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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottsági Tagok, Meghívottak, Vendégeink! Elkezdjük az ülést. 
Az ülés elején tájékoztatom a bizottságot, hogy Mengyi Roland megbízást adott részemre, így 
e nélkül is a jelen lévő tagokkal a bizottság határozatképes, hiszen hatan jelen vagyunk, és 
eddig egy megbízást már kézbesítettek. Rátérhetünk a napirendünkre. 

A napirendi javaslat kiment elektronikusan, ahogy az előző bizottsági ülésen 
megbeszéltük. Kérdezem azért, hogy van-e valakinek a bizottság tagjai közül a kiküldött 
napirenddel kapcsolatban észrevétele. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy egy szavazással ezt 
erősítsük meg. (Szavazás.) A bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag ellenvélemény, 
tartózkodás nélkül a napirenddel egyetértettek. 

Az előző ülésen tett javaslat szerint – ugye a Volánbusznak az ügyvezető igazgatóját 
és a gazdasági igazgatóhelyettesét hallgattuk meg – további vezetőket is meghallgatunk. 
Köszöntöm Sebestény Enikőt, Laukó Máriát és Jakab Ágostont. Azt a rend, hogy egyenként 
szoktunk sorban menni. Megkérem Sebestyén Enikőt, hogy fáradjon az asztalhoz. Köszönöm 
szépen, hogy a rendelkezésünkre állt ilyen rövid idő alatt, és kérem a bizottság tagjait, hogy 
majd kérdéseiket fogalmazzák meg. Engedjék meg, hogy mint a bizottság elnöke, azt az 
átfogó kérdést feltegyem, mint a korábbi… (Szilágyi György jelentkezik.) Parancsoljon!  

Szilágyi György ügyrendi javaslata 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Bocsánat, ügyrendiként azt szeretném javasolni, hogy 
a meghallgatásokat csináljuk már úgy, hogy a többi meghallgatott ne legyen bent a teremben, 
hiszen olyan kérdéseket is szeretnénk feltenni, amire esetleg különböző válaszokat kaphatunk 
a különböző érdekelt felektől. Ezt szeretném javasolni a későbbiek folyamán is.  

 
ELNÖK: A későbbiek folyamán… Ez gyakorlatilag zárt ülést jelentene. A zárt ülést el 

lehet rendelni, megvan az ügyrendünkben ennek a lehetősége. Jobb lett volna, hogyha a 
képviselő úr ezt előtte jelzi, hogy ilyen kérése van. (Szilágyi György: Akkor visszavonom a 
javaslatomat.) Köszönöm szépen. A továbbiakban erről majd beszéljünk, hogyha ilyen 
igények vannak. Most egy kicsit bonyolult lenne a zárt ülés elrendelése. Elnézést kérünk. 

Tehát akkor folytatom. Azt a kérdést tettük fel, amit feltennék önnek én is 
bevezetésképpen, hogy a Volánbusz ingatlanértékesítéseivel kapcsolatban mi volt alapvetően 
a koncepció, miért került sor a reorganizációs tervnek ilyenfajta végrehajtására. Miért kellett 
ezeket az ingatlanokat eladni, és utána vissza kellett bérelni, miért ilyen módon került sor az 
eladásra? Az adásvételi szerződések rendelkezésre állnak a bizottság tagjainak, nem is annak 
a részleteit kérdezném, hanem azt, hogy igazából ismerik-e önök azokat a tényleges 
tulajdonosokat, akik a vevők mögött állnak. Tárgyaltak-e önök velük? És miért volt szükség 
arra, hogy ismeretlen tulajdonosi hátterű offshore cégeknek adják el ezeket az ingatlanokat? 
Ezt a bizottságot ezzel a feladattal bízták meg, úgyhogy először ezzel az egyszerű kérdéssel 
kezdeném én, de azt javaslom, hogy vegyük sorba a kérdéseket. Akkor gyorsabban tudunk 
haladni. Nyilván a kérdések összefüggenek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek már most 
másik kérdése. (Nincs jelentkező.) Egyelőre nincs. Akkor mégis azt kérném, hogy Sebestény 
Enikőt, hogy erre az általános kérdésre válaszoljon. Köszönöm szépen.  

Sebestény Enikő, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatójának meghallgatása 

SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A feltett kérdéssel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy 2003-ban 
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dolgozta ki a Volánbusz a tulajdonos kérésére a reorganizációs programját, de ezt önmagában 
nem lehet elválasztani a későbbiek során, 2006-ban és 2007-ben kidolgozott intézkedési 
tervektől. Ezek a tervek mind azt a célt szolgálták, hogy a Volánbusz működésének a 
hatékonyságát növeljék. Miért volt erre szükség, mi volt az alapprobléma? Az alapprobléma 
az volt, hogy a Volánbusz tevékenységéből származó bevételek nem fedezték az 
utaskiszolgálási színvonal megfelelő fenntartásához szükséges ráfordításokat. Nyilvánvaló, 
hogyha az utaskiszolgálási színvonal csökken, akkor a bevételek is csökkennek, és 
gyakorlatilag további utasvesztés következik be, ami által a közösségi közlekedés 
versenyképessége az egyéni közlekedéssel szemben tovább romlik.  

Abban az időszakban különböző külső feltételekben bekövetkezett kedvezőtlen 
hatások is érték a cég működését. Gondolok itt adott esetben az ágazati bérmegállapodásra, 
ami az elkövetkező években milliárdos nagyságrendű többletráfordítást okozott a 
Volánbusznak, az üzemanyag áraknak a növekedésére, ugyanakkor a bevételeket 
meghatározó tarifanövekedés ezen ráfordításnövekedés alatt maradt. Ennek következtében 
látható volt, hogy intézkedések és különböző beavatkozások nélkül a Volánbusznak a 
versenyképessége csökken, és adott esetben a későbbiek folyamán a közszolgáltatásnak a 
nyújtása is adott esetben ellehetetlenülhet. Ezt a helyzetet jellemezte gyakorlatilag az is, hogy 
mindamellett, hogy a finanszírozásban ilyen problémák voltak, a rendelkezésre álló 
eszközállomány, beleértve a járműveket és a forgalmi és műszaki infrastruktúrát, romló, 
elöregedett állapotot mutatott. Ennek az érzékeltetésére szeretném elmondani, hogy abban az 
időszakban a Volánbusz járműállományának több mint 50 százaléka 15 év felett volt, és 200 
darab járművet, amik a húszéves életkort is meghaladták, le kellett volna azonnal cserélni. Ez 
viszont több tízmilliárdos finanszírozási forrást igényelt volna, ami nem állt rendelkezésre. 
Ennek következtében került sor ezen intézkedési csomagoknak a kidolgozására.  

Most abban az alapproblémában, mikor az árbevétel nem fedezi a ráfordításokat, 
akkor milyen intézkedéseket lehet tenni. Egyfelől az árbevételt növelő intézkedésekre kell 
koncentrálni, másfelől a ráfordítások csökkentésére kell koncentrálni. Ez az adott témakör 
adott esetben a ráfordítások csökkentéséhez kapcsolódott, itt pedig elsősorban hogyan lehet 
ezt megtenni: az erőforrások optimalizációjával, az üzleti folyamatoknak az átalakításával, 
átszervezésével. Gyakorlatilag ezen program mentén több intézkedéscsomagot fogalmaztunk 
meg. Ennek egy része volt ez az infrastruktúra-optimalizálás, de ez sem elválasztható attól a 
műszaki rehabilitációs programtól, amit a Volánbusz kidolgozott. Ugyanis hozzá kell tenni, 
hogy nyilvánvalóan a versenyképesség növeléséhez megfelelő utaskiszolgálási színvonal 
szükséges, aminek milyen fontos elemei vannak: megfelelő járművekkel a környezetkímélő, 
alacsonypadlós, akadálymentes járművek üzembeállításával, megfelelő autóbuszállomások és 
infrastruktúra-kiszolgálási színvonal elérésével lehet ezeket biztosítani.  

Nyilvánvalóan a ráfordításokat, hogyha végigtekintjük, akkor az intézkedési 
lehetőségeknek a számossága behatárolt, hiszen a ráfordítások tekintetében egy nagy rész a 
humán erőforráshoz kapcsolódó, egy másik része pedig az eszközökhöz kapcsolódó. A humán 
erőforrás tekintetében az üzleti folyamatok racionalizálásával értünk el hatékonyságnövelést, 
az eszközoldalról pedig egyfelől a járműparkunk megújítását céloztuk, másfelől pedig a 
járműfenntartási tevékenységnek az átszervezésével kívántuk a költségeinket és a 
ráfordításainkat csökkenteni.  

Ezen programhoz kapcsolódott az a koncepció, miszerint a jármű-karbantartási, 
járműfenntartási tevékenység tekintetében a rendelkezésre álló kapacitásokat centralizáltan 
egy központi telephelyre kívántuk telepíteni, és ennek kapcsán az egyébként decentralizált 
telephelyek felszabadításával egyfelől az ebből származó bevétel csökkentette a finanszírozási 
hiányt, másfelől az üzemeltetési költségek csökkenése szintén ebbe az irányba haladt, illetve a 
centralizált jármű-karbantartáshoz tartozó logisztika, anyagellátási folyamat újraszervezésével 
hatékonyságnövelést értünk el.  
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Gyakorlatilag a felsorolt ingatlanok többsége az északi jármű- és műszaki 
infrastruktúra stabilizációs program részeként került végrehajtásra. Ezenkívül az 
infrastruktúra-optimalizálás tekintetében cél volt a közvetlenül az utaskiszolgáláshoz tartozó 
és kapcsolódó autóbuszállomásoknak a műszaki megújítása, ami azt is jelentette, hogy a 
finanszírozási problémák miatt olyan konstrukciókat kellett kidolgozni, ami által ez a cél 
megvalósul. Ennek az egyik lehetséges és általunk javasolt útja a külső befektetők bevonása, 
utána pedig ezáltal ezen autóbusz-pályaudvarokon az utaskiszolgálási színvonal növelése.  

