magunk mellett.

Nem tudom miért, de 2009-ben a MÁV Zrt. megkapta ezért a privatizációért az
európai uniós privatizációs és egyéb monitoring szaktanácsadó vállalatnak a kitüntetését mint
a legjobb privatizációért, de - még egyszer mondom - azt kell látni, hogy ez a 100 milliárd
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forint tulajdonképpen nem 100 milliárd forint ma, 2011 májusában, hanem 140 milliárd forint
a felhalmozott veszteségek, az elmúlt két év veszteségei és a beruházások következtében,
amelyek tulajdonképpen Magyarországon valósultak meg, ezek nagy része Magyarországon
termeli az értéket, a MÁV Cargo Magyarországon fizeti a személyi jövedelemadót, az áfát,
minden egyes szolgáltatást, amelyet igénybe vesz, Magyarországon veszi igénybe, ezért
magyar munkaerőt és magyar embereket, magyar vállalatokat tart életben, és tulajdonképpen
azzal, hogy egy tulajdonosváltás történt - és ez nagyon fontos -, fennáll annak a lehetősége és
esélye, hogy a pályavasútnak többlet pályahasználatidíj-bevételt hozzon. Valószínűnek
tartom, hogy ha a magyar állam, illetve a Magyar Államvasutak tulajdonában marad
leányvállalati formában ez a MÁV Cargo, akkor nem lett volna képes ezeket a beruházásokat
végrehajtani, magyarul nem lett volna képes a versenyképességét fenntartani, nem lett volna
képes arra, hogy ezt a forgalmi volument, ezt a csökkentett forgalmi volument is elvégezze az
eszközeivel, mert a karbantartásokat, a soros karbantartásokat nem lett volna képes
finanszírozni, így értelemszerűen ha nincs mivel fuvarozni, akkor nincs pályahasználati díj,
tehát nem végezne tevékenységet a pályán, és ezek a pályahasználatidíj-kiesések a
vállalatcsoport szempontjából további veszteségnövelő tényezővel jártak volna. Tehát ha
visszatérünk a szerkezetátalakításra, akkor azt hiszem, eléggé világos és egyértelmű, hogy
miért ez volt az első lépés, hogy miért a MÁV Cargo kiszervezésével kellett kezdeni: egyrészt
európai uniós előírás, másrészt pedig a kereskedelmi tevékenység leválasztása.

A második kérdés, hogy az Infravasút, az önálló Infravasút infrastruktúra létrehozása
miért úgy zajlott, ahogy zajlott. Ennek tulajdonképpen három alapvető oka volt, és ehhez
módosítani kellett a kormányhatározatot, és a kormányhatározat végrehajtásával megbízott
közlekedési minisztérium módosította ezt az utasítást. Ahhoz, hogy egy önálló infrastruktúrált
vállalat jöjjön létre, ahhoz elsősorban tisztában kellett volna lennie a MÁV Zrt.-nek, illetve a
tulajdonosnak azzal, hogy melyek azok az eszközelemek, amelyek ebben az új vállalati
formában működni fognak. Az előbb említett okok miatt, hogy a MÁV-ban 2006-ban még
nem volt meg az a tiszta eszköznyilvántartás, tehát tulajdonlapi és vagyonmérleg szerinti
nyilvántartás, amelynek az alapján el lehetett volna végezni az eszközelhatárolásokat az
infrastruktúrált vállalat részére, és ennek az időigénye, de nem csak az időigénye, hanem
felmértük, hogy ennek a költségigénye, hogy ezt gyorsan, a kormány által meghatározott
határidőig meg tudjuk csinálni, körülbelül olyan 5-8 milliárd forintnyi forrásigényt kellett
volna biztosítani a kormánynak ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni a vagyonelemek egyenkénti
felmérését, a vagyonelemek egyenkénti korrekcióját - amit említettem, hogy a helyrajzi szám
és a beadott rajzok nem fedték egymást, tehát egyenként fel kellett volna mérni az
ingatlanokat, azokat egyeztetni, hogy a tulajdonlapokon szereplő számok és sarokszámok
megfelelnek-e annak, ha nem, akkor módosításokat kellett volna végrehajtani, amihez, én
ugyan nem értek annyira az ingatlanokhoz, de ahogy tudom, ehhez akkor különféle terveket,
különféle tervdokumentációkat kell beadni, azokat el kell valakivel végeztetni. Jelenleg a
MÁV-nak is 37 ezer ingatlanvagyon-eleme van, tehát ez egyrészt időigény miatt, másrészt
viszont - és ez a számomra fontosabb volt, mert a határidőket lehet módosítani - 8 milliárd
forintja vagy akár 5 milliárd forintja sem volt a MÁV-nak arra, hogy ezeket a szükséges,
törvény által előírt intézkedéseket a MÁV menedzsmentje valamilyen formában
finanszírozza. Ezért született az a döntés a minisztériummal közösen, hogy ahelyett, hogy az
infrastruktúra-vasutat „szerveztük volna ki” a MÁV Zrt.-ből, a MÁV Zrt.-ről szerveződnek le
azok az egységek, amelyeket gyorsan, viszonylag kis költség mellett le lehet választani,
elsősorban a személyszállítás, amely közszolgálati tevékenység, és így pontosan lehet látni
azt, és közvetlenül kikerülve a MÁV Zrt. egyéb költségelemeit, közvetlenül a kormány,
illetve az állam tudja finanszírozni a közszolgáltatási szerződés keretein belül a
személyszállítás működését és azokat az egyéb tevékenységeket, amelyek szintén
kereskedelmi tevékenységnek felfoghatók, így a vontatás és a gépészet.
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Belső vita volt, és többszörös számításokat végeztek a kollégák arról, hogy a Trakció,
a jelenlegi formájában a mozdonyok és a mozdonyvezetők és a gépészet összevonása, illetve
egy struktúrában való kezelése előnyösebb-e, vagy pedig a szétválasztás. Az akkor elvégzett
számítások, amelyeket a pénzügyi terület, illetve a jogi terület és a stratégiai igazgatóság
közösen elvégeztek, azt bizonyították, azt támasztották alá, hogy a különálló szervezeti
egységek hatékonyabban, transzparensebben tudnak működni, mint az összevont egységek -
és ez be is bizonyosodott. Mi nagyon alaposan tanulmányoztuk az osztrák példát. Egyrészt
méreteiben az osztrák vasutak körülbelül - nem a forgalmát, hanem a méreteit tekintve -
hasonló a magyarhoz, közel vagyunk egymáshoz, és az osztrák vasutak nagyon előzékenyen
átadott mindenféle információt arra nézve, hogy ők hogyan csinálták ezt az átalakítást, milyen
lépések voltak. Az osztrák vasutak - éppen a magyar példát követve - először úgy szedték szét
a vállalatot, hogy a személyszállító önálló leányvállalat és az árufuvarozási önálló
leányvállalat közösen birtokolt egy önálló jogi személyként működő trakciós, tehát mozdony-
és mozdonyvezetői vállalatot. Óriási problémák, feszültségek keletkeztek egyetlenegy okból
kifolyólag: ki kapja meg először a mozdonyt, kinek a megrendelését kezelje prioritással ez a
mozdonytársaság? Itt arról van szó, hogy a vontatási kapacitásokat hova allokálják, és mikor,
milyen időintervallumban allokálják. És amikor nem kapott mozdonyt a személyszállítás,
mert az árufuvarozás 5 perccel előbb megnyomta a gombot - idézőjelben mondom -, és
elküldte a megrendelést, akkor a személyszállítás a közszolgáltatási törvényre mint
felsőbbrendű jogi szerződésre hivatkozva megtagadta a teljesítését a saját 50 százalékos
tulajdonában lévő leányvállalatnak, hogy teljesítse az osztrák cargo mozdonymegrendelését,
mert ezzel ő kárt szenved, és ha ő kárt szenved, azt valamilyen formában a közszolgáltatási
szerződés értelmében ő az adófizetőkre hárítja, míg itt egy kereskedelmi tevékenység sérül -
mellékesen valamilyen formában ez a pénz azért ugyanúgy jelentkezik a konszolidált
mérlegben. Ezek után ők is fogták, és ezt a - közös lónak túros a háta - megoldást
szétválasztották a magyar példa alapján.

Magyarországon mi volt a meggondolás alapja? Az volt a meggondolás alapja, hogy
Magyarországon eszközhiányban szenved a Magyar Államvasutak, ma nincs annyi mozdony,
üzemképes mozdony, amellyel ki tudná elégíteni… Leltár szempontjából és eszközállomány,
darabszám szempontjából megvan, csak ezeknek a rendelkezésre állása, illetve azoknak a
darabszáma, amelyek hadra foghatóak, nem elegendő. Ma a MÁV Cargo vagy most már RCH
körülbelül 400 darab vonatot indít el naponta, a személyszállítás, ha jól emlékszem,
körülbelül olyan 3,5 ezer vonatot indít naponta, ehhez rendelkezésre áll 280-290 darab hadra
fogható V43-as mozdony, 10 darab Taurus mozdony, vannak még V41-es mozdonyok, ezek
elsősorban a villamosított vonalakra vannak, és van közel 400 darab dízelmozdony, a
400 darab dízelmozdony közül körülbelül 100 darab tolatómozdony, amelyet vontatásra nem
lehet alkalmazni, azért nem, mert vontatás esetében nincsenek olyan aggregátorok a
mozdonyon, amelyekkel a kocsik fűtését, illetve hűtését bármilyen formában lehet…, tehát
nem úgynevezett univerzális mozdonyok, amely univerzális mozdonyok előnye az, hogy nem
kell külön kocsit szerelni a mozdony mögé, amellyel az összes ilyen fűtési-hűtési és egyéb
tevékenységet ellátja a vonat többi részében, hanem azt a mozdony a saját erőforrásaiból
biztosítja. Tehát egy eszközhiány lép fel, és abban a pillanatban, amikor ez az eszközhiány
fennáll, akkor nincs az a metódus, akár közgazdasági, akár bármilyen metódus, amellyel
pontosan el lehet vágni azt az értéket, hogy azt mondjuk: ez a mozdonypark megy a
személyszállításhoz, ez a mozdonypark pedig, úgy, ahogy van, megy a cargóhoz. Ezért
vannak úgynevezett közös hordák, vagyis amikor 10 órakor, 9 órakor vagy 8 órakor beérkezik
a személyszállító vonat az állomásra, az adott célállomásra, ahonnan utána már nem megy
tovább, akkor a cargo ezeket a mozdonyokat megrendeli, és ezeket a mozdonyokat
továbbadja. Ehhez pedig akkor lehetett a legjobb mozdonyvezérlési programokat kialakítani,
hogy ha ez a mozdonyparkot kezelő vállalat egy önálló jogi személyiségi formában működik



- 17 -

a MÁV Zrt. tulajdonában, nem a két operátor és a két fő felhasználó vállalat tulajdonában,
mert abban a pillanatban elindul a „veszekedés”, hogy ki kapja és ki marja ezt az eszközt, és
így lehet felhasználói, illetve üzemeltetői oldalról a legjobb eszközhatékonyságot biztosítani.

A MÁV Cargo 2007-ben még 15 milliárd forint értékű vontatási kapacitást rendelt
meg a gépészettől…, bocsánat, a Trakciótól. Miután a Trakció az árakat közel 25 százalékkal
megemelte, ez a megrendelés lecsökkent 12 milliárd forintra, és most már azon gondolkodik a
MÁV Cargo, hogy ezt a vontatási kapacitást saját erőforrásból fogja biztosítani, elsősorban
azért, mert pontosan tudjuk, hogy az ÖVB-nél 400 darab Taurus mozdony, kétáramrendszerű

Taurus mozdony ott dekkol, amelyek közül naponta 70-et nem tudnak üzembe helyezni, mert
nincs az a forgalmi igény, amelyre azt el tudnák adni. Részben a GYSEV volt az, amely
5 darabot visszalízingelt az osztrákoktól az osztrák állami szerződés keretében, és 5 darabot
üzemeltet az ő szükségleteire, részben pedig most a MÁV Cargo megkapta ezeket a
mozdonyokat tőkejuttatásként, beruházásként, illetve onnan bérli ezeket a mozdonyokat. De
bármilyen szcenárió áll is fel, a MÁV Cargónak Magyarországon érdeke fűződik ahhoz, hogy
a Trakciónak a mozdonyait használja ki, egyetlen oknál fogva: ez pedig az, hogy ezek a
mozdonyok tulajdonképpen nullára vannak írva, így az árképzésükben az értékcsökkenés
minimális tételként szerepel, tehát nincs olyan versenyképes mozdony ma Európában -
leszámítva a románokat -, amely fel tudná venni a Trakció árával a versenyt; hangsúlyozom
még egyszer, hogy az árversenyt, mivel más az árverseny, és más a minőségi szolgáltatás.

Akkor tehát ez volt a legcélravezetőbb és a leghatékonyabb formája a vállalati
struktúrának, mert ezzel lehetett biztosítani a legnagyobb bevételt a vállalatcsoport
szempontjából, ráadásul egy olyan bevételt, amely megint piaci szereplőtől származik, és nem
valamelyik közszolgáltatási tevékenységet végző vállalat egyik költségvetési forrásából
átcsoportosítva a másik forrásba. Tehát gazdasági megfontolásokból - elsősorban, még
egyszer hangsúlyozom, gazdasági megfontolásokból - született ez a vállalati struktúra.

Amit nem sikerült megvalósítani, az az úgynevezett közös irányítási funkciók
összehozása. 2008-ban ezt a minisztérium leállította, és nem engedte meg, hogy a MÁV
menedzsmentje ezt a tevékenységet folytassa. Örömmel látom, hogy a MÁV most
nyilvánosságra hozott, 2030-ig szóló stratégiájában az egyik fő elem a self-service company,
amely tulajdonképpen az olyan funkciókat, mint a „védelmi” funkció, tehát a vasútvédelmi
funkció, a jogi, a kommunikációs, a számviteli, a portfóliómenedzsment, tehát az olyan
elemeket a vállalatirányításon belül, amelyek minden vállalatnál meg kell hogy legyenek,
megpróbálja egy vállalati formába összehozni, ezzel biztosítja a standardizált szolgáltatásokat,
ezzel biztosítja a mérhető szolgáltatást, és ezzel biztosítja a leghatékonyabb,
legköltséghatékonyabb szolgáltatást valamennyi leányvállalati forma számára.

