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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 51 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén, a bizottság tagjait, a megjelenteket,
meghívottakat, szakértőket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Spaller Endre az
előtérben tartózkodik, és Gruber Attila jelezte, hogy amint véget ér az IPU tanácskozása,
csatlakozik hozzánk, addig megbízást adott, hogy képviselhessük.

Mai napirendi pontunk a jelentéstervezet és kiegészítéseinek megvitatása, valamint az
egyebek. A korábbi megbeszélések értelmében ma nem hívtunk meg vendégeket, hanem a
saját magunk és szakértőink által elkészített anyagnak a tervezetét vitatjuk meg.

Tájékoztatom itt is a bizottságot, ahogy a levélben is, hogy az eddigi konzultációk
szerint célszerű lenne lezárni a bizottság munkáját az eredetileg kijelölt időpontban, vagyis
24-én, kedden zárul le a 180 nap, addigra a jelentésünket el kell készíteni. Természetesen
később dönthet úgy a parlament, vagy bárki kezdeményezheti, hogy hosszabbítsuk meg a
munkát, de jelen pillanatban erre vonatkozóan nincs meg a szándék a parlamenti többségben.
Én is azt javaslom, hogy zárjuk le a munkát, hiszen amíg egy parlamenti bizottság el tud jutni,
azt gondolom, annak a munkának a jelentős részét elvégeztük, és a hátralevő egy hétben még
pontosíthatjuk a jelentést.

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs
jelzés.) Nincs, és bár ez egy formális kérdés volt, de ha nincs, akkor rátérhetünk a napirendre.

A jelentéstervezet és kiegészítéseinek megvitatása

Többen készítettek anyagot, amit el is juttattak a bizottság tagjaihoz. Amit
kinyomtattam, az egy olyan anyag, amely a határozati javaslatunk egyes számú kérdésére
válaszol, vagyis a MÁV Csoport gazdálkodása, létszám, forgalom, adósságállomány,
költségvetési kapcsolatok kérdéseire. Részben a MÁV tartott nekünk erről egy prezentációt,
részben egyéb kérdésekben voltak idevágó részek, melyeket én felhasználtam. Biztos, hogy
első olvasásra ezeknek a részeknek szerkesztése még némi kívánnivalót hagy maga után, de
azt gondolom, hogy tartalmilag alapvetően ezt kellene tartalmaznia a MÁV Csoport
gazdálkodásának, hisz a 2002-2010. közötti adatokat egyértelműen leírják.

Természetesen azért is hoztam ide, hogy ha valakinek van ehhez észrevétele, akkor itt
megtegye, illetve azt gondolom, mivel most osztottuk ki, hogy péntekig van még idő a
szakértői és egyéb észrevételek megtételére, és ha azt eljuttatják hozzám, én azt beépítem, de
pénteken délután a végleges változatot szeretném e-mailben kiküldeni mindenképpen. A jövő
héten tartanánk még egy bizottsági ülést, ahol a kisebb módosításokat, főleg a javaslatok terén
történő módosításokat elvégeznénk, de majd erre is rátérek. Úgyhogy van még
megbeszélnivalónk, és majd ezt a részt is kiegészítjük.

Mondanám is, hogy az első részben, a MÁV Csoport gazdálkodásában a MÁV
adataira tudunk támaszkodni, melyek jól mutatják azokat a paramétereket, amelyek mutatják a
finanszírozási problémákat. Én egyetlenegy mondatot írtam ide bele, hogy fölhívjam a
figyelmet arra, ami nem szerepelt eredetileg a MÁV szövegében. A 8. oldalon, amikor a
pályahasználatról van szó, itt van egy olyan javaslat, hogy a pályahasználati díjat csökkenteni
kellene, mert ez növeli az árufuvarozási piac versenyképességét és csökkenti a
személyszállítási szegmens költségtérítési igényét. Hivatkozni szoktak arra, hogy a magyar
pályadíj - ez kijön a táblázatokból is - magasabb mint a szlovák, és emiatt rossz a
versenyhelyzetünk. Én azt gondolom, hogy a bizottságnak ebben nem kell teljes mértékben
állást foglalnia, hanem egy nagyon alapos döntés-előkészítő vizsgálat alapján kell majd a
MÁV-nak eldöntenie, hogy a pályahasználati díj mennyi legyen. Nagyon sok szegmense van
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ennek, mert azért az jó, ha a pályahasználati díjból egy jelentős bevétele képződik a MÁV-
nak, s hogy a személyszállításnak többet kell fizetnie, ez végül is házon belül marad a MÁV-
nál, tehát önmagában ez nem egy nagy hátrány.

Itt azt az optimális díjat kell eltalálni, ami a versenyhelyzetünket nem érinti
hátrányosan, tehát versenyképesek maradunk, de azért megkéri a bevételt, nehogy abba a
hibába essünk, mint a közúti áruszállításnál, hogy Magyarország tranzitállomásként alig kér
valami pénzt jelenleg; tehát azért én ebben óvatosabb lennék, mint a MÁV. Annyit írtam még
ide, hogy mindez csak alapos, a versenyhelyzetet is elemző hatástanulmány alapján dönthető

el. Nem hiszem, hogy a bizottságnak ez gondot jelenthet, de bárkinek van erre egyéb
javaslata, megvitatjuk, viszont nem hiszem, hogy nekünk ebben konkrétan, tételesen állást
kéne foglalnunk.

Tessék!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Csak egy megjegyzést szeretnék ezzel kapcsolatban
tenni, hogy arra érdemes lenne utalni, bár én egyetértek azzal, hogy itt nem kell feltétlenül
nagyon pontos javaslatot tenni, hogy a versenyhelyzet nemcsak a tranzitszállítási útvonalak
tekintetében áll fönn. A magyar pályavasútnak nemcsak a szlovák pályavasúttal kell
versenyeznie, hanem a közúti árufuvarozással is, tehát a pályahasználati díj kérdése ebben a
szegmensben merül föl igazán élesen, hogy a közúti és a vasúti fuvarozás közötti versenyben
hova kerül a vasút a jelenlegi pályahasználati díjak mellett; így lehet egy optimális
pályahasználati díjat kikalkulálni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt teljesen egyértelműen bele fogjuk írni, habár
ez itt van, mert benne van, hogy egyben növeli az árufuvarozási piac versenyképességét, és ez
részben ezt takarja, de így is megemlíthetjük, ahogy a képviselő úr elmondta.

Ezek voltak a szokványos MÁV-táblázatok, és utána, a Jávor Benedek alelnök úr első
két kérdésére adott válaszokból nagyon sok minden kiderül, amit általában kevésbé szoktak
közölni, ezért tettem ide be rögtön, de természetesen ezt kiegészíthetitek, ha mást is akartok itt
szerepeltetni. Ez általában elég ritka, hogy a teljesítmény- és minőségi mutatók ezt ilyen
szépen és ilyen értelemben kimutatják, és sajnos a szép azt jelenti, hogy a romlását lehet látni
ezeknek a benchmark-történeteknek, és a karbantartásról is egészen tragikus adatok vannak.
Én azt gondolom, nagyon fontos megállapítanunk azt, hogy 2010-ig a karbantartás, a felújítás
költségei nemcsak európai viszonylatban, hanem magyar viszonylatban is, önállóan
értelmezve is nagyon alacsonyak lettek.

Ehhez fűztem hozzá a Spaller képviselő úr által összeállított anyagot, amely
ugyanebben a témában grafikonokon mutatja ugyanezt. Tehát a gazdálkodást illetően a
legfontosabb kérdések a kamatköltségek növekedése, a pályára fordított felújítási és
karbantartási költségek változása, a sebességkorlátozások, a vasútipálya-meghibásodások.
Ezek részben szerepeltek a MÁV anyagaiban is, de itt csoportosítva vannak bemutatva.
Ahogy alelnök úr kérdésére válaszként megjelent a menetrendszerűség romlása, ugyanúgy a
8. oldalon  lévő grafikonon is jól látható, hogy a menetrend szerint közlekedő vonatok aránya
96-ról 88 százalékra esett le nyolc év alatt, és az utasok száma is 160 ezerről 135 ezerre
csökkent, nyilván nem véletlenül.

Dömötörfy József pénzügyi szakértőtől kaptunk egy anyagot, amely egy olyan
megközelítést tartalmaz, amit eddig még nem nagyon láthattunk. Ez az anyag nagyon
szemléletesen mutatja azt, hogy emelkedtek a MÁV-nál az igazgatási költségek, ezért
gondolom azt, hogy ezt az anyagot mindenképpen be kellene tenni a jelentésbe. A 10. oldal
alján található az az összefoglaló, amely kimutatja, hogy az igazgatási és egyéb általános
költségek százalékban is és nominálisan is emelkedtek. Mellékesen szeretném megjegyezni,
hogy a MÁV 14 milliárd forintot költött különféle tanácsadói szervezetek korszerűsítési
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díjazására, s ennek eredményeképpen vagy e mellett drasztikusan nőttek meg az igazgatási
kiadások. Őszintén meg kell mondanom, hogy a MÁV-tól eddig ilyen kimutatást nem láttam,
de egy ilyet mindenképpen hasznosnak tartanék, ezért tettük be ide. Ha valakinek bármilyen
szakmai észrevétele volna erre vonatkozóan, azt tegye meg, mert ez nagyon fontos lenne. A
14. oldalon található végkövetkeztetés elég lesújtó, amely megállapítja, hogy ebben az
időszakban 45 milliárd forint olyan vagyonvesztése volt a társaságnak, amely jobb
gazdálkodással elkerülhető lett volna. Egyébként a költségvetési juttatásokat alapvetően a
MÁV-táblázatok alapján számolják.