Még egy szempont volt az infrastruktúra-optimalizálásnál, az volt a cél, hogy az a 
cégirányításhoz kapcsolódó adminisztratív irányítási folyamatokat ellátó humán erőforrás 
lehetőleg olyan telephelyi, illetve állomás-infrastruktúrára kerüljön áthelyezésre, ami által a 
kapacitáskihasználás ezeken az objektumokon növelhető. Ezen program végrehajtásaként el 
tudom mondani, hogy egyrészt amellett, és ezt hangsúlyoznám, hogy az utaskiszolgálási 
színvonal növelésével eredményeket értünk el, 10 százalék feletti hatékonyságnövelés 
következett be a jármű-átlagéletkorban, ami egyébként a 2003-as, 2004-es években 
meghaladta a 13 évet, ebből, mint említettem, jelentős számú, több mint 50 százaléka a 
járműveknek 15 év feletti átlagéletkor volt. Ezen program végrehajtása után 2009 végére a 
közszolgáltatásban nyolc év alá csökkent. Amiben nem is magában az átlagéletkor a lényeg, 
hanem, hogy ezáltal az utaskiszolgálás és az egész közösségi közlekedés versenyképessége 
nőtt. Ezek a járművek az akadálymentességnek, a környezetvédelmi előírásoknak is eleget 
tettek, és egyébként pedig jelentős részük légkondicionált lett.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az lenne a kérésem, hogy az ingatlan-adásvételekről 

beszéljen még nekem, mert az a kérdésem még arra is vonatkozott. Azért látni, hogy itt a 
cégek között összefüggés van, akik a különböző ingatlanokat megvették, akár a Magna-Tools, 
akár a WPR ÉTA Kft. mögött ugye, offshore cégek állnak, de több ügyletben is egy-egy cég 
részt vett, hogy milyen tudomása volt erről, hogy tulajdonképpen milyen üzleti szándékaik 
voltak a vevőknek, kiket ismertek a vevők, vagy milyen koncepciók alapján akarták ők ezeket 
az ingatlanokat megvenni.  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nekem erről nem 

volt információm. Ezek az ingatlanértékesítések egyfelől mind a reorganizációs programban 
meghatározott intézkedések, mind pedig a 2006-os és 2007-es intézkedési tervben 
meghatározott feladatok az üzleti tervekben leképezésre kerültek. Ezekről, a végrehajtásról 
egyrészt negyedévente is kellett beszámolót készíteni, másrészt ezek a feladatok, amelyeket 
végrehajtottunk, az éves beszámolóban szerepeltek. Magának az ingatlanértékesítésnek a 
folyamata versenyeztetés útján történt, újságokban megjelent hirdetések alapján történt a 
jelentkezés, pályázati anyagokat állítottak össze az illetékes szakterületek, bizottságok.  
Bontó-, értékelőbizottságok vettek részt ezekben a folyamatokban. (Dr. Schiffer András 
érkezik.) Természetesen az alapító okiratban rögzített döntési hatásköröknek megfelelően 
kellett aztán az előterjesztéseket előkészíteni. Ezek a pályázatok nyíltak voltak. Azt tudom 
megerősíteni, hogy nincs információm arról, hogy ezek mögött milyen cégek voltak. 

 
ELNÖK: Engedje meg akkor, hogy még kérdezzek. Ön ugye részt vett a 

döntőbizottságban természetszerűleg mint ügyvezető igazgató. A döntőbizottság értékelte a 
pályázatokat, például az egyik ingatlan esetében, ahol a WPR ÉTA Kft.-t nyertesként 
nevezték meg. Ez az Andor utcai telephely például, és itt két pályázó is volt, értékelték a 
pályázatokat. Tehát nem is találkoztak akkor a pályázatot beadó cégekkel? Tehát önök a 
döntőbizottságban csak az előkészített okmányok alapján döntötték el, hogy milyen cégeknek 
fogják az értékesítést javasolni?  
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SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Az emlékezetem 
szerint ez úgy volt, hogy a pályázatokban meg volt határozva, hogy milyen beadási határidő 
van arra vonatkozóan, hogy a pályázatokat a pályázó cégek beadják. Akkor felállt a 
bontóbizottság, a bontóbizottság elvégezte a bontást, az értékelőbizottság azon szempontok 
szerint, amik a pályázati anyagokban rögzítve voltak, elvégezte az értékelést. Ezeket az 
anyagokat továbbították a döntőbizottság részére, és az előkészített anyagok alapján 
természetesen az értékelőbizottság is már tett egy javaslatot. (Mengyi Roland érkezik.) Ezen 
anyagok alapján aztán itt is, ebben a konkrét esetben a döntőbizottság javaslatot tett az 
igazgatóság felé, mert ennek az ingatlannak az értékesítése is az alapító tulajdonos 
hatáskörében volt.  

 
ELNÖK: Valakinek, gondolom, valami kapcsolatot kellett tartani a cégekkel, ha más 

nem, a szerződés-aláírásnál csak megjelentek a cégek.  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nyilvánvalóan itt a 

szerződésekkel kapcsolatban voltak tárgyalások. Alapvetően a jogi, ügyvédi irodák voltak 
azok, akik ezekkel a szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokat végigvitték.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, a bizottság tagjainak adok szót! Parancsoljon, 

Szilágyi György! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azt szeretném tisztázni először, hogy itt elhangzott – 

dr. Pongrácz Barbara mondta ezt -, hogy volt egy bizonyos belső kör a Volánbuszon belül, és 
ebbe a belső körbe önt is megnevezte az előző meghallgatáson. Tehát, hogy ez fedi-e a 
valóságot, ön is úgy érzi-e, hogy volt egy bizonyos belső kör, és hogy konkrétan ön akkor 
stratégiai igazgatóként volt jelen? Mert ugye ez is elhangzott, hogy voltak különböző 
titulusok, ön volt a stratégiai igazgató. 

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Én az ügyviteli 

igazgató voltam. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): De volt valóban egy belső kör, aki döntött a 

dolgokról vagy pedig az ön elmondása szerint nem volt ilyen?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nem tudom, hogy 

milyen ismérvek jellemzik ezt a belső kört.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Arra gondolok, mert ugye valakinek dönteni kellett 

arról, hogy itt például eladnak területeket. Ön is elmondta, mint ahogy elmondta az igazgató 
úr is, hivatkozva a járműállományra, hogy le kell cserélni, hogy ez több tízmilliárd forintba 
kerül és hasonlók, hát hogyha összeadjuk ezeket az ingatlaneladásokat, ez 725 millió forint. 
Tehát nagyon nem oldhatta meg a problémákat, és most ezt vizsgáljuk elsődlegesen, nem a 
járműveket. Tehát, hogy ki döntött arról, hogy adjuk el ezeket az ingatlanokat, majd béreljük 
vissza? Én értem, hogy volt egy pályáztatás elvileg ebben az időszakban, de hát ezt a 
pályáztatást valamikor el kellett indítani. Tehát valamikor erről dönteni kellett valakinek a 
cégnél, aki azt mondta, hogy jó, akkor most ezeket a területeket eladjuk, és akkor kezdjünk el 
pályáztatásokat csinálni.  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Akkor még egyszer 

vissza szeretnék kanyarodni a reorganizációs programhoz, amelynek a kidolgozásában a 
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cégnek nemcsak a felső vezetése, hanem a középvezetése is benne volt. Ez azt jelenti, hogy 
projekteket definiáltunk, és projektek dolgoztak azok, hogy milyen javaslatokkal, hogyan 
lehet azt a finanszírozási problémával terhelt helyzetet valamilyen módon rövid távon is 
kezelni, illetve hosszú távon egy olyan pályára állítani a Volánbuszt, hogy gyakorlatilag a 
bevételeiből fedezni tudja a ráfordításait. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a reorganizációs 
programban meghatározott intézkedési területekben a cégnek az összes szakterülete részt vett. 
Voltak projektvezetők, kidolgozták, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani, utána ezen 
javaslatokból ütemezés lett. Ugye ez a program egy több évet átfogó program volt, 2003-tól 
egészen 2007-8-ig tartott, ami azt is jelentette, hogy utána azok a javaslatok, amiket megtettek 
a projektek, ezek belekerültek az üzleti tervbe. Tehát nem függetlenül történt, hogy valahol 
külön dolgoztak projektteamek, és készítettek javaslatokat, hanem azok a javaslatok, amiket a 
Volánbusz annak érdekében, hogy a versenyképességét és a jövedelmezőségét javítsa, az 
üzleti tervekbe évente mindegyikbe belekerült, ugyanígy belekerültek az ehhez kapcsolódó 
ingatlanértékesítési javaslatok is. Felsorolva, hogy milyen ingatlanokról lesz szó. Ehhez 
kapcsolódóan a tulajdonos elvárása az volt, hogy ez nem elegendő, hogy az egyes ingatlanok 
az üzleti tervben, illetve az éves beszámolókban megjelennek, hanem ezen túlmenően 
egyfelől kérte, hogy külön előterjesztésben az alapító okiratban meghatározott hatásköri 
köröknek megfelelően külön előterjesztések is készüljenek, amik alapján az alapító meghozta 
az ő hatáskörébe tartozó döntéseket.  

De ezen túlmenően, amit még el szeretnék mondani, hogy az egész reorganizációs 
programnak a végrehajtásáról egyrészt kötelező volt a negyedéves beszámoló a 
felügyelőbizottság részére, másrészt pedig a kiemelt projektekből havi beszámoló történt. Hol 
tart, hol tartunk, mit valósítottunk meg?  

Ezen túlmenően még azt is el szeretném mondani, hogy nemcsak a reorganizációs 
program és ezek a hatékonyságjavító intézkedési tervek jelentek meg, hanem ezen túlmenően 
is az igazgatóság és a felügyelőbizottság önálló előterjesztéseket is tárgyalt az egyes 
témakörökkel kapcsolatban. Nyilvánvalóan a reorganizációs program készítésének az 
időpontjában még nem állt minden információ rendelkezésre. Az, hogy teljes részletességben 
meghatározásra kerüljenek ezek a feladatok, ezek aztán az üzleti tervek folyamán és ezekben 
a különböző előterjesztésekben kerültek kidolgozásra.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem még egy kérdésem van. Gondolom, ez úgy 

történt, hogy mielőtt megcsinálták az egész eljárást, és döntöttek arról, hogy mely területeket 
adnak el, gondolom, hogy az értékesítésre szánt telephelyek ügyében értékbecslést is 
végeztek, vagy végeztettek. Nem tudom, hogy emlékszik-e arra, hogy mely társaságokkal 
végeztették el ezeket az értékbecsléseket, és hogy milyen versenyeztetési eljárás, esetleg 
közbeszerzési eljárás előzte meg az értékbecslők kiválasztását. Azért kérdezem, mert például 
az Andor utcai telephely esetében két értékbecslés is készült a Limes Holding 2005. 
november 30-án és az American Appraisal Magyarország 2004. július 31-én egyaránt 
elvégezte ezt az értékbecslést. Miért volt erre szükség, és milyen összegek lehettek ezek az 
értékbecslések, ha erre emlékszik, akkor erre szeretnék még választ kapni.  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: A 

vagyonértékelésekkel kapcsolatban 2005-ben volt versenyeztetési eljárás, és a továbbiakban 
most meg kell mondanom, hogy nem emlékszem pontosan, de ajánlatokat is kértünk adott 
esetben egy-egy ilyen vagyonértékelésnek az elkészítésére, de ezeket az értékeléseket az 
American Appraisal, illetve a Limes készítette. Én úgy emlékszem, hogy az egyik 
értékbecslés egy másfajta, pontosan nem emlékszem, de egy másik intézkedési javaslathoz 
kapcsolódott. Kifejezetten az értékesítéshez a 2007-es évben az American Appraisal készítette 
a vagyonértékelést.  
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem vagyok annyira otthon benne, de ezek szerint ők 