Nagy kérdés volt a mi esetünkben, hogy holding vagy nem holding. Erre is számtalan
példa van Nyugat-Európában: a németek holding struktúrában dolgoznak, a hollandok nem, a
belgák széttagolt vállalati formákat alkalmaznak, és nem alakították ki a holdingstruktúrát,
illetve a holdingcsúcsformákat, úgyhogy erre megint eltérő példák vannak. Megítélésem
szerint mi abban gondolkodtunk, hogy a holdingirányító központ, amely elsősorban stratégiai,
meghatározó szereppel bír, ellenőrző, koordináló és pénzügyi felügyeleti kontrollal bír az alá
tartozó leányvállalatok esetében, maximum egy 50 fős vállalati irányító csúcsszerv kell hogy
legyen, amelynek a feladata az állami kapcsolattartás mellett az adósságkezelés és a
finanszírozási problémák kezelése.

Még egy valami van, ami nagyon fontos, hogy itt most világos legyen, hogy ezeket a
vállalatokat miért éppen alapítással hoztuk létre…

ELNÖK: Elnézést, több mint egy órája beszél, és azt kérem szépen, hogy ha pár
percben összefoglalná a hátralévő gondolatokat.
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HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Jó, még egy utolsó
dolog, és akkor megpróbálok válaszolni a konkrét kérdésekre.

Megvizsgáltuk a vállalati kiválás minden olyan jogi eszközét, amelyet a gazdasági
társaság akkor lehetővé tett. Beleütköztünk egyetlenegy nagy akadályba, amelyet
semmiféleképpen nem tudtunk megoldani, és ez - mondom még egyszer - törvényi akadály
volt: ez pedig az említett saját tőke - jegyzett tőke kétharmados aránya. 2006-ban és
előreláthatólag 2007-ben a MÁV semmiféle olyan jogi konstrukciót nem tudott alkalmazni,
amely…, az első feltétel volt, hogy ennek az aránynak meg kell lennie. Ezért nem tudtuk se a
kiválást választani, ezért nem tudtuk a szétválást választani mint jogi kategóriát, hanem
egyszerűen csak azt a megoldást tudtuk választani, hogy új leányvállalatokat hoztunk létre,
aminek az volt a hátránya alapvetően, hogy minden egyes olyan engedélyt, amely a
működéshez szükséges, újra be kellett szerezni a vasúti törvény következtében.

Debreceni járműjavító. A Debreceni Járműjavító esetében rátérek arra a problémára,
amely már többször felmerült a bizottsági ülésen, hogy azt kell látni, hogy az Európai Unió
által összeállított statisztika alapján míg 1990-ben az európai vasutaknál még közel 1 millió
áruszállító tehervagon volt, addig 2008-ban ez lecsökkent 490 ezerre. Miért fontos ez? Mert a
Debreceni Járműjavítónak akkor van életképessége, hogyha valamilyen formában ezeket a
tehervagonokat, amire rendeltetve létrejött 1980-valahányban, javítani tudja, ezeknek a
főjavításait tudja elfogadni, illetve bármilyen formában vasúti kocsikat, új vasúti kocsikat állít
elő. Ha összehasonlítjuk a magyar számadatokkal, akkor azt kell látni, hogy 1990-ben több
mint 120 ezer árufuvarozó vasúti vagonja volt az akkori Magyar Államvasutaknak, a
privatizáció pillanatában 11 ezer volt. Ennek a 11 ezer vasúti kocsinak a felújítására a Magyar
Államvasutaknak akkor rendelkezésre állt négy, azaz négy darab járműjavító, amely - be kell
látni - nem erre a kapacitásra jött létre. Amikor létrehozták ezeket a járműjavítókat az 1980-as
és a ’70-es években, akkor ennek a 120 ezer darab vagonnak a háromévente jelentkező,
ciklikus főjavításával számoltak, és látszik a területi eloszlásból, hogy a nagy vasúti
csomópontokhoz, illetve az árufuvarozási csomópontokhoz kapcsolódóan jöttek ezek létre.
Ezt a céget tulajdonképpen 1997 óta el akarta adni mindegyik MÁV-menedzsment, azért,
mert ez a cég volt az, amelyről azt gondolták, hogy valakinek még kell, illetve Miskolc és
Szolnok közelsége miatt ez volt az a köztes, olyan terület, amelyre nem volt igény. A mi
időnkben, tehát a 2005-től 2009-ig terjedő időszakban többször született döntés, igazgatósági
döntés arról, hogy ezt a céget el kell adni - nem sikerült. A végén 2009-ben a román Grampet
cég vásárolta meg, és azt hiszem, hogy ez egy jó döntés volt. Ma is küszködnek azzal, hogy
árualapot tudjanak szerezni, hogy fennmaradjanak. Ezt az évet, pontosabban a 2010. évet
350 millió forint veszteséggel fogják zárni. A 2005-2008-as időszakban 3,5 milliárd forint
veszteséget kalapáltak össze a MÁV Zrt.-nek mint tulajdonosnak, én tehát azt hiszem, ez egy
teljesen jogos döntés volt. A meglévő járműjavítók sem tudják a kapacitásaikat kitölteni. A
szombathelyi járműjavító, amely képes és gyártott az ÖVB részére pőrekocsikat és
konténerkocsikat, küszködik. A miskolci járműjavító sem tud, csak úgy tud fennmaradni,
hogy az ÖVB-től kap pótlólagos megrendeléseket. A szolnoki járműjavító pedig nem erre a
kocsiszegmensre specifikálódott. Én tehát azt hiszem, hogy ez a döntés helyes és jó volt.

A hitelállomány kérdése…

ELNÖK: Legyen szíves! Most már tényleg rövidítenünk kell, mert 80 perc elment.
Csak röviden, azt kérem szépen. Köszönöm.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: A hitelállomány. 2005
végén vagy 2006 elején a nyitó hitelállomány 380 milliárd forint volt. 2008-ban ez lecsökkent
250 milliárdra. Fontosnak tartottuk, hogy minden egyes forrást, amely a beruházás mellett
még szabaddá vált, a meglévő hiteleink visszatörlesztésére és előtörlesztésre fordítsunk,
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pontosan azért, mert láttuk, hogy 2012-13-ban olyan évek jönnek majd, hogy ha ez nem
történik meg, akkor működésképtelenné válik a MÁV. A Cargo bevételéből 40 milliárd
forintot hitel-előtörlesztésre fordítottunk, a 100 milliárdos tőkeinjekciót pedig teljes
egészében szintén hiteltörlesztésre fordítottuk. Én tehát azt hiszem, hogy prúdensen jártunk el,
és megpróbáltunk olyat tenni, hogy a MÁV működőképességét hitel oldalról is biztosítsuk.

További kérdések, hozzászólások, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor engedjék meg, hogy először néhány dologra
reagáljak, mert nyilván nagyon sok szempont szerint lehet megítélni a dolgokat, és én azt nem
is vitatom, hogy a MÁV Cargo értékesítése…, az árát nem vitatjuk tulajdonképpen, itt inkább
egy stratégiai kérdés, hogy az áruszállítás… Tehát hogyha ilyen drágán is megérte, akkor
felmerül a kérdés, hogy az osztrák vasútnak, amely szintén állami kézben van, miért érte meg
mégis, a magyar államnak meg miért nem érte meg, hogy ezt a stratégiai ágazatot a
tulajdonában tartsa.

A pályafenntartással kapcsolatosan is ezt kell mondjam. Ön azt mondta, hogy 2007-től
folyamatosan növelték. Itt a beszámolóban… Annyi igaz, hogy 2007-ben elfogadtak egy
kétéves programot, valóban volt egy ilyen szándék, az adatok azonban sajnos egyértelműen
azt mutatják, hogy 2007 után végül is reálértékben csökkent a pályafenntartásra fordított
összeg, aztán megint előállt az a helyzet, hogy a 2010-ben már a mellékvonalak felén és az
európai törzshálózat 35 százalékán megint állandó vagy ideiglenes sebességkorlátozás volt.
Tehát úgy tűnt, hogy van egy ilyen szándék, csak sajnos a MÁV-nál ez a szándék nem volt
elég hatékony, habár kétségtelen, hogy legalább a szinten tartás megtörtént, de ez a szinten
tartás egy nagyon alacsony szinten sikeredett. Nem vitatva tehát ezeket a szándékokat azt
vizsgáljuk, hogy miért van az, hogy mindig elfogadnak egy-egy programot, és amikor az a
MÁV szerkezetén átfut, akkor utána - legalábbis kívülről - ilyen korlátozott eredményekre
futnak.

Azt gondolom, a privatizációval is az volt a fő gond, hogy egyrészt az egy stratégiai
kérdés, hogy az áruszállítást, ami máshol nemzeti kézben van, miért éri meg, miért érte meg
az előző kormányzatnak eladni. Másrészt pedig az azt kísérő jelenségekről van szó. Mert
felmerül a kérdés, hogy ha ez a 100 milliárd olyan magas ár, akkor végképp nehéz megérteni,
hogy Ausztriában vizsgálat folyik azt a 2 milliárd forintot illetően, amit az osztrákoktól kapott
egy közvetítő cég privatizációs tanácsadói díjként, vagy legalábbis tervbe volt véve, hogy
megkapja, most is vizsgálják, hogy hogyan kapta meg, és lehívták-e, és hogy miért kaphattak
több milliárd forintot, ha ilyen magas áron vette meg. Tehát azért nagyon sok olyan kérdés
van, amely ezt körbelengte, és amely valóban vitathatóvá tette a privatizációt.

Nyilván a MÁV-csoport szervezése is ilyen. Köszönjük szépen, azt hiszem, nagyon
tanulságos volt - annak ellenére, hogy tényleg kimerítő volt, tanulságos volt - a MÁV-
csoportról szóló elemzés is. Ezt részben a bizottság is megteszi, habár igazából a
szerkezetátalakításnak nem ez a fő csapásiránya, mert én azt gondolom, hogy ez elsősorban
egy menedzsmentkérdés, a bizottság inkább a kiszervezést, a privatizációt vizsgálja, azzal
együtt, hogy valóban, a mi információink szerint is jelentős változás volt az utóbbi időben a
mozdonyok kihasználtsága ügyében, tehát hallottam olyan kijelentést is MÁV-vezetőtől, hogy
ma már fölösleges mozdonyai vannak a MÁV-Trakciónak, tehát egyáltalán nincs lekötve a
kapacitása. Nyilván új helyzet van, erre vissza kell majd térni.

A MÁV-csoport kialakítása során, tehát amikor nagyon sok cég jött létre, lehetett látni
- a képviselő urak számos kérdést intéztek a MÁV vezetéséhez -, sok ügyet megvizsgálva
kiderült, hogy ez a sok vezetői szint, a sok cég létrehozása azt is eredményezte, hogy nagyon
sokfajta költség keletkezett. Láthattuk azt, hogy például a MÁV-Startnál kifizettek 200 millió
forintot egy tévétársaságnak különböző reklámcélokra, láthattuk azt, hogy megnövekedtek az
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ügyvédi költségek, ezeket a bizottság a beszámolójában le fogja írni. Tehát ez azért egy kicsit
kétségessé teszi, hogy ilyen formában - ami egyébként az üzleti világban jól működhet - ez a
MÁV-csoport hatékony-e. Én azt gondolom, ezt nyilván a MÁV-vezetésnek kell eldöntenie,
hogy ez milyen formában működjön. Mi mindenesetre azt javasoljuk az eddigi szakértői
megbeszélések alapján, hogy ezt vizsgálják meg, mert sok érv szólt az integráltabb
működtetés mellett is. Végül is, úgy gondolom, a nemzeti vagyon részét nem érinti.

Viszont azért meg kell kérdeznem, mert nem mehetünk el amellett, hogy ebben az
időszakban sok olyan dolog történt, ami a MÁV hírnevét rendkívüli módon rongálta. Ilyenek
voltak a motorvonat-beszerzések. Tehát hogyha arra még vissza tudnánk térni, hogy annak
idején ezek a motorvonat-beszerzések, a Talent motorvonatok, ezek a Bombardier-
motorvonatok, amelyek akkor jó ötletnek tűntek, szokták mondani, mert valóban, azt hiszem,
az osztrák vasút nem vette azokat át, ezért a magyar vasút vette át, hogy ezek beváltak-e,
hogyan történtek ezek. Sok botrányos eset kísérte ezek átadását, és ez bizony nem tett jót a
MÁV hírnevének. Szeretném, ha erre azért még visszatérnénk, tehát ez egy konkrét kérdés.

Illetve még egy kérdést tennék fel. A fő tanácsadó, ha jól láttuk, egy konzultáns cég, a
Boston Consulting volt. A Boston Consulting a privatizációra és a MÁV-stratégiára
vonatkozóan milyen útmutatást, kormányzati útmutatást kapott? Tehát volt-e valami nemzeti
vasúti stratégia, amelynek a mentén nekik ezt a tanácsadást ki kellett dolgozniuk? Például
egy, a magyar gazdasággal összefüggő… Mert ugye a privatizációnál is kérdés, hogy a
járműjavításnál és sok minden másnál is figyelembe kell venni a magyar gazdaságot, a
magyar beszállítást is, ahogy egyébként más nemzeti vasúttársaságoknál figyelembe is veszik.

Tudjuk, hogy az osztrák vasút nagyon magas színvonalú, rendkívül magas,
ugyanakkor az osztrákok szerint - ezt nem én mondom, hanem osztrák gazdasági
szakemberek, képviselők - nagyon magas az állami támogatása, tehát a hatékonyságának a
kérdése egy kicsit más, ha azt vizsgálnánk. Biztos, hogy magas színvonalú. Ott egy
holdingrendszert hoztak létre, de ott is számos probléma van ezzel kapcsolatban, tehát talán az
ezzel való összehasonlítás csak egy szempont lehet, hogyha az osztrák vasúttal hasonlítjuk
össze. Pillanatnyilag biztos, hogy a magyar parlament nem tud ekkora arányú támogatást
megszavazni akármilyen formában sem, akár a pályavasútnak adandó támogatás formájában
sem, mint amilyen Ausztriában lehetséges, tehát más formákat kell keresni.