A 14. oldallal kapcsolatban is lenne néhány észrevételünk, természetesen nem a
teljesség igényével. Ezeket a pontokat Spaller képviselő úr javasolta, de természetesen mi is
támogatjuk. Ezek a pontok részben a MÁV Csoport működésére vonatkoznak. Ezeket azzal
egészíteném ki, hogy szükségesnek tartom megállapítani, a MÁV Csoport működésének
felülvizsgálata a MÁV vezető menedzsmentjének egyik fontos feladata, de – ahogy képviselő
úr le is írja – nem feltétlenül indokolt a MÁV-Trakció, MÁV-Gépészet, MÁV-START ilyen
formában való üzemeltetése. Ennek tehát mindenképpen szükséges a felülvizsgálata, de nem a
privatizáció meg egyebektől való félelmek okán, hanem azért, mert ez egy
menedzsmentkérdés. Pillanatnyilag semmi nem indokolja ezeket a külön cégeket, sőt nagyon
sok probléma adódik ebből, és ezek a pontok ezt sorolják fel. Ehhez még hozzátenném, hogy
a kérdésekre adott válaszokból nagyon sok helyen láthatjuk a különböző járulékos költségek
növekedését. S arra is szeretnék javaslatot tenni,, hogy noha a MÁV tulajdonos ebben, olyan
intézkedéseket addig is tegyenek meg, hogy ha a leánycégeket nem integrálják, ami
központilag szabályozza az ügyvédi munka költségeit és más juttatásokat, mert úgy nézett ki,
hogy egyszerre több cégből folyik ki ilyen célokra a pénz. Ez talán nem az egészet érintő
stratégiai kérdés, de sok kérdésből kiderült, hogy a pénzelfolyásnak, a pénzszivárgásnak ez is
az egyik terepe, ezért erre vonatkozóan is javaslatot tennék majd.

A megbízást kapott ügyvédi iroda, természetesen a többi szakértővel együttműködve,
elkészítette a 2-10. pontig szóló határozati javaslatra szóló válaszokat. Ez megtalálható a
kiosztott anyagban. Hangsúlyozom, hogy ez is csak tervezet, amit ki lehet egészíteni, de
alapvetően választ ad a felmerült kérdésekre. Az 5. oldalon az 1. pontnál még ki van
pontozva, mert az külön készült el, de a 2. ponttól kezdődően tettek megállapításokat, jogi
szempontból elemezve a leánytársaságba kiszervező döntések előkészítésének tartalmát, aztán
a szerkezet átalakításának hatását az állami vagyonra és azt, hogy a privatizáció és a
vagyonértékelések hogyan történtek meg. A 9. oldalon olvasható, hogy 2003. december 30-án
megváltozott a szabályozás, és attól kezdve az a vagyon, amit a MÁV egy leánytársaságba
apportált, már nem tartozott a privatizációs törvény hatálya alá. Ez rendkívül fontos változás
volt, és tulajdonképpen ez jelenthette a szerkezetátalakítás következtében előálló veszélyeket,
mert ettől kezdve már nem a privatizációs törvény szerint kellett eljárni. S ezt be is ismerték,
hiszen Mándoki Zoltán az egyik ülésen elmondta, hogy a szerkezetátalakítás az állami vagyon
értékesítésének az első lépése. Habár ez önmagában még nem jelenthetné ezt, de az ő
értelmezésük szerint így volt.

A privatizációt megelőző vagyonértékelések és vagyonbecslések kapcsán én, mint a
bizottság elnöke arra kértem a megbízott irodát, hogy 10 millió fölötti összeghatár esetén
vizsgálja meg ezeket a cégeket,  hiszen nyilvánvaló, ahhoz, hogy értelmes munkát lehessen
végezni, célszerű volt egy bizonyos értékhatár felett vizsgálódni. A rendelkezésre álló adatok
alapján áttekintették az összes olyan cég privatizációját, értékpapír-érvényesítését, illetve
részesedés értékesítését, ahol a vizsgált időszakban ez megtörtént, és ez alapján emelték ki a
MÁV Cargót, a Debreceni Járműjavítót, valamint néhány kisebb céget, amelyeknél azonban
jogi szempontból egyértelműen megállapítható, hogy nem kellő gondossággal jártak el. Ezek
az EUROMETRO Kft., a MÁV Pan-Tel Zrt., az Álom Sziget, a TÉKISZ, a MÁV
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Jegynyomda és MÁV-KO. Ezeket az ügyeket ismertetik, és majd később teszünk is javaslatot
ezeknek az ügyeknek a folytatására.

A 14. oldalon a 6. pont a kiszervezéssel foglalkozik, erről beszéltünk már itt a
bizottsági ülésen. Alapvetően a felsővezeték-karbantartás kiszervezésével kapcsolatban
kaptuk a legtöbb anyagot, és azt lehet ezzel bemutatni, hogy egy kiszervezésnél hogyan lehet
hátrányos helyzetbe hozni a MÁV-ot. Ha valaki úgy gondolja, hogy itt más eseteket is fel kell
sorolni, akkor természetesen be fogjuk tenni. A jelentés még a takarítást tartalmazza, de ide,
erre a kérdésre, ahol kifejezetten a vagyonelemek kiszervezése, privatizációja, a felsővezeték-
karbantartás kiszervezése történt, azt is el kell mondanom - de ezt megemlítjük a MÁV Cargo
kapcsán is -, mert itt természetesen lehetne másokról is beszélni, de azokat a KEHI vizsgálja,
és majd mindjárt említem, hogy azokkal mi a helyzet, hogy mi történt a privatizált
leánytársaságokért kapott ellenértékekkel. Én azt gondolom, viszonylag egyszerű volt a
válasz, és erre vonatkozóan jó adatszolgáltatást kaptunk, ugyan az eredmény elég sajnálatos,
mert felélte a MÁV Csoport. Hogy ők hová, mire fordították, a 15. pontnál van egy táblázat,
ez a MÁV adatszolgáltatása, tulajdonképpen így címkézték meg a pénzt, de igazából felélte a
MÁV ezt az összeget.

Milyen hatása volt a MÁV Zrt. eredményére, a tartósan veszteséges gazdálkodásra a
szerkezetátalakítás és a későbbi privatizáció? - úgy gondolom, erről is volt szó, és arról is,
hogy a működési rendszer a kiszervezett feladatokat ellátja. Hogy származott-e mérhető
gazdasági előnye a MÁV Zrt.-nek a kiszervezésekből, erre, ha van példa, akkor szívesen
veszünk még példákat. Azt kellett itt leszögezni, hogy sajnálatos módon a kiszervezések nagy
része nem egy alapos döntés-előkészítő anyag, hatástanulmányok alapján készült el, hanem
például olyan szempontok alapján, hogy volt egy kormányhatározat, amely 20 ezer főben
meghatározta az elbocsátandó létszámot, és akkor ennek a kormányhatározat végrehajtásának
az úgymond leghumánusabb módja - így fogalmaztak - a kiszervezés volt. Utána akkor talán
nem is lehet csodálkozni, hogyha ez nem is felelt meg feltétlenül a gazdaságossági
szempontoknak. Itt viszont nagyon sok olyan van, amit még korrigálni lehet, nyilván ezt a
javaslatok között lehet megemlíteni.

Hogyan alakult a MÁV tulajdonosi szerkezete? Azt gondolom, hogy ez egy
adatszolgáltatás, tehát alapul lehet venni. A 12. pontban pedig arról van szó, hogy a
kiszervezés a privatizációs törvény megkerülésének és az állami vagyon törvénytelen
értékesítésének tekinthető-e, erre vonatkozóan tesz észrevételeket a felkért jogi szakértő.
Tehát azt lehet mondani, ahogy én értelmeztem - megkérem, javítsanak ki, ha nem így van -,
inkább az állapítható meg, hogy a jogszabályi háttér a vizsgált időszakban nem volt alkalmas
az állami vagyon védelmére, így a MÁV, akár gazdasági kényszertől vezetve, akár egyéb
megfontolásból is el tudta idegeníteni a társasági részesedéseit. Ezen túlmenően azért az
megállapítható, hogy az értékesítés során több esetben nem a kellő gondossággal járt el, és ez
hozzájárult az állami vagyon csökkenéséhez. Ez benne van a kiosztott anyagban. Azért
mondom el, hogy természetesen, ha észrevételt tesztek, még belekerülhet más is, mert én nem
tekintem úgy, hogy ha valaki nem tud most észrevételt tenni a most kiosztott anyagra, akkor
már nem is tehet, hanem az tegye meg később, csak a fő irányokat szeretném most leszögezni.