valószínűleg piacvezetők lehetnek, hogy nekik sikerült mindig a különböző eljárásokon 
elnyerni ezeket az értékbecsléseket. Gondolom. De hogy milyen összegek lehettek ezek az 
értékbecslések, erre tudna nekem válaszolni?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Én úgy gondolom, 

hogy a dokumentumokban ezek pontosan megtalálhatók. Én most nem szeretnék olyan 
számokat mondani, amire nem tudtam felkészülni, mert ezen projektekhez nagyon-nagyon 
sok dokumentum áll rendelkezésre, de azt tudom mondani, hogy ezek az értékbecslések 
rendelkezésre állnak. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Egyetlen egy utolsó kérdésem van. Megtörténtek az 

eljárások, és szerződéskötésekre került sor. Ön sem tárgyalt akkor ezek szerint senkivel itt a 
szerződéskötések előtt? Vagy tárgyalt-e valaki? Inkább ezt kérdezem. Tehát tárgyalt-e valaki 
például a Wallis Rt. cégvezetőjével, Noah Steinberg úrral, esetleg tárgyalt-e, és találkozott-e 
Bajnai Gordonnal, aki akkor ebben az időszakban szintén a Wallishoz kapcsolódott. 
Egyáltalán a Wallisnak ön szerint volt-e bármilyen köze vagy kapcsolata ezekhez az 
adásvételi szerződésekhez? Mert ugye tudjuk, hogy más cégekről van szó, de hogy volt-e a 
Wallisnak ön szerint…?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Az ön által említtet 

urakkal én nem tárgyaltam. Annyit el szeretnék mondani, hogy a fóti jármű műszaki telep egy 
műszaki szakterülethez tartozó témakör volt, tehát ilyen értelemben nem én voltam az, aki 
annak az operatív folyamatában részt vett. De nem tárgyaltam ezekkel az ön által említett 
urakkal.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): De csak volt tudomása arról, hogy ön szerint a 

Wallisnak volt bármilyen köze ezekhez az ingatlanvásárlásokhoz. 
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Amennyiben a 

rendelkezésre álló dokumentumok között a Wallisnak a felirata megtalálható, ennyiben 
valószínűleg, de hogy ennek mi a tartalma, arról nekem nincs… 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igazából önt kérdezem, hogy önnek volt-e tudomása 

arról?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nekem nem volt 

tudomásom. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Mert említette az iratokat, igen, gondolom, tetszik 

tudni, hogy volt egy olyan hiba, hogy semmi köze nem volt a cégiratokban, szerződésben 
szereplő cégeknek a Wallishoz, mégis a Wallis fejléce valahogy rajta maradt az egyik ilyen 
szerződésen. Ezért is kérdezem, hogy egyáltalán volt-e a Wallisnak köze hozzá, mert nem 
tudjuk, hogy hogyan került oda a Wallis fejléce egy szerződésre, ahol elvileg a Wallis nem 
szerepelt sem szerződő félként, sem semmilyen formában. 

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nem tudok ezzel 

kapcsolatban többet elmondani, mert nem volt információm, és nincs információm erről. 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bödecs Barna! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én egy kicsit ilyen 

áttekintéssel kezdeném, és szeretném öntől megkérdezni, hogy itt a 2003-as reorganizációs 
programnak mindjárt az elején szerepel egy ilyen fejezet, hogy privatizáció, és ebben van 
például egy ilyen fontos mondat, hogy a Volán-társaságok kikerültek a tartósan állami 
tulajdonban tartandó társasági körből, és jelen kormányzati ciklusban várható a Volán-
társaságok privatizációja. Végül is a teljes privatizáció nem történt meg, hanem egy olyan 
megoldást választottak, ami a társaság vagyonának, illetőleg a társaság egyes szolgáltatásának 
részleges privatizációját valósította meg. Ugyanakkor azt szeretném megkérdezni, hogy 
akkor, amikor ezt a reorganizációs programot önök elkezdték kidolgozni, akkor kaptak-e 
bármilyen olyan utasítást avagy információt a tulajdonostól, hogy önöknek ebbe az irányba 
kell menni? Ez az első kérdésem. 

A második kérdésem, függetlenül attól, hogy kaptak-e ilyen utasítást, vagy nem 
kaptak: miért gondolták úgy, hogy az egyébként azóta is használatban lévő, például Andor 
utcai műszaki telepnek mint ingatlanvagyonnak az értékesítése, hosszú távon szolgálja a 
közérdeket?  

A harmadik kérdésem arra irányulna, azt én értem, hogy a Szabolcs utcai telephelyet 
meg kellett szüntetni, és fokozatosan fel kellett adni, hiszen a városközpontban kedvezőtlen 
fekvése, stb. olyan helyen volt, hogy ezt fel kellett váltani, de az új műszaki telep 
kialakításánál miért nem került szóba olyan megoldás, ahol a Volánbusz nem privatizál, 
magyarán szólva nem egy magánbefektető telephelyét veszi igénybe húsz évre vonatkozó 
bérleti szerződéssel, hanem olyan külső forrást keres, amivel a közvagyont gyarapíthatja, és 
adott esetben saját műszaki telepet tud a kor igényeinek megfelelően létesíteni.  

A következő kérdésem az volna, hogy itt az összes telephely, illetve buszállomás-
eladásnál, -visszabérlésnél egy elég erősen egy irányba mutató vevőkör jelenik meg, ahol 
ugye, és pontosan ez a vizsgálóbizottság létrehozásának egyik fő oka, nehezen azonosítható 
tulajdonosok vannak offshore cégekben. Ezért a kérdésem az, hogy akkor, amikor önök 
eljutottak odáig, hogy ezekre a pályázatokra megérkeztek a pályázati jelentkezések, nem tűnt-
e fel önöknek, hogy egy olyan cégcsoporttal kerülnek kapcsolatba, amelynek tulajdonosi 
háttere jórészt felderíthetetlen, nem áttekinthető, így ilyen értelemben meglehetősen furcsa 
olyan ügyletekre kerül sor, ahol annak a befektető csoportnak a tőkeereje, annak a jövőbeni 
szándékai, háttere egyszerűen nehezen felderíthető, nem átlátható. Ezt azért merem így 
megkérdezni, mert hogyha én egyszerű magánszemélyként mondjuk a családi házamat 
kívánom értékesíteni, akkor is kíváncsi vagyok arra a vevőre, akivel kapcsolatba kerülök, 
annak a hitelképességére, annak a megbízhatóságára, hátterére. Tehát úgy gondolom, hogy a 
közvagyon esetében még inkább kiemelten fontos az, hogy ilyen esetben egy cégvezető vagy 
egy cégvezetés tájékozódjon arról, hogy kikkel kerül kapcsolatba. Így első körben ezt 
szeretném öntől kérdezni. 

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Sorba menve a 

témakörökön, a reorganizációs program az ön által említetteket mint külső feltételben történő 
változást jelentette, de nem kapcsolódott ahhoz a program-célkitűzéshez, amivel a bevételek 
és a ráfordítások közötti különbséget csökkenteni kívántuk volna. Nem volt erre való 
semmilyen utasítás, hogy akkor ebbe az irányba kellene elmenni. Ez egy tény volt, hogy a 
tartósan állami tulajdonba sorolt cégek közül átkerült a Volánbusz a másik körbe, de ez nem 
befolyásolta a későbbiek során, különös tekintettel a belső intézkedésekre vonatkozó 
elképzeléseinket.  
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A következő az Andor utcával kapcsolatos, az én információim szerint nem használjuk 
az Andor utcát a mostani működés biztosításához. És úgy általánosságban szeretném 
elmondani, hogy ezeknél a bérleteknél egyfelől azt láthatták, hogy ezek jelképes összegen 
történtek, másfelől pedig a reorganizációs program nemcsak egy elméleti koncepció volt, 
hanem e mögött nagyon konkrét operatív feladat-végrehajtások voltak, ami azt jelenti, hogy 
az üzleti folyamatainkat, tevékenységeinket, tehát konkrétan, hogy valaki, valamilyen 
szervezet hol végez bizonyos tevékenységeket, ezeket átstrukturáltuk. Ez volt a lényege az 
erőforrás-átstrukturálásnak és az erőforrás optimalizálásának, ami azt is jelentette, hogy 
nyilvánvalóan a technológiáknak, a humán erőforrásoknak a mozgatása, a logisztikája nem 
tud egyik pillanatról a másikra megtörténni, és ezen átmeneti időszakoknak a kezelésére 
voltak ezek a bérleti időszakok egy jelképes összegen.  

A következőt meg kell néznem. A külső forrásbevonás. Finanszírozási problémája volt 
a Volánbusznak, a ráfordítások jóval meghaladták a bevételeket, és mindemellett nem elég az, 
hogy nem fedezték a működési költséget, de a műszaki állagromlás, a járművek állagromlása 
milliárdos nagyságrendű beruházási forrásigényt tartott szükségesnek. Ez a forrásigény nem 
állt rendelkezésre. A Volánbusz működése pedig abban az időben még nem volt arra 
felkészülve, hogy adott esetben - nem tudom egyébként, hogy külső forrásként hitelre vagy 
milyen külső forrásra gondol -, állami támogatást kapjunk, nem volt abban az időben erre 
lehetőség. Voltak természetesen ilyen alaptőke-emelések, de nekünk 500 autóbuszt kellett 
volna lecserélnünk, ezek pedig 15-20 autóbusz beszerzését tették lehetővé. Éppen ezért úgy 
kellett átalakítani a működést, hogy végül hosszú távon biztosítsa a Volánbusz 
eredményességét, tehát nemcsak egy-egy időszakban, és aztán 2007-től ez meg is valósult ez 
az eredménynövekedés.  

Nem volt információm arról, hogy azok a cégek, akik jelentkeztek a pályázatra, és 
végül nyertesek lettek, hogy a mögött bármifajta kapcsolat lett volna. Itt a pályáztatás során a 
pályázati anyagokban meg voltak határozva azok a feltételek, amiknek meg kellett felelni.  