Két kérdésem van tehát. Az egyik, hogy vasúti stratégia mennyiben volt, milyen
útmutatásokat kapott a Boston Consulting, milyen szerepe volt a stratégia kialakításában. A
másik a motorvonatkocsi-beszerzésre vonatkozik.

Természetesen megadom a szót a képviselő uraknak is, hogy kérdezzenek. (Spaller
Endre jelzésére:) Parancsoljon, Spaller képviselő úr!

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Sajnos nekem félkor el kell
mennem, de a kérdéseimre a válasz, amit a vezérigazgató úr ad, benne lesz a jegyzőkönyvben,
és el fogom azokat olvasni. Előre is elnézést kérek ezért.

Ha a kérdéseket fel akarjuk sorolni, akkor az legalább olyan hosszú ideig tartana, mint
maga ez a bevezető előadás, amely kellőképpen kimerítő és hasznos volt, én azt gondolom.
Egy-két dologra reagálnék is, kapásból csak ami az emlékezetembe villan.

Az egyik, hogy érdeklődéssel hallgattam, hogy a Debreceni Járműjavító 3,5 milliárd
forint hiányt halmozott fel. Úgy emlékszem, hogy amikor a cég korábbi vezetőit
megkérdeztük, ők mindig egy másik számot mondtak, tehát ez a 3,5 számomra új. Ők egy
vagonjavítás kapcsán mondtak egyszer 2 milliárdot, aztán különböző számokat. Azt
gondolom, önmagában ez sokatmondó, hogy nem lehet pontosan tudni, és nincs pontosan
összeszedve, hogy akkor mennyi hiányt is halmozott fel, csak röpködnek itt-ott a milliárdok.
Ugyanígy nagyon beszédes az, hogy 2006-ban azt mondták, hogy a Debreceni Járműjavító
értéke nulla forint, ezt követően 2008-ban azt mondták, hogy 450 millió forint, ezt követően
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pedig azt mondták, hogy 69 millió forint. Rövid távon nagyon sokat változott ennek a cégnek
az értéke, úgy, hogy közben ők csak végezték a dolgukat, és úgy, hogy természetesen miután
nulla forintot ért, még veszített 2 milliárdot, majd ezt követően ért 450 millió forintot. Ezt én
nem egészen értem.

Néhány dologról nem beszéltünk, de talán érdemes lenne. Azt gondolom, az egyik
állatorvosi ló lehet a MÁV-on belül a GSM-R rendszer. Ez a vasúti biztosítók kérdésköre, és
ha jól tudom, először talán ’93-ban bukkant fel MÁV-papírok között, hogy jó lenne egy ilyen
technológiát létrehozni. Konkrétan a vizsgálóbizottság időszaka alatt nekifutottak, éveken át
tárgyaltak, s a többi, s a többi, ha jól tudom, még ma is a célkitűzések között szerepel, úgy,
hogy ha jól tudom, az ön ideje alatt is, és, mondom, korábban is, később is ez folyamatosan
téma volt. Forrás talán volt is rá, lenne is rá, EU-s forrás. Az a kérdésem, hogy hogyan állunk
ezzel.

A motorvonatokat én nem kérdezném meg, hiszen azt már más megkérdezte.
A pályafelújításra fordított költségek, én úgy látom, a 2002-es szintet azért nem érték

el, reálértéken egész biztosan nem érték el, sőt 2010-ben feleannyit költöttek rá, konkrétan
11 ezer…, hogy van? Mindegy, körülbelül feleannyit költöttek rá. Nem tudom, hogy ezt ön
meg tudja-e erősíteni vagy cáfolni.

Amikor megnézzük, hogy érdemes volt-e szétszedni leányvállalatokra a MÁV-ot,
akkor az az első kérdés, hogy a belső elszámolások világosabbá váltak-e, tehát hogy világos
lett-e, ki milyen költségeket visel, az mennyibe kerül, és ezáltal világosabb lett-e, hogy hol
lehet megtakarítani, hol folynak el pénzek. Én azt gondolom, ezek nem váltak világosabbá, a
mai napig számtalan olyan dolog van, amiből ez derül ki. Ha csak azt nézzük, hogy voltak
ilyen vidéki vasúti elszámoló rendszerek, azt hiszem, a Körös-völgye környékén, ahol
megpróbálták vasútra, minden egyes vonatra lebontani azt, hogy annak mi a költsége, és
kiderült, hogy ott azért a költségviszonyok máshogy vannak. Nem tudom, mi erről az ön
véleménye. Én ebből a szempontból nem érzem olyan nagyon sikeresnek ezt a
leányvállalatokká történő szétszervezést.

Nemcsak a bizottsági ülés végéről fogok hiányozni, hanem az elejéről is hiányoztam,
de értesültem róla, hogy milyen szerencsében van részem. Ennek ellenére meg fogom
kérdezni öntől, hogy a takarítócégeket miért nem közbeszereztették. Úgy tudom, hogy
többször nekifutottak ennek. És itt különösen a Szemafor Clean Kft. érdekelne…
(Heinczinger István: Melyik?) A Szemafor Clean Kft. Én úgy tudom, hogy három ilyen cég
volt: a VAKO, a Szemafor Clean és a Tip-top Kft., akár mindháromról, akár a Szemafor
Cleanról külön. Miért nem közbeszereztették őket? Úgy tudom, hogy nagyon sok mindent
közbeszereztettek, erre talán lehetőség is lett volna - miért nem tették meg?

Megyek tovább. Tényleg nem szeretnék személyeskedni, de azért mégis csak fontos
lenne egy kicsit látnunk. Kugler úr nagyon büszkén mesélt az ő eredményeiről, ugyanakkor
nyilván nem az ő dolga az, hogy arról beszéljen, milyen körülmények között és okokból
távozott, erre önnek talán nagyobb rálátása van. Mondom, nem a személyeskedő, hanem
sokkal inkább a MÁV szempontjából érdekes vonatkozásait ha meg tudná osztani velünk,
akkor azt megköszönném.

Az MHR-projekt lezárásakor… Ott konkrét felelősöket állapítottak meg, azóta meg is
néztem, nem sorolom fel, de talán ön emlékszik rá, hogy kik voltak ezek a személyek, ha
nem, akkor szívesen elmondom. Úgy tudom, hogy ezeket a felelősöket megállapították, a
felelősségeket, a konkrét személynevek is elhangzottak itt, és hogy itt igazából az égvilágon
semmi nem történt. Miért? Ez lenne az én kérdésem.

Hirtelen ez jutott eszembe, és még egyszer: ha nem tudok végig itt lenni, akkor azért
elnézését kérem. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem a vezérigazgató urat, hogy válaszoljon, csak
azt kérem, hogy tényleg röviden tegye meg. Ha valami esetleg kimarad, akkor inkább újra
felteszi a kérdést a képviselő úr vagy az ő hiányában valaki, de elment az idő. Köszönöm
szépen.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen.
Elnök úr, ha meg tetszik engedni, akkor Spaller úr kérdéseivel kezdeném, mert ő elmegy, és
vannak átfedő kérdések. Hogy hallja, hogy mit mondtam, ne a papírról olvassa, mert az egy
kicsit más, amit olvas az ember, mint amit hall.

ELNÖK: Igen, köszönöm.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Debreceni Járműjavító,
hogy eltérő véleményt mond a menedzsment, meg eltérő véleményt mondok én, hogy
3,5 milliárd forint. A Debreceni Járműjavítót - előttünk - 2004-ben szanálták, akkor, ha jól
emlékszem, 1,5 milliárd forintot kellett a Debreceni Járműjavítóba beleönteni. De ezek a
számok, Spaller úr, pontosan megvannak, tehát akár jegyzőkönyvben is vissza kell egy kicsit
utasítsam, hogy a MÁV-nál látszólag ekkora a fejetlenség, hogy még ezt sem tudjuk. A
jelenlegi vezetők is tudják, meg mi is tudtuk, hogy mik azok a számok, pontos számok,
amelyek a Debreceni Járműjavító vagy más leányvállalat esetében vannak, akár veszteség,
akár nyereség, forrás vagy bármi. Ahogy mondtam - az elnök úr kérdezte - a
portfóliómenedzsment stratégiának pont az volt a lényege, hogy olyan számviteli menetet és
olyan számviteli szabályzatot hozzunk létre, amely összhangban van a MÁV számviteli
szabályzatával, amely számviteli szabályzatot a tulajdonos hagy jóvá, és ezeket a számviteli
törvényeket és előírásokat írtuk elő valamennyi irányba. Tehát biztos, hogy van. Amit én
mondok - már lassan két éve nem vagyok a MÁV-nál -, ezek az anyagok nekem nincsenek a
birtokomban, ezek mind ott vannak a MÁV-nál, de arra emlékszem, hogy úgy 3 és
3,5 milliárd forint volt ezen időszakra, most lehet, hogy ez a 2004-2009-es időszakra
vonatkozik. De az adatokat, ha megkérdezik, pontosan megmondják, hogy a privatizációval
vagy egy időszakkal mi van. Tehát ez így nem igaz.

Értékelés. Nem vagyok egy vagyonértékelő szakember, tehát én most ebbe a
kérdéskörbe nehezen tudok belemenni. Azt tudom, hogy különféle módszerek vannak a
vagyonértékelésre, többféle módszer van. Az utolsó, az a 69 vagy 70 millió forintos
vagyonértékelés egyértelműen egy diszkont cash-flow alapján történt, aminek a lényege az,
hogy a vállalat értékteremtő, készpénzteremtő képessége - ami a piaci árbevételekből és a
költségek kifolyásából és azoknak valamilyen formában egy jövőre vetített diszkontálásából
keletkezik - alapján mennyit ér a vállalat, magyarul: mennyi a cégnek az értékteremtő

képessége. 2008-ban a Debreceni Járműjavító értékteremtő képessége 70 millió forintnál
többet nem ért. Egy éve volt a Debreceni Járműjavítónak, amikor nyereséges volt, az is annak
köszönhető, hogy a Lohr nevű vasúti és egyéb közúti járműveket gyártó cég - ez egy francia
cég, Lohr a tulajdonosnak a neve -, akart Magyarországon az orosz és európai vasúti
forgalomra egy speciális, általuk kifejlesztett személygépkocsi-trélert kifejleszteni. Ezeknek a
mintadarabjait a közbenjárásunkra - mindegy, én több nemzetközi bizottságnak voltam a tagja
- itt, a Debreceni Járműjavítóban csináltatta meg. Ebből egy jelentős bevétel eredt, körülbelül
15-20 darab ilyen kocsit gyártottak le. Ugyanakkor a tulajdonos és a menedzsment között volt
egy óriási vita: a tulajdonos Magyarországon szerette volna ezeket továbbra is csinálni, mert
nagyon jó minőségben szállították, a menedzsment pedig levitte Szerbiába. Ettől a pillanattól
kezdve a Debreceni Járműjavító alól 2009-ben kihúzták a talajt, nem volt semmije, csak ez az
egy megrendelése volt. A Lohr is abban bízott, hogy majd a MÁV Cargótól, ha lesz pénze,
kap vasútikocsi-felújításokra valami kis megrendelést. A cégben tehát nem volt
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megrendelésállomány, ott volt 350 ember, ott voltak az eszközei, amelyekkel nem tudott mit
csinálni, ezért egy úgynevezett jövőre kivetített értékteremtő értékelés alapján 70 millió
forintot ért. Azok az értékelések, amelyeket korábban csináltak, 2004-ben, 2005-ben, azok
egy értékeszköz alapú vagy egyéb más ilyen üzleti értékelések voltak - nem tudom, de azt
tudom, hogy a 2009-es erről szólt.

Még egyszer mondom: egy vállalat annyit ér, amennyiért el lehet adni. Hiába
szeretném én eladni a teljesen mindegy mimet x-ért, hogyha ön mint vevő azt mondja, hogy
önnek nem ér annyit, és a vevőnek megvan az a mérlegelési alapja, aminek az alapján
beértékeli azt a vállalatot.

Visszatérve a MÁV Cargóra: a MÁV Cargo privatizációjában részt vevő vállalatokat
két csoportra lehet osztani: az egyik csoport a szakmai befektetők - ÖVB, Deutschne Bahn, a
szlovák cargo, egyéb vállalatok -, a másik a pénzügyi befektetők. A pénzügyi befektetők
értékmeghatározó módszere a világban nagyon egyszerű, pontosan meg van határozva,
mindegyik közgazdasági egyetemen oktatják; annak aztán vannak kifinomult változatai, de
oktatják. Egyetlenegy pénzügyi befektető sem értékelte a MÁV Cargót többre 55-60 milliárd
forintnál, és ez a reális értéke, 2008-ban, 2007-ben, a válság előtt ez volt a reális értéke. Még
egyszer: csak arra akarok utalni, hogy ez az érték, amit meghatározott akkor - 2008-at írtunk
már -, figyelembe vette azt, hogy Magyarországon is 30 százalékkal visszaesett a vasúti
árufuvarozási forgalom, figyelembe vette, hogy ebből következően sokkal kevesebb eszközre
van igény. És itt visszatérek arra a kérdésre, hogy mozdony van most már, szabad mozdony:
igen, mert a MÁV Cargónak nincsen megrendelése, 2008-ban nem volt megrendelése. Egy.
Kettő…

ELNÖK: Egy pillanatra meg kell szakítsam. Egyrészt azt kérem, hogy rövidebben
válaszoljon, másrészt azért egy dolgot tisztázzunk, mert nagyon fontos. A MÁV Cargo
esetében némi ellentmondásban van, mert azt mondta, hogy egy dolog annyit ér, amennyiért
el lehet adni, tehát ha el lehetett adni 100 milliárdért, akkor az annyit ért, mert azt mondja,
hogy a reális értéke… De ez egy szubjektív vélemény.