Ezek után az összegzésben szeretnénk intézkedési javaslatokat tenni néhány esetben.
Itt el kell mondanom, hogy kaptam még Korondi képviselő úrtól egy levelet - kértem, hogy
osszák ki, nem tudom, sikerült-e, de ha nem, akkor most osszuk ki -, hisz ezt a bizottság
számára is megküldte. E-mailen minden bizottsági tagnak elküldtük, úgyhogy ez ismert, de
hogyha megvan, akkor kérem, nyomtassák ki, hogy kézbe tudjuk adni. Nyilván Korondi
képviselő úr nyilatkozik majd erről, de én azt gondolom, megpróbáljuk majd beépíteni a
bizottság jelentésébe.

Azt tudom mondani, hogy amit leírt, azzal én alapvetően egyetértek, de ha a
részleteket nézzük, akkor számos helyen másként fogalmaznék, elsősorban azért, mert ez egy
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bizottsági jelentés, amit szeretnék úgy fölépíteni, hogy a megállapítások mögött ott vannak a
megvizsgált tények, és ezekkel indokoljuk, ami nem mond ellent feltétlenül annak, amit leírt,
csak mégis úgy gondolom, hogy ilyen módon egy kicsit másképp fogalmaznék én, ha
bizottsági jelentést írok. Nyilván, ha politikai felszólalásról lenne szó, azt értem is, de
nemcsak hogy nem kellett beleszólni, és ezért mondom, hogy lényegében egyetértek, csak én
egy vizsgálóbizottsági jelentésbe nem szívesen tennék be pártokra és egyebekre vonatkozó
megjegyzéseket. Habár egyetértek vele, hogy végül is az áll mögötte, tehát még ennek sincs
akadálya feltétlenül, de ezt majd később megbeszéljük.

Ami nagyon fontos, hogy konzultáltam Budai Gyula kormánymeghatalmazott úrral,
aki fog írni nekünk egy levelet - elvileg megírta, csak még nem érkezett meg -, hogy a KEHI
hogy áll ezekkel a vizsgálatokkal, amelyeket korábban ismertettem, hogy a bizottság nem
vizsgálja ezeket a témákat, mint például a MÁV Cargo esetét, a MÁV-ingatlanok esetét, a
MÁV Informatika esetét, a BALO Kft. esetét. Ezek voltak azok az alapvető dolgok,
amelyeket a KEHI a kormánymeghatalmazott felkérése alapján vizsgál, úgyhogy ezekkel mi
nem foglalkoztunk, ezért azt gondolom, ezeket mindenképpen fontos és szükséges, hogy
rögzítsük majd a jelentésben. Ezt szóban mondtam most el, de be fogjuk írni, mellékelve a
kormánymeghatalmazott levelét, hogy ezekről mi ezért nem készítünk részletes jelentést, mert
ez a KEHI vizsgálatában benne lesz.

Van egy-két pont, ahol a képviselők kérdésére azért érintjük ezeket a pontokat, például
Spaller képviselő úr javasolta, hogy az egyértelmű megállapításokat a székházzal
kapcsolatban írjuk le, amihez ő majd mindjárt kiegészítést fűz. Tehát odáig mindenképpen el
lehet elmenni, hogy megemlítjük ezt az ügyet, mint egy rossz gazdasági döntést. Itt a
bizottsági ülésen is volt róla szó, akkor a vezérigazgató úr elmagyarázta, hogy szerinte ez
miért volt jó, de az adatok mást mutatnak.

A következő kérdés, és akkor itt visszatérnék az 1. ponthoz, ahol kihagytam egy tételt,
most elmondanám, csakhogy ne legyen köztünk később vita. Ezt kiegészíteném néhány
adattal, mert most kaptam meg a héten a MÁV-tól egy fejlesztési koncepciót, ami még nem
elfogadott, de megfelelő anyagok vannak benne, természetesen a 2002-2010. időszakra
vonatkozó tanulságok miatt. Ugyanis én szeretném beletenni a jelentésbe mindenképpen, ami
kiderült, amit most emeltünk be a fejlesztéseket és a beruházásokat illetően, hogy rendkívül
nagy aránytalanságok vannak a MÁV-fejlesztésen belül. Míg a pálya-karbantartásnál, a
pályafelújításnál tragikus állapotok vannak - kiszámolva, több száz év múlva lehetne a teljes
infrastruktúrát felújítani -, addig az uniós projektekből 200 kilométer feletti
pályafejlesztéseket terveznek. Anélkül, hogy ennek a részleteibe belemennénk, mert ez nem a
bizottság feladata, de azért a 2002-2010. időszakra vonatkozóan is meg lehetne állapítani,
hogy egy ésszerűbb tervezést javasolunk. Nem vagyok ellene akár a gyorsvasút, Pozsony-
Budapest közötti kiépítésének, erre nem fogunk kitérni a jelentésben szándékom szerint, mert
ez nem része, csak mondom, de ugyanakkor nem látszik az uniós fejlesztések hatása a MÁV-
on. Azért nem látszik jelentősen, mert valóban - és ez részben uniós szándék is -, néhány
pályaszakasznak, most is, a 160 kilométer fölötti pályaszakasznak a felújítása zajlik,
miközben a pálya többi része olyan mértékben romlik le, hogy az össz menetidő is csökken.
Tehát nem jó ez az állapot.

Európában általában azért terveznek 160 kilométer/órás szakaszt, mert a repülőnek is
versenytársa a vasút. Szerintem ez Magyarországot nem érinti, hisz nálunk nem a repüléssel,
hanem elsősorban a közúttal kell versenyezni, ezért sokkal jobban járnánk, ha egy 120
kilométer/órára megtervezett egységes hálózatunk lenne, néhány nemzetközi gyorsvonattal
kiegészítve, amit most is 160 kilométer/órára terveznek. Lesz majd néhány 160, 200 és 220
kilométerre tervezett vasútvonalunk, de a MÁV-hálózat 80 százaléka 40-50 kilométerre lesz
tervezve, lassújelekkel, mint ahogy most is van.
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Nem akarnék ebbe részletesen belemenni, erre mindössze egy egymondatos
megjegyzést szánnék. Vizsgálni kéne ezt a kérdést, mert a fejlesztésekben tapasztalható
feltűnő aránytalanság nem jó, és ez az elmúlt tíz évben csak nőtt. Ez azért fontos, mert a
MÁV addig nem lesz versenyképes, amíg csak néhány vonalon tudja biztosítani ezt a
menetidőt, a többi helyen pedig nem tud a közutakkal versenyezni.

Úgy tudom, hogy az Állami Számvevőszék újra vizsgálni fogja a MÁV-ot. Kérdezem
az Állami Számvevőszék képviselőjét, hogy az ÁSZ a közeljövőben valóban vizsgálni fogja-e
a MÁV-ot. (Dr. Podonyi László: Igen.) Ez csak azért fontos, mert akkor a zárójelentésben
néhány ügyre felhívhatjuk a Számvevőszék figyelmét, amit egy bizottság nem tud elvégezni.
A képviselők mintegy 150 kérdést tettek fel, amelyek feldolgozását – különösen egyedi ügyek
esetében – a bizottság nyilván nem tudja felvállalni, de felhívhatjuk az Állami Számvevőszék
figyelmét, hogy a vizsgálat során az ő pénzügyi apparátusával és szaktudásával vizsgálja meg
ezeket a kérdéseket. Ezekből a kérdésekből nagyon sok minden kiderülhet. De ugyanez a
helyzet a belső ellenőrzéssel kapcsolatban is, mert a belső ellenőrzési vizsgálatokból is
nagyon sok minden kiderülhet. Mivel azonban ezek nem feltétlenül stratégiai, hanem
zömében egyedi gazdálkodási kérdések, úgy gondolom, a bizottság ezeket nem feltétlenül
tudja megvizsgálni, de felsorolhatjuk ezeket az ügyeket is. Erre péntekig tehetünk javaslatot.
Ilyen a Muliszolg Kft. ügye is, ami még nem szerepel az írásos anyagban. Erre is várok
javaslatokat. Úgy tudom, hogy a MÁV-nál vizsgálatot folytatnak ebben az ügyben, és ha a
következő napokban választ kapunk ezzel kapcsolatban, azt bele fogom írni a jelentésbe. Úgy
tudom, a MÁV a saját jól felfogott érdekében szeretné tisztázni, hogy elővásárlási joga van, és
hogy egyéb különleges helyzetbe került a Multiszolg Kft.

A közbeszerzésekre, beruházásokra és a belső ellenőrzésre vonatkozóan tettünk még
javaslatokat.

Ennyit kívántam elmondani bevezetőként, és most megadom a szót alelnök úrnak.

Hozzászólások

JÁVOR BENEDEK (LMP): Nagyon jó áttekintést kaptunk elnök úrtól az anyagról, de
időre van szükségünk ahhoz, hogy a most megkapott jelentéstervezetet feldolgozhassuk.
Kérünk is egy-két napot arra, hogy ezt át tudjuk olvasni és az észrevételeinket megtegyük.