Biztosítékot kellett a cégnek letétbe helyezni, és gyakorlatilag végül az ár volt a döntő 
tényező e tekintetben. Az ebből származó bevételt pedig egyrészt az akkori működés 
finanszírozatlanságára fordítottuk, másfelől pedig azokra a hosszú távú, versenyképességet 
javító intézkedésekre, amivel az utaskiszolgálási színvonal növelhető, ezáltal az 
utasszámcsökkenés megállítható, és a közösségi közlekedés versenyképessége javítható az 
egyéni közlekedéssel szemben.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor engedjen meg még egy kérdést. Az 

ingatlanértékesítésekkel egy időben a cégnél jelentős átszervezések és kiszervezések is 
folytak. Például járatkiszervezések. Ön erről mit tudna mondani, hogy ez milyen volumenű 
volt, és milyen alapon szervezték ki a járatokat? Meg is kérdezném, hogy a dr. Budai Gyula 
elszámoltatási kormánybiztosnak a vizsgálati jelentésében szerepelnek bizonyos cégek. Az 
lenne a kérdésem, hogy ezeket ön ismeri-e. A Color Tours, a T&J, a Kontakt Busz Kft., 
illetve az Obus Elektrik Kft. Ezek különböző ügyletekben a jelentés szerint valamilyen módon 
részt vettek. Az a kérdésem, hogy ismeri-e ezeket a cégeket, milyen alapon választották ki a 
járatkiszervezéseknél, és ezekkel ki tartotta a kapcsolatot? Köszönöm.  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: A 2007-es 

intézkedési, hatékonyságjavítási intézkedési tervcsomagban megint csak a járműállomány 
megújítása érdekében és a költségek csökkentése tekintetében jelent meg az a koncepció, 
hogy a tevékenységbe alvállalkozók kerüljenek bevonásra. Ennek a részletes lebonyolítása 
megint csak egy másik szakterülethez tartozott, de általánosságban azt tudnám elmondani, 
hogy ezek a cégek közbeszerzési eljáráson kerültek kiválasztásra. Gyakorlatilag csak abban az 
esetben történt ez a fajta megoldás választása, hogyha azonos szolgáltatási színvonalon a 
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nyertes cég a Volánbusznál költséghatékonyabban végezte ezt a tevékenységet. Egyébként ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy tekintettel arra, hogy a járműkarbantartásra és a járműkarbantartás 
igényességére két tényező hatott, a szükséges jármű-karbantartási darabszámok és azoknak a 
minőségi színvonala. Hogyha a járműveinknek a minőségi színvonala nő, illetve a 
karbantartandó járművek száma ezáltal csökken, akkor nyilvánvalóan célszerű az ehhez 
kapcsolódó infrastruktúrát optimalizálni és szűkíteni, különben a ráfordításaink megmaradnak 
azon a szinten, amin korábban voltak. Ezt követtük egyébként az infrastruktúra-
optimalizálással. Gyakorlatilag ezen intézkedést figyelembe véve, illetve azon 
erőfeszítéseinket, hogy a saját járműállományunkat megújítsuk, a 13 év feletti átlagéletkorról 
saját állományban 9,5 évre sikerült levinni, és a teljes közszolgáltatás tekintetében pedig 8 év 
alá ezen intézkedések végrehajtásával. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés van még valakinek?  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Azt említette talán még a 

legelején, hogy azért kellett a reorganizáció felé elvinni a Volánbuszokat, mert a pénzügyi 
helyzete a cégnek – mondjuk úgy, hogy – instabil volt, amiben egyfajta kollektív 
megállapodás is szerepet játszott; emelkedő üzemanyagárak, kollektív megállapodás. 
Mennyiben érzi azt, hogy ez a kollektív megállapodás, a szakszervezetek szerepe ez ügyben 
negatívan hatott, hogyha jól értettem, akkor erre utalt.  

A másik, hogy ezekkel az eladásokkal ön mintha azt érzékeltette volna, hogy itt volt 
egyfajta vagyonfelélés. Magyarul nem finanszírozták kellőképpen a céget, és ezért el kellett 
adni néhány telket, és azt a működésre kellett fordítani. Ez az én értelmezésemben egyfajta 
vagyonfelélést jelent.  

A harmadik: sokan kérdezték, de talán nem annyira egyértelműen mint én szeretném, 
hogy mennyire érzett ezek mögött az ingatlaneladások mögött valamifajta politikai nyomást? 
Jelentkezzen ez akár úgy, hogy … a tulajdonos mégis az állam volt, az állam vezetői, és azok 
ugye politikusok, mennyire érezte azt, hogy itt volt egyfajta, a háttérben akár ki nem mondott 
módon, nyilván, ami le van írva a dokumentumokban, azt én is el tudom olvasni, de azon 
túlmenően egy olyanfajta szándékot, ami mondjuk úgy, egy kevésbé politikai nyomás 
irányába mutat? Köszönöm szépen.  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Szeretném 

elmondani, hogy ugye a Volán-ágazat tekintetében, tehát, hogyha az egész Volán-szakmát 
nézzük, akkor a Volánbusz bizonyos tekintetben speciális helyzetben van, ami azt jelenti, 
hogy abból adódóan, hogy a központi régióban és a központi agglomerációban végzi a 
tevékenységét, az erre jellemző bérszínvonal, árszínvonal határozza meg a működési 
környezetét, miközben adott esetben a tarifák megállapítása a teljes szakmára és Volán-
ágazatra vonatkozik. Ezen túlmenően a működési környezetét tekintve nyilvánvalóan az 
agglomeráció forgalmi, közlekedési viszonyaiból adódóan ez is egy olyan hatás, ami eltérő a 
Volán-átlaghoz képest. Ez azt jelentette, hogy bár a Volán-ágazatban akkor tapasztalható 
bérszínvonalhoz képest akár indokolt is lehetett a bérmegállapodás ilyen mértékű megkötése, 
de ez a Volánbuszra rendkívül hátrányosan hatott, hiszen azok a százalékos mértékek 
gyakorlatilag – ezt nyilván majd meg fogják találni az anyagokban – milliárdos nagyságrendű 
többletráfordítást okoztak. És az ágazat bérmegállapodása az egész Volán-szakmára 
vonatkozott.  

A következő kérdésére azt szeretném válaszolni, hogy ez az infrastruktúra-
optimalizálás, és itt visszakanyarodnék ahhoz, amit az előzőekben is említettem, hogy 
gyakorlatilag a rendelkezésre álló infrastruktúra-kapacitást hozzáigazítottuk ahhoz, ami az 
igény volt. Tehát nem arról volt szó, sőt a 2006-os meg a 2007-es intézkedési terv pontosan 
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azt szolgálta, hogy hosszú távon megoldásra kerüljön a Volánbusz finanszírozása, ami azt 
jelentette, hogy nem az determinálta ezt az egészet, hogy akkor rövid távon oldjuk meg azt a 
problémát, hogy akkor egy-két ingatlan eladásával ezt a finanszírozási lukat betömjük. 
Nyilván volt egy olyan időszak, amikor igen, ez is hozzájárult a Volánbusz 
eredményességéhez, de mindenképpen azt szerettük volna, hogy hosszabb távon megoldásra 
kerüljön a Volánbusz finanszírozása, de közben úgy, hogy az utaskiszolgálási színvonal, a 
kapcsolódó műszaki infrastruktúra, járműpark megújításával ne csökkenjen, mert egyébként a 
közösségi közlekedés elveszíti még nagyobb mértékben a piaci részesedését az egyéni 
közlekedéssel szemben. Nem tudom, hogy volt-e még… 

Igen, volt a harmadik kérdés. Nem éreztem semmifajta ilyen jellegű, nem is tudom, 
hogy milyen jellegű politikai nyomást. Én úgy gondolom, hogy a reorganizációs program 
szakmai alapokon és az adott helyzetben és az adott körülmények között olyan válaszokat 
adott a kihívásokra, ami által – gondolom, hogy a dokumentumokból kiderül – gyakorlatilag a 
Volánbusz 2007 óta jelentős mérleg szerinti eredménnyel rendelkezik, és évek óta. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kérdés: vissza kell kérdeznem, mert nem 

teljesen egyértelmű választ kaptam a kérdésem egy részére. Hozzáteszem, önök megkapták 
ezt a vizsgálati jelentést, amiből én idéztem, tehát nyilván módjuk volt elolvasni, nem is olyan 
hosszú, még egyszer felteszem a kérdést, hiszen itt a jelentés egyértelműen megállapítja, hogy 
ezek a cégek, a Color Tours, a T&J, a Kontakt Busz Kft., illetve az Obus Elektrik Kft. az 
akkori igazgatónak, vagyis az ön főnökének végül is vagy közvetlen vagy áttételesen a fiának 
az érdekeltségébe tartoztak. Tehát ön akkor ezeket a cégeket nem ismerte, illetve nem volt 
tudomása erről?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Annyiban 

ismertem, amennyiben ezek a cégek a közbeszerzési eljáráson elnyerték a szerződést, és a 
Volánbusz alvállalkozói lettek. Egyébként meg a kérdés második felére azt tudom válaszolni, 
hogy nem.  

 
ELNÖK: Tehát akkor ön nem tudott arról, hogy bármilyen összefüggésben lennének 

az ügyvezető igazgatóval?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nem.  
 
ELNÖK: A jelentés említi meg, hogy Pekli Ferenc, illetve családtagjának 

érdekeltségeibe tartoztak ezek a járatkiszervezésekben szereplő cégek. Köszönöm szépen.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Engem is érdekelne, mert úgy tudom, sokáig együtt 

dolgozott Pekli Ferenc igazgató úrral, tehát gondolom, csak ismerte a családtagjait, akár a fiát, 
akár a feleségét. Nem tudom, ismerte őket, találkozott velük?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Még korábban.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): De ismerte… Megpróbálom összefoglalni, amit 

kinézek a papírokból, és nem tudom, hogy önnek mint felelős vezetőnek nem tűntek-e fel 
bizonyos azonosságok. Nézzük a szentendrei pályaudvart. Ezt ugye megveszi a Magna-Tools, 
aminek tulajdonosa egy TAIBO nevezetű luxemburgi cég, amelynek a bejegyzése Rue des 
Aubépines 180. Ugye velük kötnek önök szerződést, ez egyértelmű. A címekre majd tessék 
figyelni. Utána van a Neobusz Kft., gödöllői telephely értékesítése, tudom, hogy pályázatokon 
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nyerték, csak véletlenül mindig ők, akinek tulajdonosa a TAIBO. Cím: Rue des Aubépines 
180. 

Aztán, hogyha nézzük azt, hogy a Neobusznál, ha már itt tartunk, csak egy érdekesség, 
hogy a társaság tulajdonosa 2010. szeptember 16-tól Ipacs László, aki korábban 
tulajdonostársa és jelenleg együttes cégvezetője Pekliné dr. Géressy Ilonával, ő a felesége 
Pekli úrnak, a Bonn Pénz- és Vagyonkezelő Gazdasági Társaságnál. Aztán, hogyha nézzük 
Pekli úr fiát, Pekli Jakust, neki van egy cége. Érdekes módon luxemburgi bejegyzésű, rue des 
Aubepines 180. Ugyanarra a címre, ahová ezek a cégek vannak bejegyezve. Aztán mehetnénk 
még végig, mert nagyon-nagyon sok olyan érdekesség van, akár személyi összefonódások is, 
amik valahogy mindig a volt igazgatóhoz vezethetőek vissza. Itt van Mezei Róbert esete, és 
még sorolhatnánk nagyon sokat. Ez önöknek nem tűnt fel? Azt mondja, hogy semmi 
kapcsolat nem lehetett, teljesen normálisan mentek itt jogilag az eljárások, és valahogy a 
szálak egy luxemburgi címre vezetnek. Ez az egy luxemburgi cím valószínűleg kiemelten 
kezelhette a Volánbusz telephely-vásárlásait. Gondolom, oda helyezték az összes olyan céget, 
aki ezzel szeretett volna foglalkozni, meg még pluszban az igazgatónak a családtagjainak is 
erre a címre szolgáltak a dolgai. Kicsit az hihetetlen, hogy önök felelős vezetőként voltak ott, 
és semmit nem vettek ebből észre.  