Szerintem azt rögzítsük, hogy sem ön, sem a bizottság nem vonja kétségbe az eladási
értéket - ne nehezítsük meg a helyzetünket! -, tehát a MÁV Cargo eladásának az árát a
bizottság, mint említettem, nem vonja kétségbe, sem az eljárás és a szerződés jogszerűségét
nem vonjuk kétségbe. Ezt fontos rögzítenünk, mert azt gondolom, ez nemzeti érdek. Az egy
más kérdés, hogy arról természetesen majd véleményt fog nyilvánítani a bizottság, hogy
ennek a vasútstratégia vagy a nemzetgazdaság szempontjából milyen szerepe volt, és hogy a
kísérő jelenségek - amelyeket nem akarok megismételni -, amelyek ezt a privatizációt
körbelengték, azok sajnálatos módon kedvezőtlen fényben tüntették fel. De, mondom még
egyszer, magát az eljárást, a szerződést és az árat szerintem mi ne vonjuk kétségbe, mert az
egyszer megtörtént, és ha ezt annyiért el lehetett adni - ön mondta, hogy annyit ér, amennyiért
el lehet adni -, akkor az annyit ért. Aztán hogy van magánvéleménye, hogy ez sok volt vagy
kevés, egy más kérdés. Köszönöm szépen.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Elnézést, csak példaként
hoztam fel, hogy egy adott tárgyat is - ott 12 pályázó volt - másképp értékeltek, mint ahol
mondjuk éppen egy volt. Tehát én ebben nem látok problémát.

GSM-R. A GSM-R egy európai rendszer. Én úgy tudom, hogy ’93-ban kezdte el az
Európai Unió vizsgálni a vasúti interoperabilitás kérdéskörét, és ennek két, illetve három
alapvető pillére van: az egyik a GSM-R, amely egy vonat-, mozdonykommunikációs
rendszer; a másik a vonatbefolyásolási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mozdonyok a
határokon mozdonyváltás nélkül tudjanak továbbmenni; a harmadik pedig az ehhez tartozó
olyan biztosítóberendezések, amelyek szintén interoperábilis rendszerek.
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A GSM-R nem az általunk használt, publikus telefonnak egy vasútra, valamilyen
eszköz formájában specifikált rendszere. A „GSM” mögött az „R”… Tulajdonképpen azt
hiszem, ott követtek el hibát, hogy az „R” elé rakták a „GSM”-et, mert ez egy egészen más
rendszer. Mindenki tudja, hogy a zooming idő a telefonnál, hogyha felhívunk valakit - minél
messzebb van valaki, vagy ha egy másik országban van -, eltarthat 20, akár 25 másodpercig
is. A vasút esetében ez elfogadhatatlan. Hogyha egy mozdonyvezető nem tud 20 másodperc
alatt kommunikálni az adott központtal, akár az irányító központtal, akár a
biztosítóberendezést irányító központtal vagy bármivel, és akadályoztatást kell közölni abból
a központból a mozdonyvezetőnek, az alatt óriási katasztrófák következhetnek be. Ez tehát
egy olyan rendszer, amely erre született. Európában 36 mozdonyrádió, 36 fajta mozdonyrádió
működik, Magyarországon 3 különféle mozdonyrádió működik. Ez azt jelenti, hogy ha
mondjuk egy Amszterdamból elinduló vonatot le akarunk szállítani Törökországba, akkor az
áthaladó országokban és egyes területeken a mozdonyra 18 különféle rádiót kellene felrakni.
Ez tehát egy követelmény, az Európai Unió interoperabilitási követelménye.

A rendszer nem jött létre, problémák voltak a kiírással, problémák voltak, azon
vitatkoztunk az NFÜ-vel, hogy ezt a Yellow Book vagy a Red Book szerint kell kiírni, tehát
voltak ilyen problémák. Hogy miért nem ment kiírásra, azt nem tőlem kell megkérdezni, mert
mi nagyon szerettük volna, tehát a MÁV mindig azon volt, hogy ezt a rendszert minél előbb
telepíteni kell, ugyanis enélkül az ETCS 2, a vonatbefolyásolási rendszer nem működik, ami
pedig a másik alappillére az interoperabilitásnak.

Pályafelújítások. A pályafelújítások 2007-ben voltak a csúcson, ez így van, 2008-ban
már csökkentek. Hogy reálértékben mennyit ér, azt össze lehet hasonlítani, én most
természetesen abszolút értékben mondtam. Minden ilyen költség… Ahogy az elején
hangsúlyoztam: nem az volt a mi - hogy mondjam? - érdemünk, hogy most akkor elérjük,
hogy mi voltunk, akik pályafelújításra fordítottunk. Egy elvet szakítottunk meg: akkor,
amikor költséget kellett vágnunk, akkor nem azzal kezdtük, hogy a pályarekonstrukciós és
karbantartási költségeket megvágjuk. Ez volt a legeslegutolsó. Tehát egészen más költségek.
Évente a menedzsment intézkedése alapján 8-10 milliárd forintokat takarítottunk meg egészen
más költségekkel. Én nem azt mondom, hogy ezért dicsérni kell bennünket, hogy hú, milyen
ügyesek voltunk; nem, ismerem a számokat, abszolút értékben csökkentek, reálértékben
biztosan csökkentek. Egy elvet szakítottunk meg, amely azt mondta, hogy nem azzal kezdjük,
hogy amikor 30 milliárddal kevesebb a támogatás - mert azt azért figyelembe kell venni, hogy
2007-ről 2008-ra 40 milliárddal csökkent az állami támogatás mértéke, ennek ellenére a
pályavasúti karbantartási összeg csak 1 milliárddal csökkent -, nem arányosítottuk azt, hogy
bármilyen formában úgy csökkentjük.

Világosabbá vált-e az egyes vállalatok egymás közötti elszámolási rendszere? Azt kell
mondanom, hogy igen. Igen, pontosan azért, mert ugyanazokkal a számviteli módszerekkel
kell dolgoznia valamennyi vállalatnak, ugyanazokat a főkönyvi kivonatokat kell elkészítenie -
van közöttünk még más pénzügyi szakember is, tudja. Ez volt a lényege: hogy pontosan
tudjuk, hol keletkezik a költség, azt ne lehessen elmismásolni, hogy azt majd egy másik
területre elköltségeljük valahogyan, hanem hogy tudjuk, miből keletkezik a költség. Ezért
bevezettük az úgynevezett ABC tervezési folyamatot. Az ABC tervezési folyamatban nem azt
mondtuk, hogy tavaly volt a gépészetnek iksz területre, mondjuk csavarbeszerzésre - hogy
egy indifferens területet mondjak - 6 milliárd forintja, ez egy blőd szám, de teljesen mindegy,
és akkor idén fogjuk az árindexet, meg úgy nagyjából a beruházás ugyanannyi lesz, és akkor
6,6 milliárd forintot kér a gépészet. Nem. Funkcionálisan közelítettük meg az egész
problémát, a tervezési folyamatokat, és azt mondtuk: az adott évre vonatkozó funkciókhoz
milyen költségek tartoznak. Ez tehát egy egészen más szemlélet, és ehhez a szemlélethez egy
egészen más elszámolási rendszer tartozik. Tehát nekik nem lehetett olyan költséget belerakni
a másikhoz, amivel ők úgy gondolták, hogy ezt majd úgy elköltségeltetik; nekik pontosan ki
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kellett tudniuk mutatni, hogy miből tevődnek össze ezek a költségek. Én tehát úgy gondolom,
hogy ez a rendszer akkor legalábbis, 2008 végén kiválóan működött, és pontosan láttuk, hogy
hol lehet csökkenteni.

A BPR folyamat, amit 2008-ban elindítottunk, ezt megerősítette. Egy alapvető
kiindulási pontja volt a BPR sikerének, hogy ezek az önálló számviteli egységek létrejöttek,
és ők, ezek a BPR-szakértők pontosan tudták, hogy hol lehet a pénzeket megfogni. E nélkül
ez nem is mehetett volna, nem is lehetett volna megcsinálni.

Térségi vasutak. Említettem, hogy volt két térségi vasúti próbálkozás, azt hiszem,
2005-ben még az elődök indították el, és az 2007-ben záródott le. Az én fejemben az van,
hogy az egyik térségi vasútnál, ahol volt talán két vonal összesen, 30 vagy 40 kilométer - de
lehet, hogy ön elolvasta az anyagokat, és pontosan tudja, hogy mennyi -, ott keletkezett
1,5 milliárd forint veszteség, az északiban, az Ipoly környékén keletkezett 900 millió forint
veszteség. Tehát hiába volt egy ilyen térségivasút-próbálkozás, nem hozta azt, amire
gondoltak. Az volt a kiindulási alap, hogy lehet, hogy ha lefejünk mindent, minden MÁV-os
úgynevezett költséget róla, akkor ott majd mennyivel olcsóbb lesz. Nem lesz olcsóbb, mert
vannak olyan fix költségek, amelyek 85 százalékban determinálják a vasúti üzemet. Ezek: a
pályahasználati díj, a személyi jellegű költségek, az energiaköltség, mert valamilyen
formában üzemeltetni kell, és ez nemcsak a felvett energia, hanem az elhasznált energia is,
már olyan értelemben, hogy az egyéb állomási energiákat, tehát a gyengeáramú energiát és
egyéb olyan… Ez 85 százalékban determinálja a vasút üzemeltetését. 15 százaléka a
variábilis, amivel lehet valamit játszani. Itt sem volt nagy játékterük szerencsétleneknek,
amikor létrehozták azt a társaságot, mert ezek fiktíven adottak voltak.

Takarítási tender. 2005 októberében léptem be - nem volt itt, én akkor léptem be a
MÁV-ba -, és az egyik első intézkedésem az volt, hogy az összes addig létező takarítási
szerződést felmondattam, kiírtunk egy új tendert, és azt szerettük volna, hogy 2006. január 1-
jével egy új tender indul be. Ennek az új tendernek a szövegét háromszor támadták meg nem
tudom milyen cégek, és azok a nevek, amelyeket mondott… Ne haragudjon, de én már nem
emlékszem annyira erre az időszakra, hogy milyen nevek voltak. Háromszor támadták meg a
közbeszerzési eljárást, olyanokkal, hogy nem „és”-t kell írni, hanem „vagy”-ot, tehát tényleg
banális dolgokkal, de ilyen apró történetekkel támadták meg. Ezért kénytelenek voltunk fél
évvel meghosszabbítani ezeket a tendereket. Az azonban biztos, és azt állíthatom, hogy a
személyszállítás tendereztette ezt. Volt olyan vonal, ahol nem adtak be sikeres és eredményes
pályázatot, ott újraindítottuk, és mindaddig, amíg a tender, tehát hivatalos, nyilvános pályázat
keretében nem nyert valaki, addig ez volt. Ezekre a nevekre én nem emlékszem.

Egy biztos: 2005 novemberében engem személy szerint megfenyegettek. Személy
szerint megfenyegettek, miután felmondattuk a szerződéseket, és azt mondták: pontosan
tudják, hogy hol laknak, melyik iskolába járnak a gyerekeim, és hogyha nem vonom vissza
ezt a szerződésfelmondást, akkor majd nézzek magamra. Hála istennek (Kopogtat az
asztalon.) nem történt semmi, de ez az egész ügy ilyen volt. Többször jelentettem a
Nemzetbiztonsági Hivatalnak ezt a problémát, hogy a takarítás körül olyan zűrzavar van,
hogy megvertek embereinket… Azt is tudtuk a mi belső ellenőrzésünk és a belső biztonsági
rendszerünk alapján, hogy 100 ezer forintot fizetgettek azoknak az embereknek, és aki ezt
megpróbálta beköpni, hogy ő azért kap, hogy igazolja le a jelentéseket… Hamis jelentések
voltak, hamis igazoló jelentések voltak a számláknál.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Spaller Endre jelzésére:) Képviselő úr!

SPALLER ENDRE (KDNP): Elnézést, csak erre szeretnék reagálni. Nagyon örülök
annak, amiket ön itt utólag elmondott, ezt a - hogy mondjam? - kriminológiailag is értékelhető
dolgot, ugyanis nagyon sokan erősítették meg ezt fű alatt, kerestek meg azzal, hogy itt ilyen
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problémák vannak, de ők nem merik elmondani, nem merik a nevükkel és az arcukkal vállalni
ezt a dolgot, de megerősítették ugyanezeket a jelenségeket. Én örülök neki, hogy ön ebben a
pozícióban, ahol ön ült, ezt felvállalta.

Azt kérem azonban, erősítse meg: ez azt jelenti, hogy a személyszállítás területén a
MÁV-nál ezek szerint nem voltak olyan cégek, amelyek közbeszerzés nélkül takarítottak?
Ugyanis a MÁV most, idén ezzel homlokegyenest ellenkező információkat adott a mostani
saját, belső rendszerük szerint. Én tehát csak azt szeretném kérni, hogy erősítse meg, hogy
akkor ezek szerint az ön tudomása szerint nem voltak közbeszerzés nélkül takarító cégek.
Mondom, a MÁV most adott ezzel homlokegyenest ellenkező információt. Köszönöm
szépen.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Az én tudomásom
szerint. Nem én végeztem ezeket a közbeszerzési eljárásokat, hanem a személyszállítási
üzletág akkori vezetője, de igazgatósági utasítása volt, hogy ezeket a szerződéseket tender
keretében újra meg kell hirdetnie. És én kifejezetten emlékszem, többször hozták vissza az
igazgatóság elé, mondom, egyrészt Kbt.-problémák miatt, hogy a KDB visszadobta a kiírást,
megbüntette a MÁV-ot 500 ezer forintra, új tender… Most minden egyes ilyen új
tenderkiírást - ön tudja - 90 nap után lehet csak újra kiadni és nyilvánosan meghirdetni. Tehát
ilyen csúszások voltak. De az biztos, hogy a személyszállító vállalatnak csakis tender
keretében lehetett a takarítást kiadni. És én személyesen többször ellenőriztem ezt, tehát volt
olyan, hogy kimentem mint Mátyás király, és ellenőriztem a vonatokat, hogy mi van rajtuk.
Aztán miután már leadták a fényképemet, nem tudtam ezt megcsinálni, mondjuk amikor
másodszor-harmadszor próbálkoztam különféle állomásokon, de ezt muszáj volt.