Az LMP-frakció részéről mi is készítettünk egy összefoglaló anyagot, amit úgy
szeretnénk átdolgozni, hogy az közvetlenül beilleszthető legyen a jelentés struktúrájába, tehát
az egyes pontokra szétszedett ajánlások formájában. Ezt napokon belül eljuttatjuk a
titkárságra, illetve elnök úrnak, és azt reméljük, hogy ezek a javaslatok minél teljesebb
mértékben be tudnak épülni a jelentésbe.

Van egy módszertani jellegű javaslatom. Mivel a bizottságnak a jövő héten be kell
fejeznie a munkáját, szükséges lenne egyeztetni arról, hogy az egyes képviselők, illetve
képviselőcsoportok véleménye milyen mélységig és hogyan épül be a jelentésbe.
Megkockáztatom, hogy ehhez nincs szükség valamennyi képviselő jelenlétére, ezt a szakértők
is meg tudják tenni. Javaslom, hogy még ezen a héten vagy a jövő hét legelején legyen egy
olyan szakértői egyeztetési kör, ahol össze tudják nézni, mik azok az érintkezési pontok, ahol
közös nevezőre tudnak jutni, és hogy mivé tudják a jelentést formálni.

A tartalmi dolgokra nyilván azután tudunk reflektálni, miután átolvassuk az új
jelentést, de egy-két megjegyzést már most is szeretnék tenni.

A jelentés végén található intézkedési javaslat két pontot tartalmaz, egyrészt a
vagyontörvény módosítását ajánlja a döntéshozók figyelmébe, másrészt pedig
büntetőeljárások kezdeményezését egyes konkrét esetekben. Azt gondolom, a
vizsgálóbizottság akkor végzi el jól a munkáját, ha él azzal a lehetőséggel, hogy sokkal
szélesebb körben tud ajánlásokat tenni, mint egy ügyészségi vagy számvevőszéki vizsgálat, ha
tanulmányozni tudja azt a közlekedéspolitikai környezetet is, amibe be van ágyazva a vasúti
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közlekedés. Elnézést kérek, hogy állandóan ezzel jövök a bizottság megalakulása óta, de azt
gondolom, a bizottságnak ajánlásokat kellene tennie arra vonatkozóan is, hogy az egész vasúti
ágazat szabályozási és finanszírozási környezete hogy néz ki. A MÁV gazdálkodásának a
meghatározó elemei gyakorlatilag rendeleti – kormányrendeleti, miniszteri rendeleti – szinten
vannak meghatározva. Ha nem fogalmazzuk meg azt, hogy amíg a MÁV tényleges
költségeinek a megtérítését nem kapja meg a finanszírozó magyar államtól, addig ugyanezt a
vergődést fogja folytatni. Meg lehet próbálni a finanszírozási bizonytalanságot a MÁV
vezetőinek a nyakába varrni, meg lehet próbálni a MÁV vezetőit leültetni vagy bármilyen
büntetőjogi eljárást kezdeményezni ellenük, de a probléma ettől nem fog megoldódni. Lehet,
hogy ez jól fog esni egyes embereknek, még az is lehet, hogy erre bizonyos esetekben valóban
szükség van, de a MÁV ettől egy picit sem lesz jobb helyzetben. Ezért javaslom, hogy a
finanszírozási környezet megvizsgálását és a MÁV tényleges költségeinek a megtérítését
mindenképpen ajánlja a bizottság, egész egyszerűen a MÁV működőképességének a
megteremtése érdekében.

Ugyanígy javasolom – erről is már sokadszor beszélek – a pályahasználati díjak
felülvizsgálatát. A mai ülésen is volt már szó arról, hogy amíg a közúti fuvarozás olyan
versenyelőnyben van, hogy pályaköltségeinek az elenyésző töredékét téríti meg, addig a
MÁV nem fog működőképessé válni, vagy olyan költségvetési támogatást igényel, amire
aztán joggal fognak ujjal mutogatni, hogy miért akar a magyar állam egy ilyen vastagon
veszteséges üzemet működtetni, mint a MÁV, amibe százmilliárdos nagyságrendben kell
pénzt beleölni. Szerintem nagyon fontos ajánlás lenne, hogy a pályahasználat kérdését
rendezni kell. Ez persze bőven túlmutat a MÁV kérdésén, ebből a szempontból az egész
közlekedéspolitikát kell megvizsgálni, ami nyilván a kormányzat feladata.

A harmadik feladat, amit szeretném, ha a bizottság jelentése tartalmazna, a MÁV
Csoport jelenlegi cégszervezeti struktúrájának az áttekintése. Ez alapvetően a MÁV
hatásköre. A jelentés maga is megállapítja, hogy a rengeteg szervezeti átalakítás nem hozott
magával egy hatékonyabb működési rendszert, sőt sok tekintetben nőtt a szervezeti működés
költsége. A mostani struktúra nem alkalmas a MÁV hatékony működtetésére. A
ténymegállapításoknál egyébként ez részben szerepel, de fontos, hogy az ajánlások között is
szerepeljen a cégszervezeti struktúra átgondolása és átalakítása. Nyilván lehet még, és fogunk
is további javaslatokat tenni ilyen általánosabb ajánlásokra, de összességében azt szeretném
kérni, hogy jó volna, ha a vagyontörvény módosításánál, illetve a büntetőeljárások
kezdeményezésén túl bekerülne egy olyan pont, ami a MÁV működésének környezetét, a
szabályozási környezetét, a közlekedéspolitikai környezetét vizsgálja, és erre vonatkozóan
fogalmaz meg ajánlásokat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak technikailag kérdezem, hogy ha pénteken tartunk
munkacsoport-összejövetelt, ülést, ami nem hivatalos bizottsági ülés lenne, hanem szakértői
egyeztető ülés, akkor ezt meg tudjuk-e tenni? (Bólogat több képviselő. - Spaller Endre:
Csütörtök délután nem volna jó?) Nem tudom, hogy elő tudják-e csütörtökre készíteni az
anyagukat a szakértők. (Egyeztetés.) Azért vesszük át most is ezt az anyagot, mert nagyon
fontos szakértői munka van benne, amit a jelentésben szerepeltetnénk.

Ezen a héten el kellene készíteni egy tervezetet, olyan léptékűt, hogy ezt
továbbfejlesztve, ami kiküldhető a hétvégén, és akkor mindenki át tudja nézni még egyszer,
hogy van-e valami elvi kifogása a jelentéssel kapcsolatban. (Egyeztetés.) Hogy csütörtök
délután vagy pénteken reggel, ezt mindjárt megbeszéljük a bizottsági ülés után, úgyhogy ezzel
most ne húzzuk az időt. Tehát tartunk még egy szakértői egyeztetést, ez a lényeg, még ezen a
héten, és természetesen a jövő héten, hétfőn délelőtt is van még lehetőség, majd utána kedden
lenne a bizottság záró jelentésének az elfogadása. Még természetesen akkor is beépíthetünk
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dolgokat, de akkor már csak egyes mondatokat változtatnánk meg, ha valaki esetleg azzal
nem ért egyet.

Visszatérve, én köszönettel veszem, és várok is olyan anyagot, ami
közlekedéspolitikai szempontból bekerül a javaslatok közé. Annyit talán előzetesen
elmondanék a szakértői munkához, hogy jó volna, ha meg tudnánk állapodni abban, ha
egyetért vele a bizottság, hogy a finanszírozásnál még azt is beleírjuk, hogy alapvetően a
pályahasználati díj fedezetét kell megcéloznia a támogatásnak. Erről már beszélgettünk, ezzel
most nem mondok újat, hogy ez címkézés, de ez a szakszerű, és csak így tudjuk a közúti
árufuvarozással versenyképesen föltüntetni ezt, és ezért gondolom, hogy ez támogatható. Nem
látok a bizottság részéről sem ellenvéleményt, tehát a szakértők ebben az irányban meg tudják
majd fogalmazni a javaslatokat.

Még egy javaslatot tennék, hogy ebben ne legyen vita a későbbiekben, ami Spaller
képviselő úr munkásságának is része volt, hiszen a hitelállományra vonatkozó részt ő dolgozta
fel, hogy melyik évben, mennyi működési hitelt és hitelt kell törlesztenie a MÁV-nak. Azt is
meg lehetne fogalmazni a finanszírozásnál, hogy a MÁV-nak is úgy kellene működnie, hogy
a működési hitelállománya nagyon alacsony, vagy egyáltalán, minél alacsonyabb legyen, és
ne a hitelek törlesztésére fizessen. Ez megvan itt az anyagban pontosan, számszerűen,
magyarul, hogy ne a bankokat finanszírozzuk a MÁV-ból. Nyilván olvasták a sajtóban, hogy
egyébként van kormányzati szándék, hogy a MÁV működési hitelállományát ilyen mértékben
csökkentse, de a fejlesztési hitel más kérdés, abba most nem mennék bele, ahhoz pontos
adatokkal kell rendelkezni, ezért azt nem is bántanám ilyen értelemben, mert az egy teljesen
külön kérdés. A különböző bankoktól fölvett fejlesztési hitelt nem is biztos, hogy meg lehet
változtatni, és nem is biztos, hogy célszerű.