Megértem, hogy ön azt mondja, hogy a jogi dolgokat a jogászoknak kellett elintézni, 
de valaki csak volt ott olyan felelős vezető, akinek tárgyalni kellett, akinek meg kellett nézni 
egyáltalán a tulajdonosi hátteret. Hát az a legfontosabb. Egy pályáztatásra bárki jelentkezhet, 
bármilyen iratokat, adatokat be tud nyújtani, de utána ezt teljesíteni is kell. Tehát erre is 
lesznek kérdéseim, hogy aztán hogy történt a teljesítés. De ez nem tűnt fel önöknek 
akkoriban?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nem volt ilyen 

információ. Én ezekkel az információkkal egyrészt az újságban találkoztam, a médiában, 
másfelől pedig itt találkoztam. Tehát határozottan azt tudom mondani, hogy nem volt erről 
információm.  

 
ELNÖK: Tehát akkor ön nem tudott arról, hogy a vezető vagy családtagjai 

érdekeltségei, még akkor is, ha ezt adott esetben nem zárta ki a jog. Nem tudott erről… 
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nem volt erről 

információm.  
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Két rövid kérdést szeretnék feltenni, nem ilyen 

mélységig, mint képviselőtársam, viszont visszatérve az előző körre, az első kérdésem az, 
hogy volt-e önnek bármilyen tudomása arról, hogy akár az ingatlanértékesítési és 
visszabérlési pályázatokon, akár a járatkiszervezési pályázatokon rendre olyan cégek nyernek, 
amelyeknek offshore cég a tulajdonosa. És véletlenül ezek az offshore cégek mint egy TAIBO 
Beteileinungen AG. Luxemburg, és nem sorolom tovább a címet, mind ugyanarra a postafiók 
székhelyre vezethetőek vissza.  

A kérdés második része, hogy volt-e tudomása arról, hogy az ingatlanügyletek és a 
járatkiszervezési ügyletek is azonos körhöz kapcsolódnak, és mindig ezek a cégek nyernek.  

Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy az egész ingatlanértékesítési, visszabérlési 
reorganizációs folyamatnak végül is az volt a célja, hogy a vállalat hatékonyabban tudjon 
működni, és az autóbuszállományát meg tudja újítani. Ön szerint az a tény, hogy 2007-től 
kezdődően, azaz ezen reorganizációs program második szakaszában nagy volumenű 
járatkiszervezésekre került sor, tehát ilyen értelemben már a szolgáltatás maga is 
privatizációra került, ez nem csökkenti-e azt az eredményt, amit önök az ingatlanokból 
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származó forrásokkal a járműpark területén szerettek volna elérni, és ma 2012-ben, amikor 
rendre azt a hírt kapjuk a médiából, hogy a Volánbusz is nagy bajban van, akkor ezek az 
eredmények az ön véleménye szerint valóban tartósak lettek-e, azaz a Volánbusz ma, 2012-
ben kedvezőbb likviditási, pénzügyi és vagyoni helyzetben van-e, mint 2003-4-ben volt, 
amikor ehhez a programhoz hozzákezdtek.  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: A kérdés első 

részére azt tudom megismételni, hogy nem volt ilyen jellegű, de nem is merült fel ilyen 
vizsgálat, hogy a járatkiszervezés vagy az ingatlanokkal kapcsolatos hasznosítási 
tevékenységben a pályázaton nyertes cégek mögött mik állhatnak fenn. Nem volt ilyen, és 
nem is volt ezzel kapcsolatban információm.  

A kérdés másik felére pedig azt tudom mondani, hogy egyfelől az 
autóbuszállománynak a megújításához pontosan ez a fajta alvállalkozásba adás is hozzájárult, 
hiszen a meghatározott paraméterek szerint, de gyakorlatilag új járművekkel kerültek be ezek 
az alvállalkozók. A másik oldalról pedig azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag hozzájárult 
ahhoz, hogy hosszú távon eredményessé váljon a Volánbusz, tekintettel arra, hogy az 
információim szerint 2007 óta folyamatosan eredményes a cég.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rövid kérdésre még parancsoljon! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm. Engem maga az a folyamat érdekelne, 

aminek a végeredménye az lett, amit itt képviselőtársaim feszegetnek. Ugyanis az, hogy egy 
adott ilyen ingatlanügyletben vagy többen ugyanaz a cégcsoport nyer, mindig ők adják 
véletlenül a legjobb árat, ez nyilván lehet a vevő cég részéről egy komoly stratégia, de az is 
lehet, és hát azért itt, Magyarországon már láttunk nagyon sok mindent, hogy esetleg nem volt 
megfelelően meghirdetve mondjuk az adott pályázati lehetőség. Tehát volt pályáztatás, volt 
sok minden, csak ez a potenciális vevőkhöz nem jutott el, hanem csak egy szűk körhöz jutott 
el. Vagy esetleg én már olyanokkal is találkoztam vizsgálataim során, hogy olyan 
telefonszámot adtak meg az adott cégnél, ahol nem vette fel senki a telefont, amikor jöttek az 
érdeklődők, vagy olyat, hogy azt mondták, hogy meg kell vásárolni ilyenkor a többire egy 
pályázati anyagot, de az a pályázati anyag nem volt elérhető, csak összesen három példányban 
nyomtatták ki és adták el őket. És az összes többiről egy csomó ilyen információ elvész, 
hiszen gyakorlatilag ezek nincsenek dokumentálva, hiszen egy telefonhívás, az, hogy valaki 
kért anyagot, de végül nem kapott. Ezek általában nincsenek dokumentálva.  

Tehát két kérdésem lenne. Az egyik, hogyha volt ilyen típusú visszaélés, az hol 
lehetett. Önöknél vagy annál a jogi cégnél, aki végezte az egészet? Ez lenne az első. A 
második, hogy ön tapasztalt-e ilyet, illetve, ha így utólag visszagondol, emlékszik-e 
bármilyen típusú felmerült problémára. Köszönöm szépen.  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Ezzel kapcsolatban 

megismételni tudom, hogy ezek a pályáztatások úgy kezdődtek, hogy két országos napilapban 
kellett meghirdetni őket. Tehát nyilvánosak voltak, ami azt jelenti, hogy mindenki számára 
hozzáférhetőek ebben a tekintetben. Emlékeim szerint több cég is pályázott ezekre. Volt, 
amelyikre több cég pályázott, és aztán volt olyan ingatlan is, amikor többszöri próbálkozás 
után is eredménytelenné vált a pályáztatás. Én nem tudok ilyenfajta visszaélésekről, amit ön 
említ. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, képviselő asszony!  
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MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Én vissza szeretnék kanyarodni a kérdések elejére, 
amikor arról volt szó, hogy az Andor utcai ingatlant kétszer értékeltették fel két különböző 
céggel, és akkor félmondatban meg tetszett jelölni, hogy más volt az értékelések 
szempontrendszere. Hogyha erre emlékezne, hogy miért volt itt egymilliárdos különbség a két 
felértékelés között ugyanarról a telephelyről, ugyanarról a buszállományról, ugyanarról az 
épületről. Hogy született ez a nagy különbség?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Ezt meg kellene 

néznem a dokumentumokban, hogy pontosan tudjak e tekintetben válaszolni. De az 
ingatlanértékesítés kapcsán készített vagyonértékelésnél az biztos, hogy volt egy olyan igény, 
hogy egy … tehát itt az ingatlanértékeléseknek különböző módszertana van, és volt egy olyan 
igény, hogy egy ingatlannak, hogyha az alapfunkcionalitását nézve kerül értékelésre, én nem 
vagyok értékbecslő, tehát nem fogom tudni pontosan elmondani, de mondjuk, hogyha 
járműkarbantartó telepként kerül értékelésre, akkor adott esetben erre a funkcióra való 
értékelésnél más szempontokat kell figyelembe venni, illetve másokat, hogyha egyéb 
hasznosíthatóság is felmerül. Ez lehetett az a különbség, ami megjelent.  

 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Én azért nem értem az ön válaszát, mert utána 

visszabérelték ugyanarra a funkcióra. További két évre, és akkor mi az a más szempont? 
Tehát nem az, hogy mire használjuk. 

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nem, nem, nem. Ez 

nem pontosan így volt, elnézést, hadd mondjam el. Pontosítani szeretnék. A szerződés 
tartalmazott az Andor utca tekintetében egy kétéves időtartamot, de tekintettel arra, hogy a 
belső járatátstrukturálás területi átcsoportosítást jelentett. Ez hamarabb megtörtént, ez a fajta 
funkció az eladástól számítva egy évig tartott. Ez, amit már említettem, e mögött tényleges 
operatív, logisztikai, költözési folyamatok voltak. Nem egyszerű egy járműkarbantartáshoz 
tartozó technológiát emberekkel átköltöztetni úgy, hogy egyébként ebből az utazóközönség, 
az utaskiszolgálási színvonal semmilyen negatív hátrányt nem tapasztal. Tehát ezek nagyon-
nagyon komoly, a Volánbusz szervezetei és munkatársai részéről nagyon komoly szervezési 
tevékenységet, a végrehajtásban nagyon komoly koordinációt jelentettek. Ez az átmeneti 
időszak volt az, amíg ez meg nem történt, ezt hidalta át ez a bérlet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Tessék, Szilágyi 

képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Még mindig oda szeretnék visszakanyarodni, hogy 

ugye ügyviteli igazgató volt. Tehát egy picit részletezzük már, hogy … mert kicsit úgy érzem, 
hogy a Volánbusznál úgy működött minden, hogy voltak különböző titulusok, de senkinek 
nem volt felelőssége. Tehát önnek mi volt a feladata konkrétan? Mi volt az, amiért ön úgy 
érzi, hogy felelősséggel tartozott a Volánbusz működésén belül? Amikor valami probléma 
volt azon a téren, akkor önt kérdezték meg ezzel kapcsolatban. Mi volt az ön konkrét feladata, 
hogy érzi, abban az időszakban, amiért ön felelősséggel tartozott a Volánbusz működésért?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Úgy gondolom, 

hogy a reorganizációs programból az üzleti tervekben lefordított és abban megjelenő 
feladatoknak a végrehajtásából, ami az SZMSZ-ben hozzám tartozott, annak az 
előkészítéséért. Nyilván azért nem az egészért, mert az alapító okirat a döntési hatásköröket 
meghatározta. Tehát adott esetben egy ingatlan hasznosításához kapcsolódó versenyeztetési 
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pályázatnak az előkészítése, a végigvitele egészen addig, hogy döntés-előkészítés, az a 
hozzám tartozó szakterületnek a feladata volt. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Akkor teljes mértékben jól kérdezzük önt. Tehát 