ELNÖK: Annyit tennék ehhez hozzá, hogy ezt majd tisztázzuk. (Spaller Endre
távozik.) Lehet, hogy abban van a félreértés - én is láttam egy ilyen adatsort, ha lenne időm,
megkeresném, de, mondom, a bizottság majd tisztázza, ez talán ilyen szempontból nem olyan
lényeges… (Közbeszólás: 15. számú…!) -, hogy vannak cégek, amelyek régi, évtizedes üzleti
kapcsolatban állnak a MÁV-val a takarítás terén. A jelentés, úgy érzem, nem zárja ki, hogy ők
esetleg újra nyertek egy közbeszerzést, tehát ezt majd meg fogjuk nézni. Lehet, hogy innen
van ez a félreértés, hogy valóban vannak cégek, amelyek hosszú évtizedek óta csinálják,
lehetséges, hogy ők utána megnyertek egy közbeszerzést. Ezt majd meg fogjuk nézni.
Szerintem valószínűleg innen lehet a képviselő úr kérdése és a válasz közötti eltérés, hogy
attól még lehet. Ezt meg fogjuk nézni, nyilvánvalóan megválaszolható ez a kérdés. Úgyhogy
én azt gondolom, hogy a lényeget érintően a probléma feltárását elvégeztük, mert lehet látni,
hogy milyen problémák voltak.

Ha már itt tartunk, engedje meg, vezérigazgató úr, hogy hadd kérdezzek még egy
dolgot, hiszen nagyon sok vasutas fórumon felvetődik, de leginkább azért kérdezem, mert a
bizottsági ülésén, egy korábbi bizottsági ülésen is felvetődött az a fajta árubeszerzési
központosítás, ami létrejött a MÁV-nál - nyilván ennek is megvoltak az okai -, ugyanakkor a
hatékonyság szempontjából egészen riasztó történeteket mesélnek el úgymond a végeken,
hogy milyen lassú és milyen drága a beszerzés, aminek nyilvánvalóan szintén több oldala van.
Úgy gondolom, nyilvánvaló, hogy nagy, profi cégeknél, multinacionális cégeknél lehet látni,
hogy van a központi árubeszerzésnek eredménye, főleg hogyha az elektronikus
árubeszerzéssel együtt van, ugyanakkor ez így kétségbe vonható, mert kétségtelen, hogy ezek
egész konkrét példák, hogy rendkívül drágán és lassan tudnak akár egy-egy apró alkatrészt
vagy villanykörtét beszerezni, egész riasztó történeteket meséltek. Ez az egyik.

A másik meg az, hogy a kiszervezés során, azzal, hogy bizonyos cégek kaptak meg
bizonyos tevékenységeket, elveszett az az előny, amikor adott esetben egy adott helyen
mondjuk egy állomásfőnök el tudott volna végeztetni bizonyos munkákat, a hóeltakarítást, a
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takarítást, a kertészetet, amit tulajdonképpen munkaidőben megcsináltak az ott lévő
vasutasok, most pedig egy kiszervezett cég végzi ezt a tevékenységet, sokszor egyébként -
lehet, hogy szabályellenesen - még az ott lévő vasutassal külön pénzért végezteti el. Ez
drágább, de ez még a jobbik eset, a legrosszabb az, amikor nincs elvégezve ez a tevékenység,
mert valójában itt is lehet, hogy hasonló okokból esetleg az ellenőrzési és az elszámoltatási
tevékenység nem működik. Én tehát nem vonom kétségbe, hogy ezek az elvek sokszor
helyesek lehetnek egy nagy cégnél, ezek a kiszervezések, ugyanakkor itt minden probléma -
és ez már a ’90-es évektől fellép - ezeknek az ellenőrzése, a belső ellenőrzése, az elszámolása
és a szankciók, amelyek… Őszintén szólva nem lepett meg, amit mondott, habár
megdöbbentő volt, de mégsem lepett meg, mert körülbelül tudjuk, hogy nyilvánvalóan
nagyon nehéz ezt az érdekszövetséget megváltoztatni, én mégis azt gondolom, hogy a
hatékonyság érdekében erre szükség van. Úgyhogy kérem, hogy erre a központosításra,
beszerzésre még térjük azért ki, bármennyire is elment az idő. Úgyhogy ha röviden tudna
válaszolni! Köszönöm.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen, és a
kérdést is köszönöm, de még vannak kérdések az előző csoportból, például a motorvonat,
Kugler úr, az MHR kérdése, tehát ezekre, ha megengedi elnök úr, még válaszolnék gyorsan.

Kugler úr távozása mögött semmi… Igazából a kérdést nem értem, hogy most mit kell
megfogalmazni. Én egyszerűen nem kívántam Kugler úrral együtt dolgozni, ezt megmondtam
neki. Kugler úr és Mándoki úr között volt egy olyan szoros személyes kapcsolat, ami
indokolt, ők közösen dolgoztak hosszú éveken keresztül a Molban, megvolt az ő közös
együttműködésük, a közös munkastílusuk, munkaszervezésük. Én mondtam, hogy azt, amit
Kugler egyébként felajánlott, nem kívánom igénybe venni. Ezért váltunk meg Kugler úrtól.

Az elválás módja... Nem tudom, mit takarhat még az a kérdés, hogy milyen volt az
elválás módja.

ELNÖK: Elmondom. Az a kérdés merült itt fel, hogy miközben előadása szerint
Kugler úr is azt mondta, hogy ő is meg kívánt válni a cégtől különböző okoknál fogva, mert
látta, hogy nem kíván a MÁV vezetésével együtt dolgozni a megváltozott feltételek között,
aközben azért jelezte, hogy egy rendkívül magas végkielégítési összeget vett fel. Ez nem volt
akkor teljesen világos, hogy ha ő kérte a felmentését, akkor hogyan kapott egy ilyen 60 millió
forint fölötti felmentési összeget.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Ja, akkor most már így
értem. Közös megegyezéssel történt a felmentés. A kezdeményező én voltam, tehát én
mondtam, hogy én nem kívánok vele dolgozni, ha így nézzük, akkor a munkáltató oldaláról
jött, a munkáltató oldaláról pedig az ő akkor érvényes szerződése alapján volt a végkielégítés.
Nem kapta meg egyébként azt a végkielégítést, ezért közös megegyezéssel váltunk el. Tehát
így történt az elválás.

Az MHR-projekt. Az MHR-projekt megint egy szakállas története a MÁV-nak,
amikor én odakerültem, akkor is többször szóba került. Az MHR-projektnek mi lett volna a
lényege? A Deusche Bahnnál valamilyen formában alkalmazott jegyrendszernek, illetve
jegyértékesítési rendszernek az átvétele, a Deutsche Bahn egyik leányvállalatától vásárolta
volna meg a MÁV Zrt., de tulajdonképpen úgy, hogy a MÁV Zrt.-nek még erre a MÁV
Informatikán keresztül horribilis összeget kellett volna fordítania ahhoz, hogy azt adaptálni
tudja a magyar viszonyok között, mert a Deutsche Bahnnál egészen más szerkezetben
működik a személyszállítás is, szervezetileg is más, meg az egész rendszere is más, a
Deutsche Bahnnál nincsenek jegypénztárak, minden automatizált, Magyarországon meg
minden állomáson még azért zömében, 80 százalékban mindenhol jegypénztárakon keresztül
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vesszük meg a jegyet, függetlenül attól, hogy most már lehet vonalkódos vagy ilyen jegyeket
vásárolni. Ez tehát ez volt. Tizen-egynéhány éven keresztül húzódott ez az egész, és nem
tudtak semmiféle eredményt felmutatni. Ezzel szemben - nem emlékszem már rá, meg kell
nézni, de - valahol a milliárd környékén járt már az a költség, amit a Magyar
Államvasutaknak ki kellett fizetnie a Deutsche Bahn leányvállalatának, hogy ez a rendszer
továbbmenjen, és akkor igazgatósági döntés született, hogy ezt tovább nem csináljuk. Azt
hiszem, pont akkor jött el ez a pillanat, amikor még további 600 vagy 700 forintot kértek,
hogy egy következő etapra, az MHR II. fázisára eljussanak, és nem tudták megmondani, hogy
abból mikor lesz effektíve olyan termék, amellyel a személyszállítás dolgozni tud. Akkor volt
ez. Emellett az is közrejátszott ebben - biztos emlékszik rá az elnök úr -, hogy a Budapesti
Közlekedési Vállalattal közösen volt egy olyan terv, hogy az elővárosi forgalomban a MÁV
egy úgynevezett elektronikus jegyrendszert vezet be. Volt egy tender a BKV-nál, amelyről
úgy gondolta a tulajdonos, hogy majd azt az elektronikus jegyrendszert adaptálni tudja a
MÁV rendszere, de ez egy magyar rendszer lett volna. Ezért is volt egy ilyen, hogy ezt akkor
tovább nem finanszírozzuk. Mi igazából jegyrendszerre, annak a fejlesztésére nem…
Kijelentettük, hogy csatlakozunk bármilyen olyan jegyrendszerhez, amely biztosítja a MÁV
számára a pontos adathozzáférést.

Ez egy nagyon jó kérdés, mert én a mai napig úgy látom, hogy a MÁV sarkalatos
problémája a jegyrendszerben györedkezik. A mai napig nehezen lehet megmondani, hogy
milyen időintervallumban, mikor, milyen utas - az utas milyenségét úgy értem, hogy milyen
kedvezménnyel, teljes árú jeggyel vagy nem azzal utazik - hova utazik. Anélkül viszont, hogy
ezt pontosan meg tudnánk mondani, nehezen lehet tervezni azt az eszközparkot, amely az
igények lebonyolításához szükségeltetik, nehezen lehet hozzárendelni azt az infrastruktúrát,
ahol ez az igény jelentkezik, és nehezen lehet meghatározni, hogy mennyi bevételünk van
pontosan. Ez tehát egy alapvető kérdést volt. Ezért, mivel az MHR-projekt erre a három
kérdésre nem tudott választ adni, ezért a menedzsment, az igazgatóság úgy döntött, hogy azt
tovább nem finanszírozzuk.

Motorvonattender. A FLIRT-, tehát a Stadler-ügyhöz igazából nem tudok hozzászólni.
Akkor én mint pályázó vettem részt ebben, tehát az előző munkahelyemen siemensesként
pályáztunk arra a tenderre, a második körben ki lettünk zárva - no comment. Utána 10 darab
FLIRT-öt vettünk meg, ami egy egyszeri ajánlat volt. Az ÖVB valóban nem vette át ezeket a
mozdonyokat, ezek kétáramú mozdonyok vagy motorvonatok voltak, és a személyszállítás
elfogadott, 2005-ben elfogadott úgynevezett motorvonat-stratégiába beleillettek. Akkor ők
olyan 150 vonatot kívántak venni, a FLIRT, ha jól emlékszem, 30 plusz 30, 60, és akkor ez a
Stadler vagy Talent lett volna még a 10. Amiért megvásároltuk, az a gyors szállítási határidő,
tehát a legyártáshoz képest, a 18 hónaphoz képest ezek a mozdonyok itt voltak, ha jól
emlékszem, 8 hónap alatt, tehát ez 10 hónap megtakarítás, 10 hónap értékteremtés
jegyárbevétel formájában. A másik pedig, hogy a Talentek 4,3 milliárd forintba kerültek
ugyanolyan kapacitás mellett, sőt több férőhellyel, a Stadlerek pedig 4,9 milliárd forintba
kerültek (Sic!), tehát ez a költségmegtakarítás, illetve az árban 10 vonatnál ez közel 5 milliárd
forintos megtakarítás arra inspirálta a MÁV menedzsmentjét - még egyszer: a
személyszállítás igényeivel és a tulajdonossal leegyeztetve -, hogy ezeket a vonatokat a
Magyar Államvasutak akkor átveszi.

A Kbt. nem tudom melyik pontja lehetővé teszi az egyszeri, rövid ideig terjedő
időszakra vonatkozó ajánlatot hirdetmény, tehát nyilvános pályázat nélkül. Ennek ellenére
valamennyi gyártóhoz feltett egy kérdést a MÁV Zrt. - ezek a levelek megvannak -, hogy
ilyen árban, ilyen minőségű, ilyen specifikummal vagy ehhez hasonló specifikummal
rendelkező vonatokat ilyen szállítási határidő mellett le tudnak-e szállítani. Valamennyi
gyártó - beleértve az Alstomot, amely pályázott a korábbi tenderen, a Siemenst, és beleértve a
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Stadlert is - azt a választ adta, hogy nem tud, tehát így és a Kbt. ezen pontjára való
hivatkozással lett a zárt tárgyalás és a szerződéskötés lefolytatva.

És akkor utolsóként…

ELNÖK: A központosított beszerzések ilyen formában…, igen, és a bizonyos
kiszervezett tevékenységek, amelyek most így nyilvánultak meg - azt hiszem, ez a két kérdés
maradt azok közül, amelyeket a képviselő úr feltett. Azt hiszem, több kérdésünk nem lesz. Ez
talán nincs akkora jelentőségű, mint a MÁV Cargo, viszont a vasút életében, azt hiszem,
fontos, elhangzott itt a bizottság ülésén, és azt gondolom, mindenképpen egy igen fontos
kérdésről van szó, úgyhogy megkérem, hogy erre még válaszoljon. Köszönöm.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen. Ez
egy nagyon lényegbe vágó kérdés, annál is inkább, mert én is dolgoztam egy multinacionális
cégnél, ahol ezek a tapasztalatok messzemenően működtek, de nem úgy, hogy most akkor
mindent centralizálunk, hanem pontosan azokat az anomáliákat, amelyeket ön is említett,
hogy az olyan egyedi és kis területeken jelentkező vagy adott területre vonatkozó
megrendelések továbbra is megmaradtak, akár régió, tehát Magyarország viszonylatában, akár
pedig üzletági viszonylatban.