Említeném még itt, hogy az intézkedési javaslatok között teszünk javaslatot a
törvénymódosításra is, hogy pontosítsuk a törvényt oly módon, hogy az egyértelműen mondja
ki, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaságok részesedése mellett a társaságok
mérlegében szereplő vagyonelemek is az állami vagyon részét képezik. Hogy ez teljesen
egyértelmű legyen, azt gondolom, aki jogi szakértőkkel kíván erre reagálni, az tegye meg, ha
nem, akkor ezt így tennénk bele a jelentésbe.

A 2. pontban a büntetőeljárások kezdeményezése szerepelne, értékhatártól függetlenül,
mert itt nem az értéket néztük, ahol egyértelműen megállapítható, a bizottság úgy gondolja,
hogy van néhány olyan eset, amikor egyértelmű, hogy nem tartották be a jogszabályokat,
ezért itt azt javasoljuk, hogy tegyünk feljelentést. Vannak olyan esetek is, amikor viszont azt
javasoljuk, hogy további vizsgálatok legyenek, a KEHI és az Állami Számvevőszék vizsgálja
ki. Természetesen az Állami Számvevőszék mindent kivizsgálhat a saját szándéka szerint, de
ott is tehetünk javaslatokat. Én azt gondolom, a KEHI-nek foglalkoznia kellene a Debreceni
Járműjavítóval is, mert valóban, nehéz most egyértelműen azt mondani, hogy jogszabálysértés
történt, de az biztos, hogy maga az eljárás megkérdőjelezhető. És utána nyilván fel kell
sorolni a kérdések-válaszok közül majd azokat, amiket az Állami Számvevőszéknek
javasolunk.

Van-e kérdés? Parancsoljon!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Bocsánat, nekem csak egy megjegyzésem van ahhoz
kapcsolódóan, amit az elnök úr mondott a vagyontörvény módosítása kapcsán, hogy a
vagyonelemek az állami vagyon részét képezik. Ezt a javaslatot nyilván át kell még
gondolnunk, első olvasatban én megfontolásra ajánlom, mert ez nagyon merevvé teheti az
állami cégek vagyongazdálkodását. Tehát adott esetben az állami cégek is egy piaci
környezetben működnek, és akár a társasági részesedések, ingatlan vagy bármilyen portfoliók
tekintetében nem félünk-e attól, hogy egy olyan szűk kalodába zárjuk az állami cégeket ezzel,
hogy gyakorlatilag elkerülhetetlen piaci veszteségeket fog magával hozni, hogy egy
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meglehetősen rizikós és nehéz állami vagyonértékesítésen keresztül tudnak csak a
vagyonelemeikkel gazdálkodni. Ezt nekünk is át kell gondolnunk még a szakértőinkkel, de
azért ezt a szempontot én megfontolásra ajánlom.

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Mondtam is, hogy ennek még szakértői
egyeztetésen is át kell mennie, ez most egy első olvasat. Göndör képviselő úr!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Ez is beletartozik a mondandómba,
de én óvatos vagyok, elnök úr, bocsánatot kérek, én a korábbi anyagot dekoráltam ki, és most
hirtelen nem tudom összenézni, hogy mennyi a változás, mert lehet, hogy idő közben el is
tűntek dolgok, amiket én kifogásolnék.

Amit szeretnék megerősíteni, és szeretném a bizottságot abba az irányba befolyásolni
még határozottabban, amit Jávor Benedek alelnök úr mondott, de én hadd fordítsam meg
először. A jogi háttér: tudom, hogy elnök úr az elején rendre utasított, de én továbbra is
fenntartom, hogy az alapvető problémánk az, hogy 1990 óta minden kormány csak arról
döntött, hogy a MÁV-ot át kell alakítani, de ennek - és itt már hozom az ön mostani mondatát
- a jogszabályi hátterét senki nem teremtette meg. Ezt azzal indokolom, hogy a ma hatályos
törvényben is csak ilyen mondat van, hogy 100 százalékos állami tulajdon a MÁV.

Aztán úgy folytatom, és itt kapcsolódnék alelnök úrhoz, meg tudja-e ma valaki
mondani, hogy mi a MÁV. Ami itt van, amit a jelentéstervezet 100 százalékban MÁV-
tulajdonban lévő leánytársaságnak tekint, és akkor ebbe beleértem a sportpályákat, óvodákat,
bölcsődéket, minden mást, de nem folytatom, magyarul, a mai napig nem tisztáztuk ezt még.
Ha azt elfogadnám, amit elnök úr mond, hogy a privatizációs törvényt így módosítsuk, akkor
ezt a szituációt a következő - nem tudom, hogy milyen - időpontig bebetonoznánk, holott a fő
érdekünk az, és itt Spaller úrnak valamikor a legelején volt egy olyan mondata, hogy sok
pénzért rossz minőségű szolgáltatást kapunk mint utasok, és én ide szeretnék kilyukadni
mindenáron, amiben én a mi felelősségünket érzem. Azt mi is látjuk, hogy nagyon sokba
kerül az adófizetőknek, ez a táblázatokból is tökéletesen látszik, ugyanakkor nem kapunk jó
minőségű szolgáltatást.

És innentől jön az, amiben úgy érzem, hogy teljesen egyedül vagyok, mert én azt
gondolom, hogy ezt a nagy mamutot szét kellett szabdalni, még akkor is, ha a törvény azt
mondja, hogy ez száz százalékban állami, tehát ilyen szempontból bárkire rá lehet sütni, hogy
megsértette a privatizációs törvényt. Itt szeretnék hivatkozni  a MÁV vezetőinek két
kijelentésére. Az első: a pénzügyi főnöknek az volt a feladata, hogy elmenjen a
pénzügyminiszterhez egy táskával és pénzt hozzon, a másik: nem lehetett tudni, hogy mi mibe
kerül. Erre azt tudom mondani, hogy az első változat ebben a tervezetben is szerepel, és ennyi
adatot átnézve is azt mondom, még mindig nem vagyok biztos abban, hogy az, amit
szolgáltatásként megfizetünk az adófizetők pénzéből, vagy magánzsebből, mint utazók, az
mire nyújt fedezetet. Jávor alelnök úr azt mondja, hogy kapja meg a költségei fedezetét. De
melyik költség fedezetét? Én nem merem felvállalni, hogy ezt megmondjam. Azért
szimpatikus nekem elnök úrnak az az indítványa, hogy a végére tegyünk összefoglaló
javaslatot, mert abban nem vagyunk korlátozva, de ott kimondhatjuk azt, hogy a MÁV-nak
kell egy olyan stratégia, amiből kiderül, hogy mi a vasút, minek kell ott lenni, és mi az, amit
piaci viszonyok között kell igénybe venni.

Hadd mondjak egy példát. Azt mondják, hogy a leánytársaságok kiszervezése és
privatizációja kárt okozott. Én meg azt állítom, hogy egy rossz cégből a felesleges
vagyonelemek leválasztása a törzscég vagyonértékét, piaci értékét látványosan növeli. Abban
a szituációban, amiben most vagyunk, elkezdődött egy folyamat. Korondi képviselő úr
korábban azt mondta, hogy egy szakmakultúrát vertek szét, én viszont teljes hittel állítom,
hogy ebbe a szervezetbe kellett egy olyan külső erő, amely ezt a céget megváltoztatja. Tegyük
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fel a kérdést: mi van akkor, ha nincsenek ezek a változások? Tudom, hogy nem jó a kérdés,
mert valamiféle változás akkor is lett volna. Az a változás, hogy kiszerveztek, kívülre toltak
és piaci viszonyok közé helyeztek cégeket, hosszú távon hozhat-e előnyt a MÁV-nak, olyan
előnyt, amit a személy- és teherszállítás vagy külföldi vasutaknak nyújtott szolgáltatás jelent?
Én azt gondolom, hogy igen. A szakmai tapasztalatom pedig az, hogy egy ilyen átalakulás az
első időszakokban – ezt támasztják alá a mérlegadatok és minden más – többletköltséggel jár.
Már csak két dolog miatt is. Egyrészt a vagyonértékelés, valamint az egész cégalapítás és a
privatizáció megoldása miatt, másrészt azért, mert a MÁV-nak gondoskodnia kell a
kiszervezett cégekben lévő munkavállalókról. Mégis megéri az egész procedúra, mert ez a
MÁV részére egy időintervallumon belül megrendelést garantál. De ezek a kapacitások a
MÁV számára nem voltak fontosak, ezeket jobb piaci viszonyok között megszerezni.