önnek volt a feladata a döntés-előkészítés. 
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: A pályázat 

lebonyolítása. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Maga a pályáztatás, a döntés, tehát önnek kellett 

végigvinni ezeket a dolgokat. Tehát valószínűleg ön felügyelte azt, hogy azokat a kérdéseket, 
amiket felteszünk, azokra önnek felelős vezetőként kellene válaszolnia. Ezek fontos döntések 
voltak a Volánbusz életében, azért az elég fontos döntés, hogyha önök azért, hogy a 
Volánbusznál egy meglévő forráshiányt megpróbáljanak pótolni, ezért megválnak 
területektől, akkor az egy olyan fontos döntés a véleményem szerint, amit azért biztos, hogy 
jól körüljártak önök mint felelős vezetők. És itt jön ismételten az, hogy ki volt a felelős akkor. 
Lehet, hogy leosztotta ezt a részfeladatot, de valószínűleg ön volt a felelős azért, hogy a 
cégadatokat ellenőrizze, és megnézze a tulajdonosi kört. Hát hogy kinek adjuk el ezt a 
területet. Vajon, hogyha eladjuk, és a pályáztatás sikeres lesz, … volt egy pályáztatás, azért az 
nehezen hihető, hogy akkor önök nem ültek le utána tárgyalni a pályázat nyertesével, nem 
egyeztettek arról, hogy hogy kötik a szerződést. Egyáltalán bankszámlaszámokról vagy bármi 
egyébről, hogy itt utalások fognak történni, mi lesz ennek a technikája, hát ezért valaki felelős 
volt. Valószínűleg meg kell nézni, én legalábbis így csinálnám, de mondom, én laikus vagyok 
ebben a dologban teljesen, így csinálnám, hogy megnézném, hogy ki az, vajon tud-e fizetni 
egyáltalán. Azért le kellett ellenőrizni ezeket a cégeket, gondolom.  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Letéti 

biztosítékokat határoztunk meg, és nyilván az pályázhatott, aki – remélem jól mondom ezt a 
kifejezést – ezt a biztosítékot letette, és a pályázati anyagban meg voltak határozva azok a 
feltételek, amiknek meg kellett felelni. A bontóbizottság végignézte ezeket a feltételeket. 
Egyébként a bontó-, az értékelőbizottságban vagy a döntéselőkészítő-bizottságban a 
szakterületek ugyanúgy részt vettek benne. Tehát nemcsak az én szakterületem, hanem 
nyilván az összes ilyen kérdésnek gazdasági, jogi vetülete van, és ezekről a szakterületekről a 
kollégák részt vettek ezekben a bizottságokban. Értékelték a szempontrendszer szerint, hogy 
akkor érvényes, nem érvényes az ajánlat, és utána ennek megfelelően az értékelési 
szempontnak megfelelően megtették a javaslatukat.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ezeknek az értékelőbizottságoknak volt vezetője is, 

ugye?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Az 

értékelőbizottság, a bontó- és a döntőbizottságnak az összetétele változott. Volt amelyikben a 
döntés-előkészítésben, amikor az alapító volt, akkor azért az alapító hozta a döntést, ott az 
igazgatóságon, felügyelőbizottságon is keresztül kellett vinni az előterjesztést.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ön azt mondja, hogy ön például senkivel nem 

tárgyalt. Tehát ezekben az ügyletekben, amiről itt szó van, amikor megtörténtek a 
pályáztatások, amikor elő kellett készíteni a szerződéseket, gondolom a jogi osztály 
megfogalmazta ezeket, meg a pályázatban benne voltak a kritériumok, de egyébként soha 
nem kellett semmilyen egyeztetés. 
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SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: A nyertes 

pályázóval nyilván voltak egyeztetések. Most én ezt nem tudok felsorolni, hogy mindegyikkel 
én tárgyaltam vagy adott esetben a vagyonhasznosítási területnek a vezetője készítette-e elő. 
Nyilván a nyertes pályázóval volt kapcsolat, és volt szerződéses tárgyalás.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): De ön találkozott akkor valamikor valamelyik nyertes 

pályázóval?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Amiket ön felsorolt, 

azokkal nem. A nyertes pályázóval.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Akkor esetleg arra lennék kíváncsi, hogy akkor kivel 

tetszett találkozni, hogyha emlékszik erre, hogy ki volt az név szerint, akivel leült, és tárgyalt.  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Nem tudok 

visszaemlékezni pontosan, hogy melyik pályázó volt az, amelyikkel konkrétan leültünk. A 
szentendrei pályaudvarnál emlékszem, hogy voltam ilyen tárgyaláson még az elején, amikor 
arról volt szó, hogy nyilván megvan a nyertes, és akkor a kapcsolatfelvételnél igen.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): De hogy ki ült önnel szemben, arra már nem tetszik 

emlékezni?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: A képviselője a 

nyertes pályázónak.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): De név szerint ki lehetett? Darvas Petra például 

lehetett?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Lehet, hogy ő volt, 

de hozzám nemcsak ez a szakterület tartozott, hanem nagyon sok, tehát minden ilyen 
tárgyalásra, hogy ki volt, nem tudok visszaemlékezni. A nyertes pályázó képviselőjével 
történtek a tárgyalások.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm. Biztos így van, de azért nem tudom 

ezeket elhinni, mert hogyha öt év múlva megkérdeznék, hogy itt a bizottsági meghallgatáson 
kit kérdeztem, csak emlékeznék. Lehet, hogy a nevére nem, de arra, hogy milyen titulusa volt, 
meg milyen ügyből kifolyólag kérdeztem… Na jó, köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérések? Kicsit elment az időnk, úgyhogy megkérem 

képviselőtársaimat is, hogy kicsit tömörítsünk. 
 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Rövid leszek, megígérem. Én is azzal szerettem volna 

kezdeni, hogy tulajdonképpen milyen hatáskörrel járt ez a vezetői pozíció, hogy ügyviteli 
igazgató, de ahogy ön ezt mondta, tulajdonképpen a reorganizációs programban foglaltak 
végrehajtásáért volt felelős. Ennek meg is örültem, mert nagyon precíz kérdéseket szerettem 
volna feltenni, és akkor nyilván az ön hatáskörébe tartozott, tehát meg is tudja majd adni a 
válaszokat. De így a végén az előző válaszának, elbizonytalanított, mert azt mondta, hogy 
más, nagyon sok terület is tartozott önhöz, ezért nem emlékszik vissza pontosan arra, hogy 
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kikkel tárgyalt. De most maradok annál, hogy mégis önhöz tartozott a reorganizációs tervben 
foglalt program végrehajtása, és enne kapcsán nyilván az ingatlanértékelések is.  

Nagyon konkrét kérdéseket fogok feltenni, remélem, hogy fog tudni rá válaszolni. A 
Szabolcs utcai ingatlan értékelése, és ennél tovább nem is mennék. Azt írja az anyagunk, hogy 
2004. július 29-én történt az ingatlan értékének a megállapítása az American Appraisaltől, a 
kérdésem az lenne, hogy mikor bízták meg pontosan. Milyen eljárásban történt a megbízás? 
De az American Appraisal vezetőjét is megkérdezem ezekről, mert ezek fontos időpontok. 

Mikor kezdődött az az eljárás, amelyben megbízták az American Appraisalt? Ezekre, 
ha most nem is tud válaszolni, mindenképpen szeretnék, ha mást nem, a szakértőitől 
válaszokat kapni. És azt írják, hogy többszöri kiegészítés után történt az ingatlan értékének 
megállapítása. Mik voltak a kiegészítések, és mi volt az első érték? Nyilván a többszöri 
kiegészítés értékmódosításokat is jelentett, bár ezt nem tudom. Erre majd szeretnék 
rákérdezni. 

Aztán folytatva a kérdéseimet, a 2004-es üzleti tervükben az ingatlan értéke 800 millió 
forint. Mikor fogadták el a 2004-es üzleti tervet, módosították-e? Abban a 800 millió eleve 
800 millióként volt-e beállítva, és ha igen, akkor mi alapján, hogyha fél évvel utána történt az 
American Appraisal értékbecslése?  

Továbbmenve azt szeretném megkérdezni, hogy amikor az American Appraisalnek a 
megbízási díjára vonatkozó eredményességi jutalékra vonatkozó szerződése utóbb 
módosításra került, hogy az eredményességi jutalékot levették nyilván azért, hogy a 
közbeszerzési értékhatárnak megfelelő legyen az eljárás, bár a saját szabályzatuknak ezzel 
sem feleltek meg, ez az utómódosítás mikor történt. Ezek csak dátumok szinte. 

És az utolsó kérdéskör: az első pályáztatás a Szabolcs utcánál 2004-ben sikertelen 
volt.  

Miért volt sikertelen, és milyen feltételek alapján minősítették a beérkezőket nem 
értékelhetőnek, hiszen jeleztem, hogy emlékezetem szerint több pályázó is volt, nemcsak az 
az egy, ugyanazzal az offshore háttérrel, ugyanarra a fiókcégre bejegyezve. Tehát mik voltak 
azok az elemek, ami miatt az első pályázat sikertelen lett, és ez mikor volt?  

Csak azért, hogy megértsük, hogy a másik felet mi motiválta. Mert itt a jóindulatomat 
teljesen élvezve, a Volánbusz nyilván őket a reorganizációs program sikeressége motiválta, de 
hogy a másik felet mi motiválta. Megtennék-e, hogy utánajárnak, hogy az értékesített 
ingatlanokon a mai napon tulajdonosi szerkezetben, illetve funkcióban mi történik? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megkérem válaszoljon.  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Hát valóban nehéz 

kérdéseket tett fel, de csak azért nehezeket, mert most nem áll rendelkezésemre az összes 
dokumentáció. A reorganizációs programmal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy 
annak azért több területe volt, tehát egyfajta koordinációja, a végrehajtáshoz kapcsolódó 
beszámolóknak az elkészítése. Abban részt vettem, de egyébként a humán erőforrás 
szakterülettől az üzleti folyamatok átszervezéséig, tehát, hogy mindenre valószínűleg 
részleteiben nem fogok tudni válaszolni.  

A Szabolcs utcai ingatlanértékelési megbízást nem előzte meg versenyeztetés. A 
versenyeztetésre 2005 júliusában került sor e tekintetben. Hozzá kell tegyem, hogy a korábbi 
években szabályozások akár az üzleti folyamatokra, akár ezekre a területekre gyakorlatilag 
nem voltak, ezeket a szabályokat ebben az időszakban gyakorlatilag az üzleti folyamatok 
átszervezése kapcsán alkotta meg a Volánbusz saját maga.  

A 2004-es üzleti tervben beállított 800 millió forint tekintetében nyilván az üzleti 
terveknél abban az időszakban, amikor a terv készült, a rendelkezésre álló információk 
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alapján kerülnek be ezek a tervezett értékek. Ez egyáltalán nem biztos, hogy előrevetíti, hogy 
utána a vagyonértékelés adott esetben ezeket az elképzeléseket alátámasztja.  