A BPR-projekt egyik sarkalatos pontja a beszerzési folyamatok teljes átvilágítása. A
BPR 2008-ban kezdődött, én 2009-ben eljöttem, most fog befejeződni, 2011-ben. Igazából én
csak arról tudok beszélni, hogy mi volt a mi célunk. Egy teljesen új beszerzésifolyamat-
rendszert akartunk, ennek megnyertük Werle urat, aki előtte a Telecomnál volt a beszerzési
igazgató, tehát elég széles tapasztalattal rendelkezett, országos hálózatot működtető
vállalatnál volt beszerzési igazgató, és amíg eljöttem, az igazgatóságnak külön formában
jelentette, hogy hol tartunk, milyen stádiumban vagyunk. Amíg ott voltam, bevezettük az
úgynevezett homogenizált termékekre az internetes beszerzést, itt például azért volt, hogy…
Most nem tudom, nem akarom így mondani, pontosan megvan, hogy a MÁV milyen
termékskálába… Tehát felosztottuk a különféle árufajtákat stratégiai árufajtákra, beruházási
javakra, kis értékű javakra, tehát minden ilyen szempontból, a beszerzési láncnak megfelelően
- én nem vagyok egy beszerzési szakértő, de erre megvannak a beszerzésnél alkalmazott
terminológiák -, és ennek ez volt például az egyik eleme, ahol a korábbi beszerzéshez képest,
emlékszem, az első internetes vagy elektronikus beszerzésnél 25 százalékos árelőnyt tudtunk
elérni. Anonim rendszer volt, tehát senki nem tudta, hogy hol ki pályázik, mindig csak az
utolsó ár jelent meg, és utána volt egy idő, ami alatt azt le lehetett ütni, vagy el lehetett
utasítani. Ez egy kiemelt fontosságú terület volt, a beszerzés, mondom, erre külön BPR-
területet alapítottunk. Hogy hol tart most a folyamat, nem tudom. 2008-ban kezdtük el ennek
az egésznek az átvilágítását.

ELNÖK: Itt az hangzott el, hogy lent, a vasúti pályánál, az állomásokon ha egy
villanykörtét be kell szerezniük, akkor nem tehetik meg; megkapják sokkal drágábban, két
nap múlva, és így tovább - ilyen és hasonló példákat tucatjával mesélnek. Akkor ezek szerint
ez nem felel meg a valóságnak? Vagy még nem ért oda a projekt?

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Azt nem mondtam, hogy
ez nem felel meg, erre a kérdésre még nem válaszoltam. Pontosan ezek voltak azok az
anomáliák, amelyek miatt úgy gondoltuk, hogy át kell világítani. 2003-ben szintén céges
tapasztalatok alapján vezették be az akkori vezetők ezt az úgynevezett mindent
központosítunk beszerzési folyamatot, amelynek az lett a következménye, hogy valóban -
nem tudom most, hol - Nyíregyháza mellett egy kis állomáson egy körtét három nap alatt
szereltek be, mert kiment az IK Kft. emberkéje, nem mondták meg, hogy milyen égő volt,
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olyan égő a kocsijában éppen nem volt, akkor visszament, beszerezte, megvette, megcsinálta,
annak ellenére, hogy ha az állomásfőnöknek ilyen funkciója nincsen… Tehát ez egy kicsit
bonyolultabb kérdés abból a szempontból, hogy 2003-ban sok olyan vasútüzemi beosztást
szüntettek meg, amelynek a feladata lett volna ezeknek az úgynevezett kis értékű javításoknak
és üzemi teendőknek az elvégzése, mint például hóeltakarítás, mint például a vágányok
közötti takarítás, vagy például voltak nagyobb állomásokon a kapus tisztek. Tehát ezek a
funkciók teljesen megszűntek, azért, mert akkor egy olyan követelmény volt, hogy 12 ezer
emberrel kell csökkenteni a MÁV létszámát, és akkor úgy gondolták, hogy ezeket a
funkciókat megszüntetik, és ezeknek a funkcióknak egy részét az IK Kft. mint ingatlankezelő
és szolgáltató vállalat fogja ellátni. Ha összvállalati szinten nézzük, tehát ha mondjuk a
költségstruktúrát nézzük, akkor volt egy jelentős megtakarítás a 12 ezer fő leépítése miatt,
ugyanakkor valószínűleg az IK Kft. oldalán volt egy költségnövekedés, ami visszahárítódott
elsősorban a pályavasútra, mert az üzemeltette, és az volt az, aki kezelte a pályavasúti üzemet,
ezen keresztül, a pályavasúton keresztül pedig, a pályahasználati díj önköntségi szintjén
keresztül visszahatott minden felhasználóra.

Pont az volt a lényege ennek a BPR-projektnek, amit 2007-ben elindítottunk - 2007
után egy év volt az, amíg az átvilágítási folyamatok zajlottak, és 2008-ban kezdődött el maga
az implementációs, tehát a bevezető szakasz -, tehát az volt a lényege, hogy válasszuk le
azokat a termékskálákat, termékstruktúrákat és szolgáltatási szinteket, amelyeket
mindenféleképpen központból kell irányítani, például motorvonat-beszerzés, például
energiaellátás, annak a beszerzése bármelyik irányba hat, akár nagyfeszültségről, akár
kisfeszültségről beszélek, akkor olyan nagy értékű beruházási javak, amelyek kellenek, ezek.
Viszont ha olyan eszközökről van szó, amelyek adott és ad hoc jellegű beszerzési
folyamatokhoz kapcsolódnak, azoknak a döntési jogát - a viszontkontrollját nem, csak a
döntési jogát, az adott pillanatban lévő döntési jogát - mi le szerettük volna telepíteni a
területre.

ELNÖK: Maradt még kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Ha nem maradt, akkor
egyetlenegy dolog van, amivel kapcsolatban jelzést kaptam, hogy rögzítsük: hogy a
MÁV Cargo privatizációjánál felmerült egy korábbi ülésünkön, illetve szóba került a
pályahasználati díj kérdése. Azt gondolom, hogy az teljesen egyértelmű, hogy amikor a
tendert kiírták és a szerződést megkötötték, akkor a vevő teljesen tisztában lehetett az akkor
alkalmazott pályahasználati díjakkal, azt be tudta kalkulálni, és ismereteim szerint - ezzel
talán nem árulok el üzleti titkot, illetve biztos vagyok benne, mert azért ez szerepel a
különböző jelentésekben is, például a nyilvánosságra hozott ÁSZ-jelentésben is - a
pályahasználati díjra vonatkozóan a szerződésben rögzítve is volt egy moratórium, ami
mostanában jár le, úgy tudom, 2011 elején. Ezek tehát nem okozhattak az árban - hogy
mondjam? - nem ismert kalkulációkat, hanem ez teljesen ismert volt. Most, ha lejár, akkor
gyakorlatilag lehetőség van a pályahasználati díj emelésére, ami egy vitatott dolog: egyesek
szerint magas, mások szerint pedig szükség van erre a díjra. Nem tudom, hogy erről mi az ön
véleménye, de igazából csak azt kérem, hogy ezt erősítse meg, mert ez nagyon fontos, talán
nem is a vizsgálat szempontjából, hanem azért, hogy rögzítsük, hogy ebben a témában
nincsen vizsgálódás, tehát ez egy egyértelmű feltétel volt. Az egy más kérdés, az az üzleti
szempont, hogy most hogy ítéljük meg a pályahasználati díj nagyságát.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen a
kérdést. Elnök úr, megint vissza kell mennem az időben az adott időintervallumra. Most már
okosabbak vagyunk, mint akkor voltunk, de azt akkor mindenki tudta, és mindenki kritizálta
Magyarországot, és meg lehet nézni, az Európai Unióban kötelezettségünk volt arra, tehát ez
nem volt egy titkos anyag, hogy hogyan állapítjuk meg és mi a magyar pályahasználati díj
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mértéke. Ezt le kellett az Európai Unióban jelenteni, tehát ez egy teljesen nyilvános,
hozzáférhető adat volt. Egy biztos volt: az Európai Uniótól folyamatosan kritikát kapott
Magyarország és a Magyar Államvasutak is, hogy az árufuvarozás tekintetében - mert két
pályahasználati díj van: van egy árufuvarozási pályahasználati díj és egy személyszállítási
pályahasználati díj - az áruvasúti használati díj a legmagasabb szegmensben van, tehát a 27,
illetve akkor még a 25 ország esetében Magyarország az utolsó 3-4 állam kategóriába
tartozik.

Mi büszkék voltunk arra - nem mi vasutasok, de voltak olyan emberek, akik büszkék
voltak arra -, hogy a pályavasúti használati díj a pályahasználati költségek 80 vagy
85 százalékát lefedi, míg Németországban vagy Ausztriában csak a 30-35 százalékát fedi le.
Akkor hol van a többi? A többi mind állami támogatás. Németországban 6 milliárd eurót kap
a Deutsche Bahn minden évben az infrastruktúra finanszírozására, Franciaországban
3 milliárd eurót kapnak, a hollandoknál 1 milliárd eurót kapnak erre, ez az állami támogatás
mértéke a pályahasználati közszolgáltatási szerződés keretében. Az osztrákok a válság ideje
alatt felemelték az addigi 800 millió eurós támogatásukat 1,5 milliárdra, hogy ezzel
ösztönözzék a vasúti beruházásokat, hogy még több legyen a munkalehetőség. Amikor
egyszer a Deutschne Bahn, Maydorn úr szervezésében volt egy vasúti vezetői találkozó
Berlinben, és megkérdezte, hogy Magyarországon mennyi a pályavasúti állami támogatás, és
azt mondtam, hogy 3 milliárd forint, akkor visszakérdezett, hogy 3 milliárd euró? Mondtam,
hogy nem, 3 milliárd forint. És amikor lefordítottam euróra, akkor meg volt döbbenve.

Magyarországon tehát tulajdonképpen az a 15 százalék, ami hiányzik a
pályahasználati díjból, az az, ami a pályavasút veszteségét okozza, mert el nem ismert költség,
illetve elismert költség, csak nincsen fedezve. Akkor tehát mi nagyon bátran azt mondtuk,
mert nem az volt a probléma, hogy emelni kell a pályahasználati díjat, mert ha emeljük… A
szlovákoknál alacsonyabb a pályahasználati díj. Magyarországot - bármennyire is azt
mondjuk, hogy Magyarország egy tranzitország, az V-ös és a IV-es korridor átmegy
Magyarországon - nagyon szépen el lehet kerülni, éppen a MÁV stratégiai anyagában is
benne van, hol lehet Magyarországot elkerülni, és hol fogják Magyarországot elkerülni,
hogyha a pálya-hozzáférési díjak magasabbak lesznek, mint a környező országokban, ugyanis
egy árufuvarozási vállalatnál ez a költség 40 százalék, a fuvardíjnak a 40 százaléka a
pályahasználati díj. Ha most ezt még tovább emeljük, tovább srófoljuk, akkor értelemszerűen
nemcsak az ÖVB, de az összes magyar vállalat is, amely itt van, megpróbálja ezeket a
fuvarokat valamilyen formában átterelni.

Egy másik kérdés: európai uniós felmérés, kitekintés 2030-ig, és ez a stratégia
kérdése, hogy foglalkozott-e akkor a Magyar Államvasutak azzal, hogy a Cargónak mi lesz a
szerepe vagy mi a szerepe tulajdonképpen Magyarországon, és eladtuk egy stratégiai ágazat
egy olyan vállalatát, amely tulajdonképpen értékteremtő. Most nem beszélek arról, hogy
milyen veszteségeket kalapált össze eddig, az elmúlt két évben; arról beszélek, hogy nézzük
meg, mi a vasúti árufuvarozási piac. Európában a vasúti árufuvarozási piac nem növekszik -
sajnos. Magyarországon még inkább csökken. 17 és 18 százalékkal még mindig Európa
élvonalába tartozunk, de ez a folyamat sajnos megy össze. Európában azt tervezik, hogy majd
2030 vagy 2050 végére eléri a 15 százalékot a vasúti részesedési arány az árufuvarozás összes
struktúráján belül. Tehát a piaci stratégia szempontjából sem támogatta semmi sem, hogy
nekünk fenn kell tartanunk egy olyan céget, amely most eladható 100 milliárd forintért, akkor,
amikor bármikor létre tudok hozni, ha most itt önökkel leülünk, és azt a négy alapvető feltételt
meghatározzuk, amely egy vasúttársaság alapításához, árufuvarozáshoz, a vasúthoz kell, és
teljesítjük, akkor holnapután tudunk ilyet. Itt a piaci ismeret a fontos, a piaci ismeretet pedig -
nem akarok neveket mondani - a MÁV Cargóban három személy testesíti meg, ezt a három
személyt kell onnan elhozni, nem fizikailag, hanem olyan pénzügyi ajánlatot adva nekik a
jelenlegi fizetésükkel szemben, ami meghatározza Magyarországon az összes piaci kapcsolati
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rendszert. Erről van szó. Nem arról van szó, hogy most azt ki birtokolja, ki a tulajdonosa.
Persze, kell egy tőkeerős tulajdonos, mert anélkül nem lehet eszközöket vásárolni, nem lehet
kifizetni a munkabéreket, nem lehet kifizetni azokat a költségeket, amelyek jelentkeznek.

Én tehát azt mondom, mindig egy adott pillanatban kell vizsgálni ezeket a dolgokat,
hogy akkor éppen mi volt. Lehet, hogy ha most, 2011-ben mondaná valaki, hogy ezt a
folyamatot meg kell csinálni, azt mondanám, hogy ésszerűtlenség, badarság, nem kell
megcsinálni. 2006-2007-ben, ráadásul egy kormánydöntéssel, kormányhatározattal a hátunk
mögött ezt a feladatot a legjobban oldottuk meg. És én nem vitatom azt az árat, én
hasonlatként hoztam fel, amit mondtam, az ár esetében, az egy kiváló ár.

A pályahasználati díj esetében szerintem hogyha… Ez mindig finanszírozási kérdés.
Ha a magyar állam képes lenne arra, hogy legalább a pályaérték-csökkenés arányában, amely
pálya állami tulajdon, mint a tulajdonosnak kötelessége, hogy a visszatáplálás megtörténne, az
30 milliárd forint, ha a Magyar Államvasutak 30-35 milliárd forintban évente - évente! - kap a
közszolgáltatási szerződésben előírt módon támogatást, ennyit kap, akkor beszélhetünk arról,
hogy a pályahasználati díjat csökkenthetjük, ezzel a magyar vasút hozzáférésének a
versenyképességét növelhetjük, kvázi lehet, hogy 5 százalékkal csökken a pályahasználati díj,
de a volumenoldalon ezt 10-15 százalékos volumennövekedéssel megnyerjük, főleg akkor,
hogyha az európai … (Nem érteni.) a tranzitvonalakon, tehát az V-ös és a IV-es korridor
mentén megvalósulnak, beleértve a GSM-R-t is.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Gondolom, hogy a MÁV vezetése foglalkozik ezzel a
problémával, azt gondolom, különösen a keleti árukapcsolatok kapcsán van különös
jelentősége, hogy kinek milyen jogosítványai vannak. Kaptunk is - a bizottság - erre irányuló
levelet, a bizottság a jelentésében ezzel nyilván foglalkozik majd valamilyen szinten. Nyilván
nem a bizottság feladata megoldani ezt a problémát, de a jelentésünknek része lesz.

Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Senki nem jelentkezik.) Egyetlenegy kérdés
maradt még fenn, mert hozzám a képviselők eljuttattak különböző kérdéseket még a bizottsági
ülés előtt, úgyhogy engedje meg, hogy utoljára feltegyem a MÁV-székházzal kapcsolatos
kérdést, mert itt elhangzott, hogy miért volt szükség arra, hogy a MÁV-székházból
kiköltözzenek, és egy új irodaépületet béreljenek. Azt gondolom, én ezzel le is zártam,
hozzám több kérdés nem érkezett, tehát ezzel ezeket a kérdéseket tulajdonképpen lezárhatjuk,
és ha nincs új kérdés, akkor majd áttérünk a jelentéstervezetre. Kérem szépen, hogy erre még
válaszoljon. Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy külön vizsgálat folyik, amit külön folytat Budai
Gyula kormánymeghatalmazott úr, aki be fog nekünk számolni. De mégis a fő indítékokról
hogyha beszámolna nekünk! Köszönöm szépen.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen. Az
elején említettem, hogy a finanszírozási, tehát a konszolidációs folyamat egyik pillére az,
hogy olyan portfólióelemeket - beleértve az ingatlant is - mobilizáljunk, amelyek csak pénzt
visznek. Ezért szintén egy teljesen új konstrukcióban létrehoztuk az ingatlanalapot, és az
ingatlanalap keretén belül merült fel, illetve adódott, hogy a MÁV-nak akkor új székházba
kell költöznie. Nagyon pontos és alapos elemzések előzték ezt meg, ezeknek az anyagoknak
ott kell lenniük a MÁV-nál, az igazgatóság is többször tárgyalta, a tulajdonos is többször
tárgyalta, sőt mi több, nemcsak a tulajdonos, hanem mivel tömeges munkavállalói kört érintő
intézkedésről van szó, a MÁV kollektív szerződése és az Mt. értelmében ezeket a kérdéseket
a szakszervezetekkel és a központi üzemi tanáccsal is meg kellett vitatni, és az ő
jóváhagyásuk nélkül ezeket nem lehetett megtenni.

A lényeg arról szólt, hogy van egy olyan ingatlantömeg, amely a piacon értékesíthető.
És most megint menjünk vissza az időben, mert itt nagyon fontos az idő! Ez 2007 eleje, 2006,
de inkább 2007 eleje. 2007-ben tombolt az ingatlanpiac, ha szabad ezt mondanom, árként
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akkor még - főleg egy Andrássy úti ingatlanért vagy bármilyen más ingatlanért - egész
horribilis összegeket lehetett kérni, Európában is, Magyarországon is. Ebben a pillanatban az
látszott kézenfekvőnek, hogy a MÁV-nak gyorsan valamilyen megoldást kell találnia arra,
hogy az ingatlanból kiköltözzön. Természetesen - mondom még egyszer - vizsgáltuk azt,
hogy az ingatlant felújítja a MÁV, hogy az ingatlant korszerűsítjük, mert aki járt a MÁV
székházában, elnök úr járt ott többször, az tudja, hogy az I. emelet úgy-ahogy kinéz, a IV.
emelet, ahol az európai uniós iroda volt, és az Európai Unió kötelezte az Államvasutak
vezetését, hogy ott saját forrásból viszonylag kulturált körülményeket hozzon létre, az úgy-
ahogy elmegy, aztán a többi térben meg a mellékhelyiségekben, az étkezdében eléggé furcsa
állapotok voltak. Az én irodámban háromszor szakadt be a fal, és törte át a tapétát a
csőrepedés. Tehát iszonyú pénzt kellett volna rákölteni a MÁV székházára.

Ez megint egy alapvetően menedzsmentfilozófia-kérdéskört vet fel. Ma minden egyes
nagycég, ilyen nagy cég, mint a MÁV, amikor assettel, tehát ingatlannal gazdálkodik, azon
gondolkodik, hogy hagyja-e, hogy ez az asset az ő mérlegeit nyomja, ezért az ő
nyereségességét, az ő gazdaságosságát tovább rontsa. Mert az erre az assetre vetített profit és
a megtérülési mutatók azok, amelyek meghatározzák egy vállalat esetében, adott esetben a
MÁV esetében is, amikor kötvénykibocsátásról vagy új piaci pénzforrások hozzáféréséről
beszélünk, vagy éppen arról, amit ön is említett, a MÁV minősítéséről, a MÁV pénzügyi
minősítéséről, ami meghatározza, hogy 20 bázisponton vagy 650 bázisponton tud a MÁV
bármilyen hitelhez hozzáférni a tőkepiacokon, akkor egy fontos tétel az, hogy az úgynevezett
holttőkét, amit nem használ, és nem tud vele mit kezdeni, értékesítse. Erre a legjobb és a
PSZÁF által törvényileg ellenőrzött forma az ingatlanalap. Ezért gondoltuk akkor, hogy a
MÁV-székházat és még más olyan ingatlanokat, amelyeknek a piacon értékük van,
bevisszük… Ezeket nem elsősorban értékesítésre vittük be, hanem kerestünk egy olyan
tőketársat, egy olyan tőkebefektetőt, aki az ingatlanalapnak a „részvényjegyeit” lejegyzi
50 százalékában, aki mint ingatlanbefektető-specialista ezeket az ingatlanokat elkezdi
fejleszteni, és az abból befolyó többletbevételből a MÁV az egyéb szükségleteit tudja
finanszírozni. Az ingatlanalap az első lépésben 15 milliárd forinttal lett volna lejegyezve, ha
ennek az 50 százalékát eladjuk, az 7,5 milliárd forint, ennyi abban a pillanatban a MÁV-nál
beesik. Ez a 7,5 milliárd forint, ha most megnézzük akár a karbantartási folyamatokat,
akármit, azonnal felhasználható, hozzáférhető cash. Ez nem számviteli trükk, nem egy
számviteli összeg, amivel javítjuk a mérlegeket, hanem ez egy olyan cash, ami a működéshez,
illetve a beruházásokhoz felhasználható.

Még egyszer hangsúlyozom: az igazgatóság hozott egy határozatot, hogy ezeket a
pénzeket semmiféle működésiköltség-finanszírozásra nem lehet felhasználni, csak akkor, ha a
tulajdonos utasítja a MÁV menedzsmentjét, tehát a tulajdonos, a magyar állam. Mi tehát úgy
gondoltuk, hogy ezt a 7 milliárd forintot azonnal beruházásra tudjuk fordítani,
visszaáramoltatjuk a MÁV-ba, ezzel tulajdonképpen az állami vagyon értéke nem csökken,
hanem nő, a MÁV-székháznak a könyv szerinti értéke 2,5 milliárd forint, tehát egy majdnem
négyszeres, de háromszoros értéknövekedést tudunk elérni, azzal, hogy kiköltözünk egy
másik irodaházba, a másik irodaházat pedig megtendereztük. Mi nem akartunk belemenni
olyan irodaház-beszerzésbe, hogy valaki megveszi az irodaházunkat iksz forintért, és ezért
ellenszolgáltatásként felépít egy másik irodaházat, és akkor azt meg használjuk, és ott még
bérleti díjat fizetünk. Mi tiszta viszonyok között, piaci tender keretében megnyert
irodaháztendert akartunk lebonyolítani, ezért jött létre ez az irodaháztender. Ezek a gazdasági
indítóokok, amelyek miatt az egész volt.

Közben jött 2008, a gazdasági válság, aminek a kiindulópontja éppen az ingatlanpiac
összeomlása Amerikában és utána egész Európában. Nem volt értelme. A tendert
lebonyolítottuk, aláírtuk a szerződést, 2008 novemberében az igazgatóság egyrészt miniszteri
utasításra, másrészt pedig saját hatáskörében úgy döntött, hogy nincs értelme a MÁV-
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székházat vagy több ingatlant bevinni egy ingatlanalapba, ott lekötni, ugyanis az ingatlanalap
működtetésének nagyon szigorú szabályai vannak, még egyszer mondom, törvényi előírásai
vannak, és nincs értelme az ingatlanalap fenntartásának, - várva arra, hogy majd 2011-ben,
2012-ben, 2013-ban majd talán lesz egy olyan ingatlanpiac, amelyen hasznosítani tudjuk
ezeket az ingatlanokat. Egy: az a befektető, aki beszállt volna az ingatlanba…, mivel
összeomlott az egész, a bankok azonnal megvonták az összes pénzügyi támogatást, tehát a
bankok ingatlanfejlesztéseket 2008-ban nem finanszíroztak, ezért nekünk nem volt más
választásunk, csak gazdasági és ésszerű okok miatt azt mondani, hogy akkor inkább
maradjon.

Nem adtuk el az ingatlant, a székházat, ott van. Jöttek vevők, hogy 2,5-3 milliárd
könyv szerinti értéken - hiszen minden napvilágot lát azonnal - megvennék, de nem, senki
nem adta a nevét ahhoz, hogy az irodaházat könyv szerinti értéken értékesítsük, azért, hogy
bevételünk legyen. Ez az irodaház ma is egy érték, ott van a MÁV könyveiben, ezzel nem
csökkent az ingatlanvagyon. Valóban beköltöztünk, de ha így nézzük, ma, most azt mondjuk,
hogy van egy irodaházunk, és van egy másik irodaházunk. De akkor, amikor az egész
folyamat elindult és lezárult, akkor nem így indult. És ezt mi azzal a szemmel indítottuk el…
Mert ha tudtuk volna, hogy gazdasági válság lesz, akkor valószínűleg nem itt ülnék, hanem
valahol Hawaiion, ott verném a lábamat, és számolgatnám az aranytömbjeimet, hogy a
gazdasági válság hasznait behúztam. De sajnos nem vagyok ilyen előrelátó közgazdász, én
csak azt az időpillanatot tudom felmérni, ami éppen van, akkor pedig senki nem látta, hogy
2008 októberében beüt egy olyan gazdasági válság, amely ezt az egész konstrukciót, úgy,
ahogy van, elemeiben szedi szét, és elemeire zúzza szét. Ennyit tudok elmondani az
ingatlanról, a székházról.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? (Senki nem jelentkezik.)
Amint itt ismertette, végül is 2009 őszéig tartott a mandátuma, októberig, ha jól

emlékszem. (Heinczinger István: Így van.) Úgyhogy talán nem… Egyetlenegy megjegyzést
hadd tegyek, nem a távollétében akarom megtenni, hogy azért az látszik, hogy ami egy
multinacionális cégnél működik, az egy kicsit máshogy működik egy állami cégnél, ez egy
külön érdekes elemzést kínálna, de nem biztos, hogy a bizottság erre tud vállalkozni, de azt
hiszem, hogy ezeket a tanulságokat azért valószínűleg le lehet szűrni, és remélem, hogy a
MÁV mostani vezetése sok mindenben le is tudja szűrni ezeket a tanulságokat.

Köszönöm szépen a vezérigazgató úrnak, hogy megjelent az ülésünkön, és akkor
lezárom ezt a napirendi pontot.

Áttérünk a 2. napirendi pontra… (Heinczinger István jelzésére:) Még szólni kíván.

HEINCZINGER ISTVÁN, a MÁV Zrt. volt vezérigazgatója: Csak szeretném
megköszönni, hogy lehetőséget kaptam, és hogy elmondhattam itt az én aspektusomból az
egész négy évet. Köszönöm szépen a kérdéseket is, mert ezek olyan tisztázó kérdések,
amelyek kapcsán szerintem nem a múlt, hanem elsősorban a jövő építése szempontjából
nagyon fontos, hogy azokat a hibákat, ha netán voltak hibák, kikerüljék. Mindenkinek nagyon
sikeres munkát kívánok a bizottságban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Mint említettem, az ismertetett ügyeket később fogjuk
megtárgyalni. (Heinczinger István távozik.)

A válaszok kapcsán felmerült egyéb ügyek megbeszélése (pl. Szemafor Clean
Kft.)

A következő napirendi pontunkat csak saját magunk tárgyaljuk, tehát vendéget nem
kértünk. Azt gondolom, hogy ha egyetértenek vele a bizottság tagjai, tehát a bizottság
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tagjaihoz fordulok, mivel a 2. napirendi pontban egyéb ügyek megbeszélése szerepel. Azt
gondolom, hogy ahogy itt Göndör képviselő úr jelezte, Spaller képviselő úr pedig a
távozásával jelezte, úgy gondolom, hogy erről nem akar beszélni, ezért én nem fogom ezt
most felvetni. Ez akkor nem a bizottság keretei között, hanem más szinten fog folytatódni.
(Göndör István: Így van.)

A bizottság jelentéstervezetének megvitatása

Elnöki bevezető

Tehát akkor tulajdonképpen ha nincs kifogás, rátérnénk a 3. napirendi pontra, a
bizottság jelentéstervezetének a megvitatására. Még egyszer elmondom gyorsan, hogy a
távollévő képviselőknek írásban is megküldjük, kérem, hogy ezt még a holnapi nap folyamán
tegyük meg, ha itt ebben meg tudunk egyezni, és nincs ellenvetés.

A szakértőkkel való konzultáció során délelőtt arra jutottunk, hogy most azt a
munkamódszert alkalmaznánk, hogy egyrészt elkészült a jelentéstervezet, amely, tudom, még
egy meglehetősen első olvasatban való állapotban van, ezt a képviselők tegnap e-mailben
megkapták. Ez a 2-10. országgyűlési határozati pontra tartalmazza az összeállítást. Ma
végigvizsgáltuk a szakértőkkel - ott volt Jávor Benedek alelnök úr is -, és számos ponton
nyilván ki fogjuk egészíteni ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy azok a
képviselők, akik kérdéseket tettek fel, és azokra a választ megkapták, szakértőik segítségével
állítsák össze a kérdésekből a jelentés azon részeit, amelyeket értelemszerűen a válasz
tartalmaz, és természetesen jelöljék is meg, hogy melyik pontba javasolják azt beilleszteni. A
válaszok nagy része nyilván az 1. pontban fog szerepelni, amelyben a MÁV gazdálkodásának,
létszámának, egyebének az alakulása van 2002-2008-tól.