Mondok egy érdekes példát: a kiszervezett cégnek 46 piaci ügyfele van a vasúton
kívül. Számomra a kiszervezés azt jelenti, hogy csak azt a kapacitást veszem meg és fizetem
meg az állami költségvetésből, amire szükségem van. S itt jutunk vissza oda, amit Jávor
alelnök úr mondott. Véleményem szerint ma még nem vagyunk a folyamat végén, mert
további kapacitásleépítéseket kellene végrehajtani, figyelemmel arra, hogy mi történik.
Elfogadom, hogy közben változott a közlekedési struktúra, és ehhez hozzá kell ezt a rendszert
alakítani, de félelmetesnek érzem azt – ez is szerepel a MÁV-anyagokban –, hogy a Cargo
már nem nálunk rendel mozdonyokat. Ennek nyilván oka van. Ha nem vagyunk képesek
ennek utánamenni, akkor holnapután vagy az adóforintokból fizetjük és tartjuk fenn ezeket a
mozdonyokat és a hozzátartozó személyzetet – s csak vannak, és nincs teljesítmény –, vagy
azt mondjuk, hogy nekünk erre nincs szükségünk. A piaci viszonyok között ezt figyelembe
kell vennünk.

A hitelek kapcsán szeretném elmondani, hogy az én tapasztalatom is olajipari. Fiatal
pályakezdőként az első tanulmányomban – amire nagyon büszke voltam – azt akartam
bemutatni, ha egy nagy állami cégnek az átálláshoz szükséges pénzt a piacról kellene
megszereznie, annak milyen kamatkiadásai és hosszú távon milyen problémái lennének.
Akkor a cég nagyhatalmú műszaki vezérhelyettese csak hajszál híján nem rúgott ki a cégtől.
Öt év múlva eljutottunk oda, hogy ez az ember azt mondta nekem: fiam, dolgozzon ki
számunkra egy jó matematikai modellt, amely alapján el tudom dönteni, hogy megépítsünk-e
száz méter vezetéket vagy ne építsünk meg. Az olajipar már átment ezen a próbán, de a MÁV
ettől még iszonyúan messze van. Én ebben szeretnék segíteni, ezért támogatok sokat azok
közül az összevont javaslatok közül, hogy mi mindent kell még megtenni holnap és
holnapután. Ehhez szívesen járulok hozzá javaslatokkal is.

Egyébként úgy érzem, hogy az anyagon belül is vannak látványos ellentmondások.
Amikor az egyik oldalon azt mondja, hogy túlzott és párhuzamos vagyonértékelések vannak,
a másik oldalon meg azt, hogy egyáltalán nincsenek, akkor azt kell mondani, hogy X cégről
nem, a másikról meg igen. A tapasztalataim alapján meg azt mondom, hogy egy bizonyos
dolog a piacon annyit ér, amennyit a vevő ad érte. Példaként szeretném felhozni Palotás János
esetét, aki az MDF-kormány idején vásárolt meg 1 forintért egy több száz millió forintot érő
céget teljesen törvényesen és szabályosan – legalábbis akkor ezt állították – azon a címen,
hogy az államnak a továbbiakban nem kell veszteségfinanszírozást folytatnia, mert ő
garantálja, hogy a cég nem lesz veszteséges. Lehet azt mondani, hogy a földben lévő
bányakincs hihetetlenül nagy érték, de az adott napi piaci viszonyok szabályozzák azt, hogy
az lent többet ér vagy kevesebbet, és egészen más az, amikor hozzáférünk. Ehhez tudnék
példát hozni a mai Magyarországról, amikor tudjuk, hogy mekkora a földben lévő kincs
mennyisége, csak éppen nincs meg az a műszaki tudás, amivel föl lehetne hozni.

Szeretném a bizottságot ebbe az irányba terelni. Egy ilyen jellegű szövegszerű
javaslatot szívesen teszek, de a politikai megrendelésnek nem szeretnék megfelelni.
Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: A legfontosabb, amit a végső szövegezésben leírjunk, hogy nincsenek
dogmák. A kiszervezés sem dogma és a visszaszervezés sem az, hanem mindig egyedi
esetekben kell gondolkodni. A privatizáció is ilyen. Nyilván képviselő úr is tudja, hogy a
privatizáció dogmává lett az elmúlt nyolc évben, mint általánosan jó megoldás, és kicsit ilyen
lett a kiszervezés is. Mi meg azt mondjuk, hogy ezeket minden esetben meg kell vizsgálni.
Ezek egyébként teljesen triviális dolgok, mert külföldön így tanítják. Amerikában egy
privatizációs tankönyv úgy kezdődik, hogy piaci helyzetelemzés, a szabályozás elemzése és
utána beszélhetünk a privatizációról, de nálunk ezt a két első tételt egyesek ki akarták húzni a
tankönyvekből. S ugyanez a helyzet a kiszervezésnél is. Ezzel együtt a jelentésbe be lehet írni
azt, hogy vannak különleges szempontok. Vélhetően máshol is van, csak esetleg nem
bukkantunk a nyomára a MÁV-nál, hogy egy ilyen kiszervezésnél ez a veszély fönnáll, hogy
egy bizonyosfajta összejátszás figyelhető meg. Ez nemcsak a MÁV-nál van így, a legtöbb
állami cégnél fönnáll ez a veszély. Minél nagyobb egy cég, annál inkább fönnáll, hogy ez a
kiszervezés nem piaci alapon valósul meg, hanem, ahogy a szocializmus végén is lehetett
látni, a vezetőknek valamilyen gazdasági érdekeltségi körére szervezik ezeket a munkákat,
aztán van, hogy ez később a piacon elbukik, vagy megmarad, erre különböző történetek
vannak.

Egy dolgot engedjen meg, képviselő úr, azzal kapcsolatban, hogy 46 cégnek dolgozik,
ami lehet egy jó indoklás egy takarítócégnél, elfogadom, habár nagyon sokat láttuk annak
idején a különböző ágazatokban, hogy pont azért tudott egy cég megélni - habár ez az
életképességét már valamilyen szinten bizonyítja -, mert volt egy jó húsos állami
megrendelése, abból működtették a céget, és utána már könnyű volt a piacról munkákat
halászni, mert ott már valóban erőpozícióból tudott menni. Kétségtelenül, ez is egyfajta
életképesség a piacon, önmagában ez nem büntetőjogi kategória, csak nem feltétlenül
bizonyítja azt, hogy erre szükség van, de erre én azt mondom, hogy ezt a MÁV-nak kell
megvizsgálnia, nem hiszem, hogy ezt nekünk, mint bizottságnak kell eldöntenünk. Azt kell
eldöntenünk, hogy azt javasoljuk a MÁV-nak, hogy alapos pénzügyi vizsgálatok,
hatástanulmányok alapján hozza meg ezeket a döntéseket, és ne dogmákat kövessenek, hanem
minden esetben vizsgálják meg.

A takarításra vonatkozóan ezt még megbeszélhetjük, ott tényleg azt gondolom, hogy
bizonyos értelemben vissza kellene térni. Egyébként a szakirodalomban, amikor 15 évvel
ezelőtt foglalkoztam ezzel, a tipikusan jó esetet úgy írták le, hogy az a legjobb, ha egy nagy
cégnek van egy saját cége, amelyik ilyen feladatot végez, és van a piacról is megrendelése, és
ezeket versenyezteti. Ez persze csak a tankönyvekben szokott így megvalósulni, de ezzel
együtt is erre kell törekedni. Tehát én azt gondolom, hogy bizony azt meg lehet fontolni, hogy
a MÁV is mind a felsővezeték-karbantartás, mind a takarítás területén ezt vizsgálja meg, és
akár saját cégekkel is végeztessen munkát. Az biztos, hogy a takarítás szervezetét és
kontrollálását mindenképpen szükséges felülvizsgálni.

A közbeszerzésekre vonatkozóan és a cégekre vonatkozóan megnézzük egész
pontosan ezt a jogi passzust, és még majd egyeztetjük a törvénymódosításra vonatkozóan. A
cégcsoportra vonatkozóan még annyit tudok mondani röviden, hogy most nagyon sokáig
vitatkozhatnánk erről, de én azt gondolom, itt is azt a javaslatot kell csak megtennünk, hogy
vizsgálják felül, mert ez is egy kicsit dogma volt, hogy szét kell szervezni a céget
holdingokká, mert az a divat, és csak mert Ausztriában és más országban így van - miközben
másik 800 országban nincs így -, ez nem biztos, hogy célszerű volt. Én nem mondom, hogy az
összes ilyen céget szervezzék vissza, nem is volna célszerű most ezzel foglalkozni, de egy
konkrét javaslatot tettünk, amit más képviselők és egyéb szakanyagok is javasoltak - a
Közbeszerzési Tanács, amit első ülésünkön vizsgáltunk, az is fölvetette -, hogy vizsgálják
felül, mert a Trakció Gépészet és a START külön cégben való működtetésének vannak
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hátrányai. Én tehát erre hívnám föl a figyelmet, és nyilván a többi már a MÁV
menedzsmentjének a dolga, hogy a cégcsoportot hogyan működteti.

A közbeszerzések vonatkozásában még azt is figyelembe kell venni, és ezt is le
szeretnénk írni, bár ez sem lesz új, mert a vezérigazgató úr elmondta, ezzel foglalkoznak,
hogy számos olyan hátránya volt a csoport és a sok leányvállalat létrehozásának, hogy
egymástól a MÁV, az anyacég már csak közbeszerzéssel tudott rendelni, és ez sok
szempontból hátrányos volt a saját tulajdonú cége számára. Ez is egy szempont, amit még be
szeretnénk tenni a jelentésbe.