Az eredményességi jutalék módosításával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy erről 
dokumentum van, meg kell nézni, hogy pontosan mikor történt az eredményességi jutalék 
módosítása. Én ezt most nem tudom megmondani fejből. Ezek 2004-5-ös időszakban voltak. 
Nem tudok visszaemlékezni úgy, hogy felelősséggel azt tudjam mondani, hogy mikor volt. 
Sikertelen volt az első, 2004-es értékesítés, de azért, mert a tulajdonos nem fogadta el az 
értékesítésre vonatkozó javaslatot, hanem újból kellett pályáztatni, az egész folyamatot újból 
kellett lebonyolítani.  

 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Most akkor csak azért, hogy nyilván 

pontos választ szeretne adni, ezért elfogadom, hogy nem adott a kérdéseimre választ. Az, 
hogy miért volt sikertelen, rendben van. A kérdés az, hogy milyen feltételek alapján történt 
majd a pályázók beérkezőinek a minősítése, hogyha az ÁPV Rt.-nél viszont nem fogadták el 
az értékesítést, akkor is ugyanazok a pályázók voltak, akik egyébként a második körben igen? 
És hogyha nem, vagy hogyha igen, akkor mi volt az eltérés a két pályázat között?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Szerintem nem 

ugyanazok a pályázók jelentkeztek, ha jól emlékszem. De azért hét évvel ezelőtt történt 
dolgokra kellene nekem most itt dokumentumszerűen válaszolni, és megmondom őszintén, 
hogy nem tudok visszaemlékezni így. De a dokumentumokban megtalálhatók ezekre a 
válaszok. 

 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Világos. A másik kérdés, amire nyilván emlékszik, 

mert ez egy üzleti folyamat. A 2004-es üzleti tervet mikor fogadták el? 
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Az alapítói 

határozatnak a dátumát kellene megnézni. Nem tudom így megmondani. Azt tudom, hogy 
előtte van egy szám és határozat és dátum zárójelben, de nem tudom megmondani, hogy 
pontosan mikor fogadták el. 

 
MENGYI ROLAND (Fidesz): 2003 december, beszámoló, 2004-es májusi 

beszámolóval egy időben? Mi volt a gyakorlat? 
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Általában tudom azt 

mondani, hogy az üzleti terveket az adott év elején fogadták el.  
 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azt szeretném kérdezni, hogy ugye ön volt a felelős 

az egész ügyvitelért, és volt egy olyan része ennek az egész ingatlaneladásoknak, amit az 
ÁPV Rt. is kifogásolt, és képviselőtársam már tett fel erre kérdést, de nem volt egyértelmű a 
válasza erre, hogy az American Appraisal az ingatlan-értékbecslést is végezte, és részt vett az 
értékesítésben is. Gondolom, valamennyire csak tetszik emlékezni, hogy az értékesítésért 
kapott jutalékot. Melyik volt a nagyobb összeg? A jutalék lehetett a nagyobb összeg vagy 
pedig az értékbecslésért kapott pénz? Mert felmerül az emberben laikusan az a kérdés, hogy 
egy olyan értékbecslőt bízunk meg egy ingatlan értékbecslésével, aki később az eladásban 
érdekelt lesz, akkor az ő érdeke az, hogy minél alacsonyabb árat határozzon meg a területre, 
hogy minél biztosabb legyen az eladás. Hiszen minden valószínűség szerint az eladás után 
kapott jutaléka érdekében hajlandó arra, hogy minél jobb színben tüntessen fel egy területet, 
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és annak az elsődleges célja az, hogy minél jobb árat határozzanak meg az eladás érdekében. 
Ezt nem tartotta aggályosnak azon felül, hogy jelezte is önök felé az állami szerv az 
aggályait? 

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Hát az 

mindenképpen cél volt, hogy minél jobb áron történjenek ezek az értékesítések. És ebben az 
esetben egyébként az egész értékesítésnek a lebonyolításával volt megbízva az American 
Appraisal emlékezeteim szerint.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Akkor ön szerint, ha meg volt bízva az egésznek a 

lebonyolításával, nem aggályos az, hogy az értékbecslést is ő csinálja?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Én nem gondoltam 

most ezt végig, hogy aggályos vagy nem aggályos.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Tehát ön mint a Volánbusz felelős vezetője azt 

mondja, hogy ez teljesen rendben van? Ön akkor is úgy gondolta, hogy ez teljesen rendben 
van, hogy valaki részt vesz az értékesítésben és pluszban még az értékbecslésben is? Mert ön 
ügyviteli igazgatóként felelős volt ezért. Ha a saját lakását adná el vagy a házát, akkor is 
normálisnak tartaná, hogy mondjuk az ingatlanközvetítő becsülje fel az ön házát is, tehát 
akkor biztos, hogy jól járna ezzel a dologgal? Úgy érzi, hogy ez teljesen rendben volt? 

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Én nem érzékelem 

a problémát, hiszen azt mondta, hogy annak érdekében, hogy minél nagyobb értéken 
történjen, minél nagyobb árbevételt realizáljunk ebből a tranzakcióból, és ez mindenképpen 
cél volt, hogy minél nagyobb legyen az árbevétel. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): De pont erre irányul a kérdésem, ön azt mondja, hogy 

a minél nagyobb árbevétel egyáltalán nem aggályos. Csak egy felvetést mondok. Ön azt 
mondta, hogy nem ismert semmilyen tulajdonost, megbíznak egy céget, aki részt vesz az 
értékesítésben, de ugyanezt a céget bízzák meg azzal, hogy az értékbecslést is megcsinálja. 
Tehát mi van akkor, hogyha ez a cég kapcsolatban áll valakivel, aki azt mondja, hogy én 
ennyi pénzt vagyok hajlandó adni az ingatlanért – lehet, hogy más adna többet is, csak 
véletlenül pont erre a cégre van ez kitalálva –, és akkor ennyire értékeljük fel az ingatlant. 
Tehát nem érezte úgy, hogy a Volánbusznak esetleg sokkal jobban érvényesülnének az 
érdekei, hogyha más cég csinálná az értékbecslést, és utána más cég segédkezne az ingatlan 
értékesítésében, amikor van egy megfelelő értékbecslés. A kettő között nem érzett 
összefüggést? Nem lehet ön szerint összefüggés?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Különböző 

konstrukciók voltak, tehát volt olyan is, amit most itt elmondott. Nem, abban az időszakban 
nem vetődött ez fel.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Miért érezték annyira fontosnak? Ennyire jó cégnek 

tartották önök ezt a céget, hogy abszolút részt vegyen az értékbecslésben, az eladásban?  
 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Én úgy gondolom, 

hogy az American Appraisal egy magas színvonalon működő és dolgozó cég.  
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Hogy esett rá a választás egyébként? Előtte már 
dolgoztak együtt, vagy valaki ajánlotta a céget?  

 
SEBESTÉNY ENIKŐ, a Volánbusz Zrt. volt ügyviteli igazgatója: Egyrészt korábban 

már volt ezzel kapcsolatban nekem nem konkrétan kapcsolatom, de a nevüket ismertem, hogy 
egy ilyen magas színvonalon működő és dolgozó cég, és utána a pályázatunkon is indultak. 
Az ingatlanértékelési pályázatunkon.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, megköszönöm önnek, hogy a 

bizottság rendelkezésére állt. Ezt a napirendi pontot befejeztük. 

Laukó Mária, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatójának (korábban stratégiai 
igazgatójának) meghallgatása 

A következő napirendi ponthoz megkérem Laukó Máriát, a Volánbusz volt ügyviteli 
igazgatóját, hogy legyen szíves helyet foglalni. Engedjék meg képviselőtársaim, hogy arra 
kérjek mindenkit, hogy egy kicsit gyorsabban folytassuk a munkánkat, mert eredetileg 
szerettük volna 12 óra körül az ülést befejezni. Engedjék meg, hogy egy rövid kéréssel 
kezdjem, hogy röviden legyen szíves ismertesse pontosan, hogy mikortól meddig milyen 
beosztásban dolgozott a cégnél, hogy egészen pontosan tudjuk.  

És az első kérdést feltenném önnek is, hogy volt-e tudomása arról, hogy azok a cégek, 
amelyek az ingatlanértékesítések mögött álltak, illetve másfelől álltak-e más módon a 
tulajdonosi háttérrel kapcsolatban a Volánbusszal akár a beszerzések területén. Itt felmerült a 
gyanú, hogy Pekli Ferenc ügyvezető igazgatónak a különböző áttételes érdekeltségei 
beszállítóként is részt vettek a vállalat beszerzési pályázatain. Illetve az ingatlanértékesítésnél 
a vevők esetében olyan offshore cégek álltak, amelyeknek a tulajdonosi háttere nem ismert. 
Köszönöm szépen. Megkérem a képviselőtársaimat, hogy csatlakozzanak kérdésekkel. Több 
bevezető kérdés nincs, akkor megadom a szót önnek.  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: 2003 október eleje óta 

dolgozom a Volánbusznál, a stratégiai iroda vezetője voltam, stratégiai igazgató beosztásban. 
2008 május környékétől, amikor volt egy újabb átszervezés a cégnél, akkor ügyviteli igazgató 
lettem. Jelenleg is a Volánbusznál dolgozom ügyviteli igazgató beosztásban. 

A kérdésére, hogy volt-e ismeretem, nem volt ismeretem. Mivel a reorganizációs 
program nagyjából már megvolt akkor, amikor én odamentem a céghez, a végrehajtásnak 
bizonyos koordinációja volt a feladatom, a projektek, a projektvezetés, az igazgatósági ülések 
és felügyelőbizottságok elé a tájékoztatók elkészítése, és a műszaki rehabilitációs 
programoknál azoknak a részletesebb kimunkálása, illetve a 2006-os intézkedési terv 
kidolgozása.  

Enikő már elmondott mindent stratégiailag ezekről a kérdésekről, úgyhogy én nem 
szeretném megismételni, de azért azt szeretném kiemelni, hogy ezeknél a stratégiáknál 
tényleg mindig a környezet változásait is figyelembe vettük. Szóval nem gondolom, hogy ma 
az lenne a helyes, hogyha a Szabolcs utcában, a város közepén ott lenne egy olyan műszaki 
telep, ahol pufognának a régi Ikarus-buszok és a lakótelepen szívnánk a kipufogógázt, 
miközben mindig kommunikáljuk a környezetvédelmet, az élhető várost, stb. stb. Tehát 
ezekben a koncepciókban azokat a szempontokat is figyelembe vettük - akár a városfejlesztés, 
az M0-ás körgyűrű -, tehát a hatékonyság szempontjából igenis olyan megoldást találtunk, 
amelyik a Volánbusz működését a korábbiakhoz képest magasabb színvonalon, korszerűbben 
és hatékonyabban látja el. 