Ezt az így összeállított tervezetet, amely a válaszok alapján természetesen tartalmazza
az ő véleményüket, május 11-éig, tehát a jövő hétig kérnénk eljuttatni ide a bizottsághoz, és
utána ezt összeszerkesztve ki fogjuk küldeni a képviselőknek. A tervezet szerint - ezen még
nyilván lehet változtatni, de az országgyűlési elfoglaltságoknak megfelelően a tervezet szerint
- május 17-én, tehát két hét múlva kedden tartanánk egy újabb ülést, amelyen már akkor az ily
módon összeszerkesztett, de még nem végleges jelentéstervezetet érdemben meg tudnánk itt
az ülésen is vitatni, és aki még úgy gondolja, hozzászólhat, azok a képviselők, akik még nem
tettek fel kérdéseket, vagy bármilyen módon hozzá szeretnének szólni, akkor ezt
természetesen megtehetik.

Azt is elmondom tájékoztatásul még egyszer, hogy beszéltem Budai Gyula
kormánymeghatalmazottal, és ő jelezte, hogy természetesen el fog jönni a bizottság ülésére. A
mai nap egyrészt nem tudott eljönni, másrészt meg még azok a vizsgálatok, amelyek a tárgyat
érintik, még folyamatban vannak. Én mindenképpen meg fogom kérni, hogy a következő
ülésünkre jöjjön el, és ha nem is zárultak le a vizsgálatok, számoljon be a bizottságnak
legalább arról, hogy milyen vizsgálatok folynak és pontosan milyen tárgyban.

Itt felmerült az egyik bizottsági képviselő részéről, Spaller úr javasolta, hogy esetleg
fontoljuk meg a bizottság mandátumának a meghosszabbítását, hisz egyrészről vannak olyan
kérdések, illetve olyan válaszok, amelyek még újabb kérdéseket vethetnek fel, másrészről
nem kaptuk meg ezeket a vizsgálatokat, illetve a választ. Én azt gondolom, hogy szintén 17-
én el tudjuk dönteni, hogy javasolunk-e egy ilyen hosszabbítást vagy sem. A szakértőkkel és
az alelnök úrral folytatott előzetes konzultáció alapján annyit mondanék, hogy ez a
hosszabbítás legfeljebb az ülésszak végéig tartana, én úgy gondolom, hogy addig le tudjuk
zárni az ügyeket. Illetve arra is jutottunk, hogy a MÁV ügyeit nyilván a végtelenségig lehetne
vizsgálni, de az, ami az országgyűlési határozatban kérdés volt, és felmerült, arra a válaszokat
lényegében meg tudjuk adni mindenképpen, akár már most is. De természetesen lehetséges,
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ezt majd látni fogjuk, hogy amikor összeáll a jelentéstervezet, szükséges információ, akkor
ezen ülésszak keretében kerülhet erre sor. Én tehát ezt javasolnám.

Azt kérdezem a jelenlévő képviselőktől, hogy van-e ehhez képest hozzászólásuk.

Hozzászólások

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem szorul rá, azt
gondolom, professzionális módon lekezelte ezt a MÁV Cargós ügyet, mert nekem emiatt
gyomorgörcseim voltak. Ebből kiindulva én azt javasolnám, értsünk egyet abban, hogy
amikor a jelentést megfogalmazzuk vagy ahhoz…, tehát amikor azt itt vitatjuk, azt magunk
tegyük meg, vagyis lehetőség szerint ne legyen sajtónyilvános az ülésünk, mert nem
tudhatjuk, hogy nem lesz-e olyan valami, amiről itt beszélünk, aztán együtt úgy döntünk,
hogy nem része a jelentésnek, de a sajtóban adott este már napvilágot láthat. Ez az egyik,
amivel kapcsolatban kérem, hogy döntsük el.

A másik: én már elolvastam ezt a jelentéstervezetet. Van néhány pont, ahol
vitatkoznék is, ezeket meg fogom tenni. De én - főleg mert itt vannak a szakértőink is - egy
kicsit szeretném ezt a dolgot abba az irányba elmozdítani, és elnézést kérek, mert az elnök úr
most a végén csinált egy összehasonlítást, hogy ugye ami működik egy másik
nagyvállalatban, az nem működik egy államinál. Szóval el tudjuk-e fogadni ebben a
bizottságban azt, hogy adva volt egy nagyvállalat, adva volt egy helyzet, ami, ha úgy marad,
akkor hova megy, magyarul változtatni kellett. A változtatás nem mehetett más irányba, mint
a piaci viszonyok felé, és ami ebben történt, a mi tevékenységünk segíti-e, hogy ezek a pici,
apró eredmények gyökeret verjenek, és hosszú távon hozzájáruljanak ahhoz, hogy a
költségvetés kevesebb pénzzel kell hogy támogassa majd az adófizetők pénzéből a vasutat,
vagy azt a változtatást, ami elkezdődött, most mi visszafordítjuk, és a jelenlegi kormány
küszködik vele. Én úgy érzem, és azért hozom ezt szóba, mert azt látom a Széll Kálmán-
tervben is, hogy a kormány szándéka szerint szintén csökkenteni szeretné legalább az európai
uniós átlag szintjére a GDP-hez viszonyított támogatást a MÁV-nál. Én azt gondolom, hogy
nekünk ezzel a jelentéssel ezt egy kicsit segítenünk kellene. És hogy ne kelljen sokat beszélni,
hadd lopjam el az elnök úrnak azt a mondatát, hogy amikor erről beszélek, abszolúte nincs
szándékomban, hogy azokat a kísérő jelenségeket, amelyek ezt az egész folyamatot
körüllengték, el kellene hallgatni, csak úgy érzem, hogy ahogy ön fogalmazott, ez kísérő

jelenség, de van itt egy sokkal nagyobb dolog, amit nekünk szerintem erősítenünk kellene.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Meglátjuk. Én azt tudom mondani, hogy természetesen
örülök, ha sok mindenben egyetértünk, de nyilván nem biztos, hogy száz százalékig egyet
fogunk érteni, hiszen azért azt ne hallgassuk el, hogy ezek a kísérő jelenségek azért eléggé -
hogy mondjam? - a MÁV hírnevét nagymértékben lerombolták, és azt sem kell mondanom,
hogy ezt az ellenzék tette, hiszen a sajtó önmagában ezeket a feladatokat elvégezte. És azért
itt elég megdöbbentő dolgokat hallottunk ma is, hogy milyen eszközökkel próbálnak… Ami
2006-ban megtörtént, nem tudom, hogy ma megtörténhet-e, hogy esetleg megfenyegetik a
vezetőket. …Jó. Biztos, hogy vannak tendenciák. Én azt tudom mondani, hogy örülök, ha a
képviselő úr támogatja a Széll Kálmán-tervet, és valóban nagy kihívás elé néz a vasút, ez
egész biztos, tehát a helyzet nem annyira könnyed, ahogy mi itt megtárgyaljuk, hanem
rendkívül fajsúlyos, illetve nem azt mondom, hogy könnyeden tárgyaljuk, hanem… Sok időt
igényelne, ha erről elkezdenénk beszélgetni, de lehet, hogy lesz rá lehetőség.

Én azt tudom mondani, hogy természetesen két lehetőség van a technikai
megoldásokra: egyrészt hogy egy munkacsoport keretében, tehát leülve, és nem bizottsági
ülés keretében végezzük el a szerkesztési, összerakási feladatokat, ez is lehetséges,
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ugyanakkor hogy hogyan lehet esetleg zárt ülést tartani, annak most a Házszabály szerint elég
szigorú feltételei vannak. Én nem zárkózom el előre, végső soron egy jelentés megvitatásánál
ezt megtehetjük, de ezt fontoljuk meg, én azt kérem. Nem látom egyelőre, hogy olyan üzleti
titkokat sértenénk. Meg kell fontolni. Ezt meg fogjuk nézni. Vannak olyan jelentések,
amelyek egyelőre még üzleti titok részét képezik, és erre alapozva például lehet zárt ülést
tartani, hogyha ezt egész pontosan megjelöljük, ezt a Házszabály megengedi. Ami a
MÁV Cargóval kapcsolatban felmerült, azt én azért gondoltam pontosítani, hogy nehogy
félrehallás legyen ebből a dologból. Ausztriában most vizsgálják, hogy miért és hogyan vették
meg, ez az ő szempontrendszerük, azt nem akarjuk kétségbe vonni, az tehát egy más kérdés.
Az kormányzati szintű döntés, hogy a MÁV Cargóval, illetve az áruszállítással és a vasúti
áruszállítással kapcsolatban milyen intézkedéseket kíván majd a jövőben hozni. (Dr. Gruber
Attila jelzésére:) Parancsoljon képviselő úr, Gruber Attila jelentkezett.

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár én az egész bizottsági
munkába olyan későn kapcsolódtam be, hogy a bizottság jelentéstervezetében sem szerepelek
már vagy még, hogy ebben a bizottságban bármit is tettek, de én, elnök úr, megfontolásra
ajánlanám Göndör úr javaslatát a zárt ülés tekintetében, pontosan a MÁV Cargóval
kapcsolatban. Egy kicsit döbbenten hallgattam, hogy itt olyan vélemények is elhangzottak a
mai meghallgatás során, amelyek…, szóval nagyon a határmezsgyén vannak, és tekintettel
arra is, hogy ebben a kérdésben nemcsak hazai, a MÁV-hoz kötődő kérdések vannak, hanem,
tudjuk jól, az osztrák vasutak tekintetében is van némi politikai - hogy is mondjam csak? -
hátszele ennek az egész Cargo-vásárlásnak, hiszen úgy tűnik, itt nemcsak gazdasági
számítások voltak, hanem egyfajta más jellegű háttere is volt, aminek a következménye az
osztrák főügyészség vizsgálata. Tehát azok a szakértői, megbízói és egyéb díjak, amelyeket az
osztrák költségvetésből erre fordítottak, és igazándiból az volt az üzlet szerintem, nem a
MÁV Cargo megvásárlása, hanem annak az előkészítéséhez kötődő elemek. Ez mind-mind
felveti azt, hogy lehet, hogy ezt vagy legalábbis egy részét ennek a kérdésnek érdemes lenne
nem sajtónyilvánosan kezelni. Hiszen nemcsak gazdasági, hanem szomszéd…, akár külügyi
kérdések is sérülhetnek. Ezért én is támogatnám Göndör képviselő úr javaslatát, hogy
vizsgáljuk meg ezt a részt, hogy ezt a szegmensét ne a nyílt plénum előtt tárgyaljuk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt természetesen figyelembe veszem, és, mondom, van
rá lehetőség, ha megjelöljük, hogy milyen minősített ügyet tárgyalunk, akkor van lehetőség a
zárt ülésre a Házszabály szerint. Az a lehetőség nincs meg, hogy mi képviselők most hirtelen
úgy döntünk, hogy zárt ülést tartunk, ez a lehetőség nincs meg, mint ahogy egy önkormányzat
esetében esetleg megvan. Persze ott is meg kell indokolni, de itt kevés az, hogy azt mondjuk,
hanem egész konkrétan meg kell indokolni. De végül is valóban van olyan ügy. A
MÁV Cargo esetében szerintem nem történt ilyen, ámbár kétségtelen, hogy a vezérigazgató úr
nagyon belelendült az előadásba, ez igaz, úgy tűnik, és köszönöm a képviselők türelmét.
Viszont nem akartam leállítani, mert végül is a feltett kérdésekre adott válaszról volt szó, csak
egy kicsit - hogy mondjam? - előadás formájában, de ez így volt.

Annyit szeretnék mondani, hogy Gruber képviselő úrnak már szerepel a neve, tehát a
délelőtt folyamán javítottuk. Dancsó képviselő úr egyébként azért nem tudott részt venni a
munkában - hogy mentsem őt -, mert idő közben, miután berakták ebbe a bizottságba, egy pár
héten belül kinevezték egy másik bizottságba is, és be kellett látnia, hogy a kettő
párhuzamosan sok. Úgyhogy így köszönöm Gruber képviselő úrnak, hogy részt vett a
munkában, mert a feldolgozásban meg az áttekintésben hozzá tud járulni a bizottság
munkájához.
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Ha a határidőkhöz nincsen észrevétel (Senki nem jelentkezik.), akkor ezt tartanánk,
tehát május 11-ére kérném szépen az anyagokat. Ezt el fogom mindenkinek juttatni, főleg a
két érintett képviselőnek, hiszen Korondi és Spaller képviselő úr tette fel a legtöbb kérdést,
úgyhogy hozzájuk írásban eljuttatom, hogy egyetértünk abban, hogy 11-éig várjuk a
válaszokat a jelentéstervezetre, hogy 17-én akkor ülést tudjunk tartani, amelyre akkor már
mindenki megkapja az összeszerkesztett változatot, aztán megnézzük, hogy mi marad hátra,
milyen kérdések maradnak fenn. Van-e más javaslat? (Senki nem jelentkezik.)

Azt hiszem, majd eldöntjük, most előre nem javaslom, hogy döntsünk arról, kit hívunk
meg. Az elmúlt időszakban kérés hozzám nem érkezett, tehát hogy 2002-2010 közötti
időszakot illetően több vezetővel kapcsolatban nem érkezett kérés, hogy hívjuk meg, úgyhogy
én egyelőre ezt gondolom. Miután a bizottság munkája véges, tehát nem tudunk mindenkit
meghallgatni, ezért egyelőre én ezt le is zárnám, ha nem jön javaslat, a következő ülésen
pedig akkor kifejezetten a jelentéstervezet megvitatása lenne a napirendi pont. Köszönöm
szépen.

Van-e még valakinek kérdése? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor lezárom az
ülést, köszönöm. Az ülést ezennel lezárom. Köszönöm szépen a részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 33 perc)

Manninger Jenő
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