Parancsoljon!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, amit a végén mondott a közbeszerzésről, igen,
ezzel én egyetértek, mert a közbeszerzési törvénynek tényleg van egy ilyen passzusa, hogy
ahol állami tulajdon vagy közszolgáltatás van, ott közbeszerezni kell, tehát akkor a
közbeszerzési törvényhez kell hozzányúlni.

A másik a kapacitások kérdése, és én pont ezért mondtam azt, és örülök, hogy ön
szóba hozta a felsővezeték-karbantartást, mert én azt gondolom, hogy mi bizottságként, de én
magánemberként semmiképpen nem mernék arra vállalkozni, hogy megmondjam,
felsővezeték-karbantartás címén mekkora kapacitást kell tartania a MÁV-nak, amit én mint
utazó, vagy mint képviselő az adóforintokból hajlandó vagyok finanszírozni akkor, amikor
Magyarországon van olyan cég, aki felsővezeték-karbantartásban profi, és nemcsak magyar
viszonyok között. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úr, erre a kérdésre mi egy viszonylag részletes választ kaptunk.
De valóban, sok ilyen kérdésbe nem tudunk belemenni, mert vagy nem kaptunk olyan választ,
vagy nem tudjuk megítélni, de a felsővezeték-karbantartás kiszervezésére egészen pontos
adatokat kaptunk, évre lebontva, és ez egyértelműen megmutatja, hogy mennyivel kerül ma
többe, a többszörösébe - és itt milliárdokról van szó -, mint korábban. Természetesen a mi
javaslatunk nem kötelező a MÁV-ra nézve, bár remélem, hogy komolyan veszik majd, és
biztos is vagyok benne, hogy meg fogják vizsgálni ezt a dolgot. Ilyen nagyságrendű eltérésnél
egyébként, ahol többszörösére emelkednek a díjak, mert csak két cég van a piacon, bizony
megfontolandó, hogy saját céget érdemes-e esetleg beindítani, és aztán versenyezzen azzal a
két céggel az, aki van, mert több milliárd forintért ezt már esetleg érdemes megcsinálni. Vagy,
ha másra nem, arra jó egyébként - anélkül, hogy most itt hadititkot árulnék el -, hogy jobb
tárgyalási pozíciót biztosít a cégnek.

Parancsoljon, Spaller képviselő úr!

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm a szót. Egy biztos, hogy mi kiváló
közlekedési koncepciót tudnánk letenni, már akkor is, ha csak összeollózzuk ezekből a
felszólalásokból, de azt hiszem, hogy nem ez a feladatunk. Mennék sorban azokon a témákon,
amelyek szóba kerültek.

Jogi környezet és közbeszerzés: valóban, a jogi környezettel foglalkozni kell nagyon
sok szempontból. A közbeszerzés nemcsak abból a szempontból érdekes, hogy mindent
közbeszereztetni kell, hanem abból a szempontból is, hogy a közbeszerzésnek az az egyik
lényege, hogy bizonyos méret fölött minden sokkal olcsóbb. A MÁV akkora méret, hogy ott
már, ha bizonyos közbeszerzéseket elfeleznek, elnegyedelnek - gondolok itt a takarítás
4 milliárdos piacára -, akkor is igénybe lehet venni a maximális árkedvezményt, amit el lehet
egy piacon érni, de ugyanígy említhetném a papírbeszerzést és minden mást.

Fölhívnám a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy az a méret gazdaságos, ha mindent
egyben szereztetnek be. Az én egyik vesszőparipám az, hogy a MÁV, jellegénél fogva nem
lehet kiszolgáltatott helyzetben senkivel szemben. Én ezt a bizottság működése közben
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nagyon sokszor néztem, hogy van-e olyan cég, amelyikkel szemben a MÁV kiszolgáltatott.
Hogyha mindent egyben írunk ki a közbeszerzéskor, akkor az az egyik forrása annak, hogy
olyan mamutcégek jönnek létre, és kerülnek a MÁV berkein belülre, amiktől aztán a MÁV-
nak nagyon-nagyon nehéz lesz megszabadulnia.

Amit alelnök úr említett, hogy pályahasználati és autópályadíj, ez annyira így van,
hogy én ezt nem is merném javasolni, ugyanis ez annyira egybevág a kormányzati
szándékkal, hogy ha ezt én javasolnám, akkor ez úgy tűnhetne föl esetleg, hogy a kormányzati
tevékenységet szeretném fényezni. De hogyha a kormány javasolja, akkor bízhatunk abban,
hogy amikor ez megvalósul, akkor támogatni fogja ezt a dolgot, úgyhogy mindenképpen azt
mondom, hogy javasolja.

A MÁV Csoport és a jelenlegi céges struktúra átalakítása: mi ötletelhetünk, de azt
gondolom, ez pont az a terület, ahol mi csak ötletelhetünk, és ezt szerintem bízzuk a MÁV
jelenlegi vezetésére, a minisztériumra és így tovább. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom,
hogy ahol a cégek gyakorlatilag egymással állnak kapcsolatban – például START és Trakció;
bár a Trakció visszaszorul a Dél-Cargo Hungária vontatásánál, de más piaci áruszállítási
vonatkozásban is –, ott ezek a cégek hovatovább csak egymásnak dolgoznak. De ugyanez
elmondható a MÁV-Gépészet esetében is, amelyik gyakorlatilag csak ennek a két cégnek
dolgozik. Persze jönnek egyéb megrendelések is és látható, hogy egyre több külső munkája
van, de alapvetően mégiscsak ennek a két cégnek dolgozik. A bizottság felteheti a kérdést,
hogy célszerű-e ezeket külön tartani, figyelembe véve azokat a hátrányokat, amelyek itt
elhangzottak, hogy például a mozdonyvezetőt nem a MÁV START alkalmazza, nem ő adja
neki a feladatot és nem ő mondja meg, hogy hol szálljon fel, hol szálljon le és mennyi a
pihenőideje, holott a MÁV START állítja össze a menetrendet és próbálja a menetrendet
betartani.

Itt jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen mire nyújtunk mi fedezetet, amit Göndör
képviselőtársam is megkérdezett. Azt a kérdést, hogy jó volt-e a kiszervezés, szerintem pont
az dönti el, hogy ma jobban látható-e, minek mi a költsége. Szerintem nem. Ugyan többen
állították, hogy igen, de én ezt ezekből az anyagokból nem látom. És elég kevés olyan
dologgal találkoztunk, hogy az egyik cég azt tudja mondani a másiknak, ha te nem
szolgáltatsz nekem, akkor én nem fizetek neked. (Göndör István: Ha az egyik nem szolgáltat
a másiknak, akkor a másiknak nem is kell fizetnie az egyiknek.) De igen. Mondok egy konkrét
példát. A START például nem tudja azt mondani a Gépészetnek, hogy ha folyamatosan nő

egy fővizsga ideje és emiatt hónapokra kiesik egy vonatom, akkor kevesebbet fizetek. Ezt
nem tudja megtenni, mert a vonatát nem tudja elvinni máshova, ergo semmilyen módon nem
tud rá hatással lenni. (Göndör István: De igen, mert tud a szomszédból mozdonyt kérni.) Nem
tud, mert a MÁV Zrt. nem engedi. Az a történet lényege, hogy nem tud cégcsoporton kívülre
menni. De nem is az a megoldás, hogy cégcsoporton kívülre menjen.

Ha leválasztjuk a fölös cégelemeket, akkor a törzscégnek magasabb lesz a piaci értéke,
mondta Göndör István. Mivel azonban a törzscég nem eladó, kérdés, hogy van-e neki piaci
értéke. És azzal is vitatkoznék, hogy vajon mi számít felesleges vagyonelemnek, hogy a
MÁV-nak azon túlmutatóan is van-e feladata, hogy A-ból B-be eljuttasson embereket.
Szerintem van. Az az ember, aki dolgozott az olajiparban és látta, hogy az az olajipari cég
honnan hova jutott el és tudja, hogy ez milyen nehéz volt, s hogy ez mennyire nemzeti
büszkeséggé vált, az pontosan érti, amikor azt mondom, hogy ez egy minta a MÁV-nak.
Tudom, hogy a kettő nagyon messze van egymástól, de ez akkor is egy minta. (Göndör
István: Ezt kell megcsinálni!) Igen, de a privatizáció ebben az esetben nem jó irány.

Aztán fölösleges vagyonelemek leválasztása címén olyanokat is leválasztottak –
szerintem ezt is érdemes lenne a jelentésben megemlíteni –, amelyek a MÁV
alaptevékenységéhez tartoznak. Például felsővezeték-karbantartás nélkül megállnak a
vonatok. Nem biztos, hogy egy koszos vonatra felszáll az utas, de a vonat akár üresen is
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megy, viszont felsővezeték-karbantartás nélkül nem megy. Nem most privatizálták a
kitérőgyártást, de azért az elmúlt nyolc évben is láttuk, hogy nézett ki ez a dolog: ugyanúgy
nézett ki, mint korábban. Kitérők nélkül is nehezen tud közlekedni a vonat, és látjuk, hogy ott
is mekkora a probléma.

Én feltennék még egy kérdést. Vajon az a közpénz, amit az elmúlt nyolc évben adtunk
a MÁV-nak, biztonságban volt-e? A MÁV mindent megtett-e azért, hogy ez a közpénz a közé
is maradjon és közcélokra használják fel? A végső jelentésben nekem erről súlyos mondataim
lesznek. Ugyanez a helyzet az egyéni felelősség kérdésében. Nem véletlenül kértem a MÁV-
tól azt, hogy sorolják fel, hol van teljesítménybérezés. Mondok egy példát: egy
ingatlaneladással foglalkozó cégnél alapesetben nincs alapbér, hanem sikerdíj van. Ha az
ezzel foglalkozó elad egy ingatlant, akkor sikerdíjat kap utána. A MÁV-nál is többet kellene
fordítani az egyéni felelősségre. Persze nem büntetőjogi értelemben, hanem úgy, hogy az
illető elvégzi-e a munkáját, jól végzi-e el, számon kérhető-e a teljesítménye, mérhető-e vagy
sem. Ezzel kapcsolatban is lesz majd egy-két javaslatom.

Ha beszélünk a közigazgatásról és a jogi környezet átalakításáról, akkor a MÁV, s
ezen belül a MÁV vezérigazgatójának a presztízsével, felelősségével és szerepével is
foglalkozni kell. Az elmúlt években az a gyakorlat alakult ki, aminek a mai napig is van
egyfajta hatása, hogy a közlekedéshez mindenki ért. Volt miniszter, volt a MÁV-val
foglalkozó államtitkár, volt kormánybiztos, valamint rengeteg főosztályvezető és még sokan
mások. Mindenki nagyon okos volt, mindenki nagyon sok döntést magához vont, különösen
akkor, amikor MÁV-ot felügyelő kormánybiztos is volt, és akkor nagyon sok feladat feljutott
egészen a minisztériumi szintig. Az én véleményem szerint annak kell minisztériumi szintig
feljutnia, amiben a miniszter, a szakállamtitkár, a kormány vagy a parlament dönt, az összes
többi ügynek viszont, amit főosztályvezetők vagy minisztériumi ügyintézők döntenek el, és a
miniszter elé már csak 178. napirendi pontként kerül egy miniszteri kabineti ülésen, nincs
helye ebben a struktúrában. Ezeket a döntési jogköröket vissza kell adni a MÁV-nak, s ebből
a szempontból az ő felelősségüket növelni kell. Az más kérdés, hogy a MÁV beszámol és
minden döntéséért felelősséggel tartozik, de itt – véleményem szerint – egyfajta egyensúlyt
kell teremteni.

Végül azt látom, hogy a kiszervezések és átszervezések megítélésén kívül egy elég jó
összhang alakult ki a bizottságban, és ez engem optimizmussal tölt el. Amikor megalakult a
bizottság, úgy éreztem, hogy kevesebb közös felület lesz, de most egy picit optimistább
vagyok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Két dologra szeretnék reagálni. Én is azt gondolom, hogy erre
vonatkozóan tehetünk észrevételt, hiszen egyértelműen elhangzottak a bizottság ülésein a
MÁV START helyzetéből fakadó problémák, amelyeket a MÁV új stratégiájában úgy
fogalmaznak meg, hogy menetrend szerinti működésre van szükség. Én ezt úgy értelmezem,
hogy eddig nagyon sok esetben adottságok, munkaszerződések és egyebek határozták meg,
illetve egy kicsit gúzsba kötötték a menetrend kialakítását. Hallottunk példákat arra, hogy
adott esetben miért nem lehet egy menetrendszerű közlekedést kialakítani. A részletekbe most
nem mennék bele, de az biztos, hogy amikor az utasigény diktálja a menetrendet és a
menetrend diktálja a MÁV működését, azt csak úgy lehet végrehajtani, ha a MÁV START
diktálja azt, hogy a vonatok hogyan és mikor közlekedjenek, természetesen egyeztetés
alapján. De azért ez egy nagyon fontos dolog. Erre vonatkozóan hangzott el javaslat az ülésen,
hogy ezt segítené, sőt odáig elment, hogy annak idején az egyébként sikeres vezető azért nem
vállalta végül is a MÁV START irányítását, mert ezeket a jogosítványokat nem kapta meg.

Ha a szervezeti kultúráját nézzük a MÁV-nak - én most nem akarok előadást tartani,
elnézést kérek, így is sokat beszéltem -, de erre vonatkozóan vannak észrevételek, amit persze
még egyeztetni kell, hogy mit és hogyan fogalmazzunk meg. Az biztos, hogy a MÁV
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tipikusan egy állatorvosi lova lehet a nagy cégeknek, a világon sok ilyen van, ez nem
egyedülálló, ahol van egy vízzáró szendvicsréteg, amit úgy hívnak, hogy ez a középvezetői
réteg, amin nem sikerült senkinek, sok mindenben átjutni. Ilyen és olyan vezetők jöttek, de
nem nagyon jutottak át, és ráadásul ez még a szakszervezetekkel is összefonódik bizonyos
értelemben - anélkül, hogy negatív vagy pozitív értelemben említeném a szakszervezetek
szerepét -, de nagyon sok összefonódás van, és ez a MÁV működésének a hatékonyságára
nagyon sokszor negatívan hat, ez biztos.

Az már más kérdés, hogy a hitelességét szerintem nagymértékben rontotta ennek a
történetnek, hogy ha ez abban merült ki, hogy valaki - kétségtelen, hogy tehetség és több
tudás birtokában, de - egy olyanfajta topmenedzsernek képzelte magát, ami a legnagyobb
multinacionális cégek vezetőit illeti csak meg. Amikor olyanfajta fizetéseket és
végkielégítéseket vettek föl, mint amilyeneket fölvettek, akkor ez a vízzáró szendvicsréteg
még jobban ellenállt, és ráadásul még hitelesnek is tűnik az ellenállása. Ez már a MÁV-
érdekességek történetébe tartozik, de egy pár mondatot talán azért érdemes a jelentésben is
ennek szentelni. Én azt gondolom, a MÁV vezetése tudatában van ennek, és nagyon át kell
gondolni, hogy ezt milyen módon tudja megváltoztatni.

Ugyanakkor a másik oldalról megközelítve ez sem fekete vagy fehér, mert ez a
szervezeti kultúra nagyon sok pozitívumot tartalmazott. Valóban így van, hogy volt egy MÁV
munkakultúra, és egy ragaszkodás a céghez, ugyanis egy életpálya volt a MÁV-nál dolgozni,
és ennek szétverésének is vannak problémái. Tehát ez összetett kérdés megint, ebbe nem is
mennék bele tovább, de ezt is valamilyen formában rögzíthetjük majd a jelentésben.

Mivel az idő sürget minket, egy kicsit időzavarba kerültünk, amit persze meg lehet
oldani, de ez részben azért történt, mert a lelkesedés miatt nagyon sok kérdést tettünk föl,
vártuk a választ, ami a MÁV-nak is nehézséget jelentett, de a legfontosabb tételeket viszont
tényleg megállapítottuk. Pénteken mindenképpen össze kellene tehát állítani egy olyan
változatot, amelyen már csak kisebb változtatásokat hajtanánk végre az utolsó héten. Így
pénteken készen lenne az anyag, annak végleges tartalma, amit ki is lehetne küldeni,
remélhetőleg péntek este, és majd a következő héten a szükséges változtatásokat még
elkövethetjük.

A javaslatokat illetően azért szeretném egyértelműesíteni, hogy mi nagyon szigorú
javaslatokkal fogunk élni, ugyanis vannak cégek, ahol a büntetőeljárásokat fogjuk
kezdeményezni, máshol KEHI-vizsgálatokat fogunk kezdeményezni, és természetesen
közlekedéspolitikai szakmai szempontból is remélem, hogy egyetértésre jutunk. Ezenkívül
azokat az ügyeket, amelyeket nem tudtuk elvarrni, de talán nem stratégiai jelentőségűek,
viszont a gazdálkodás szempontjából mindenképpen célszerű megvizsgálni, azokat meg föl
kell sorolnunk, hogy ezeket a vizsgálatokat zárja le a MÁV belső ellenőrzése, a MÁV
vezetése vagy az Állami Számvevőszék, de mindenképpen fontos, hogy ne merüljön a feledés
homályába, attól függetlenül, hogy mi nem tudjuk már kivárni.

Fölvetődött pont emiatt a bizottság működésének a meghosszabbítása, de nem tudjuk
kivárni, mert nagyon sokáig tartanak ezek a vizsgálatok, és a vizsgálóbizottságnak nem az
volt a fő célja, hogy egyes ügyeket vizsgáljon meg - akár a Multiszolgra gondolok, akár más
esetekre -, ezek még el fognak tartani egy darabig, de hívjuk föl a figyelmet arra, hogy
ezekkel az ügyekkel foglalkozni kell.

Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
köszönöm szépen, az ülést bezárom azzal, hogy az ülés után megbeszéljük, a szakértők
hogyan folytatják tovább a munkájukat. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 15 perc)
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