Azért szeretném elmondani, hogy a Volánbusz a harmadik legnagyobb közlekedési 
közszolgáltató cég, és az egyetlen, amiért nem azért ülünk itt, hogy milyen adósságállománya 
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van, milyen problémái vannak, hogy elavultak a buszok, stb. Úgyhogy az én olvasatomban, 
hallgatva az Enikőt, kicsit az az érzésem, hogy mi úgy éltük meg az egészet, hogy szakmailag 
jót tettünk, jót tettünk azért, mert kevesebb közpénzbe kerül az egész helyközi ellátás, jobb 
szolgáltatási színvonal van, és igazából politikai szempontok miatt ülünk itt, és 
válaszolgatunk arra, hogy tudtuk-e ezt meg azt.  

Visszatérve a kérdésre, nem volt ismeretem. Egyébként szerintem az anyagban is csak 
feltételezésként szerepelt, tehát, hogy valóban elolvasva vagy legalábbis nem azt, hogy 
milyen cégek vannak, hanem, hogy milyen kötődése volt a vezérigazgatónak bármelyik 
céghez, nem volt ismeretem. A végrehajtás területe, maga a pályáztatás és egyéb nem a 
szakterületemhez tartozott. 

Még szeretném azt elmondani, hogy amikor kevés forrás van, ezt így 
nemzetgazdaságilag is értem meg az egész ágazatra, akkor mindig meg kell gondolni, hogy 
hová és mire kötöm le. Tehát vannak olyan területek, amit én akár bérbe tudok venni, mert 
magánszektor tesz oda be pénzt, akkor nem biztos, hogy állami forrást kéne odatennem. Mert 
itt a közlekedésnél, hogy van a közszolgáltatás, ami az ellátásért felelősség szempontjából egy 
állami feladat. A helyközi, az egy állami feladat, állami költségvetésből finanszírozom, tehát 
nekem azért az a jobb, hogyha ezt minél hatékonyabban látjuk el, és kevesebb finanszírozásba 
kerül. Hogyha én állam úgy döntök, hogy én szeretném ezt csinálni, akkor ott még bele kell 
tenni pénzt, tehát itt, amikor a vagyonról beszélünk, és valahogy úgy van az egész anyag 
ismertetve, mintha öt és félmilliárdos vagyontól – nem is tudom, hogy fogalmazta az anyag – 
megváltunk, azért az öt és félmillárdból kaptunk öt és félmilliárd forintot, tehát nem arról volt 
szó, hogy az nincs meg a rendszerben, hanem azt néztük, hogy hogyan lehet azt úgy 
felhasználni, hogy ne olyan helyre legyen lekötve, ami nem eredményt fog hozni, hanem csak 
a költségszintemet növeli. Ezt így szerettem volna elmondani, ha már ide meghívtak, mert azt 
gondolom, hogy a Fónagy úrnak is most, amikor a közlekedés átalakítása van, igenis egy 
csomó olyan elem van, ami használható, és nagyon baj, hogyha ezeket az elemeket azért el 
fogjuk vetni, mert bizonyos tulajdonosi kör vagy egyéb miatt azt mondjuk, hogy az nem jó 
megoldás. A járatüzemeltetés alvállalkozásba adása, hogyha az kedvezőbb üzemeltetési 
költséget hoz, akkor az egy jó megoldás. Az más kérdés, hogyha itt most nagyobb hangsúlyt 
helyezünk arra, hogy milyen cégek legyenek vagy milyen tulajdonosi összetételű 
vállalkozások esetén lehet a járatüzemeltetést alvállalkozásba hozni, hogy akkor annak olyan 
jogszabályokat vagy olyan szabályozást csinálunk, hogy akkor az úgy valósuljon meg, hogy a 
mai hangsúlyoknak vagy prioritásoknak megfelel.  

De az hiba lenne, hogyha olyan konstrukciókat elvetünk, akár így a bérlet, egyéb 
téren, mert valami miatt most így ellenérzésünk van azzal szemben.  

De visszatérve a kérdésre, nem volt ismeretem arról, hogy bármiféle összefonódás 
vagy egyéb lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy azt nem vontuk 

kétségbe a magam részéről sem, hogy az, hogy nagyobb értékű, a város belső területén lévő 
ingatlanokat eladnak, ez adott esetben lehet hasznos is, és az, hogy helyette új telepeket 
hoznak létre. Ezt természetesen lehet, ez teljesen jó ügyvitele egy cégnek. Nyilvánvaló, hogy 
a gyanúra az ad okot, hogyha a vevők általában ismeretlen tulajdonosú offshore cégek és 
ugyanakkor a cégnél is alvállalkozók. Ezt a jelentés azért itt tényként állapítja meg, hogy ha 
bár nem sorolja fel a vállalkozásokat konkrétan, hogy milyen szerződéseket teljesítettek, de 
milliárdos nagyságrendű vállalkozói díjról beszél a jelentés is. Gondolom, hogy megvan, ezt 
esetleg bekérheti még a bizottság, hogy konkrétan megismerjük.  

Nyilvánvaló, hogy ez abban az időszakban valószínűleg nem ütközött törvénybe 
egyébként, tehát akkor még ilyenfajta törvényi szabályozás nem volt, ez kétségtelen, én mégis 
csak úgy gondolom, hogy azért mindenesetre ezeket a dolgokat a bizottságnak feladata, hogy 



- 25 - 

próbálja jobb megvilágításba helyezni, az esetleges összefüggéseket feltárni. Köszönöm 
szépen. A további kérdésekre adom meg a szót.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönjük szépen, hogy el tetszett mondani a 

véleményét, azért pár dologban megpróbálom pontosítani. Önöket nem politikai szempontból 
kérdezgetjük, hanem a Volánbusz szempontjából. Pont azt próbáljuk kideríteni, azt tetszett 
mondani, hogy költségvetésből működik a Volánbusz, pont azt próbáljuk kideríteni, hogy 
vajon annak idején önök nem döntöttek-e politikai szempontból ezeknél az ügyleteknél, 
amikor értékesítették ezeket a dolgokat. Ezt szeretnénk kivizsgálni. Hogy valóban úgy 
használták-e fel a közpénzeket, valóban úgy adták-e el azokat az értékeket, amik önökre 
voltak bízva, hogy abban maximálisan az üzleti szempontok döntöttek, maximálisan a 
Volánbusz érdekei voltak szem előtt és nem különböző politikai érdekek, politikai nyomás, 
vagy esetleg családi vagy bármilyen más összefonódások eredményezték ezeket az adásvételi 
szerződéseket. Ezt szeretnénk kideríteni. Tehát ez szerintem nem politikai, hanem szakmai 
érdeklődés. Arra pedig, hogy azt tetszett mondani a Szabolcs utcai dolognál, hogy milyen más 
szempontokat kellett figyelembe venni, és itt tetszett említeni a környezetvédelmet meg 
hasonlót. Nem tudom, mennyire tudja, van a Puskás Ferenc Stadion meg az Aréna, a Puskás 
Ferenc Stadionban nagyon sokan futnak, teniszeznek körbe-körbe, és ott a kettő között ott van 
egy telephely. Tehát egy kisebb busztelephely, amit majd meg kellene vizsgálni, hogy esetleg 
az hogy került bérbeadásra. Tudom, hogy nagyon nyomott áron, de ettől függetlenül ott nem 
érvényesültek ezek a szempontok, hogy vajon mennyire más ügy, a járatüzemeltetés 
alvállalkozásba adása mennyire volt jó, mennyire nem. Itt is azt kell egyébként vizsgálni, 
nemcsak azt, hogy a Volánbusz szempontjából mennyire volt jó, mennyire volt jó az utasok 
szempontjából, mennyire volt jó a közösségi közlekedés szempontjából. Mennyire volt 
biztonságos az utasoknak az elmúlt években bizonyos King Long kínai buszokon utazni, amik 
nem felelnek meg akár a magyar szabványoknak sem nagyon sok esetben, tehát mennyire 
veszélyeztette ez az utasokat, mennyire volt ez jobb az utasoknak. Valóban ilyeneket 
vizsgálunk. 

Tehát én a kérdést is feltenném, ön volt a stratégiai igazgató. Az első kérdés ismét arra 
irányulna, hogy ön mint stratégiai igazgató abban az időszakban, és utána most átvette az 
ügyviteli igazgatói pozíciót, mennyire próbált arra ráhatni vagy mennyire vizsgálták 
egyáltalán akkoriban, hogy milyen cégekkel érdemes, mert a stratégiába az is beletartozik, 
hogy komoly tőkeerős cégekkel kössenek önök szerződést, mert akkor valószínűleg a cégek ki 
is fizetik azt, amire pályáztak, hiszen volt már rá példa, hogy ezek nem történtek meg. Tehát 
mennyire vizsgálták a cégek hátterét, mennyire tartotta ön aggályosnak azt, hogyha vizsgálták 
a cégek hátterét, amikor meglátta azt, hogy milyen címen vannak bejegyezve bizonyos cégek? 
Tehát mennyire tartotta aggályosnak ezt a luxemburgi címet vagy azt, hogy különböző 
offshore cégek állhatnak ezek mögött a cégek mögött tulajdonosként, tehát volt-e erre 
bármilyen utalás, vagy ön megpróbálta-e megvizsgálni ezeknek a cégeknek a hátterét?  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Ha a folyamatot nézzük, a 

stratégia először egy koncepció, a környezeti peremfeltételek feltérképezése és annak 
megvizsgálása, hogyha nem avatkozunk be, ez milyen irányba fog elmenni, és milyen 
beavatkozásokat kellene ahhoz tennünk, hogy ne olyan irányba menjünk el.  

A koncepció kidolgozásban meg a tervek kidolgozása során nem vagyunk abban a 
fázisban, hogy én már azt nézem, hogy ki veszi meg, mert az már egy későbbi fázis, amikor 
végrehajtásra kerül egy-egy ingatlan értékesítése, vagy egy közbeszerzési pályázatnál, 
mondjuk itt az alvállalkozók vagy a járatüzemeltetés tekintetében, egyébként itt 43 rész 
pályázat. 43 csomag volt kiírva, amiből 20 volt eredményes, és nagyon sokszor hallani a 
sajtóban, mikor mondják a hatmilliárdot, de úgy, mintha hatmilliárdot valakinek odaadunk, 
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azért 20 millió kilométert tesznek az alvállalkozók, egyébként nyolc alvállalkozó működött a 
Volánbusznál, és a 60 millió kilométerből 20 milliót ők csinálnak meg. Nem akartam ebbe 
annyira belemenni, csak egyértelmű az, hogy jelenleg, ami alvállalkozói járatüzemeltetés 
megvalósult a Volánbusznál, az költséghatékony volt. És a szolgáltatási színvonalban is 
eredményes volt. Nem vagyok benne biztos, hogy az utasok jobban örülnének olyan 
buszoknak, amik 17-20 évesek, nem alacsonypadlósak, nem légkondicionáltak, stb. stb. A 
King Longba nem szeretnék belemenni, de ez is, hogy miért lett ilyen mumus a King Long 
busz, amikor nyilván megfelel az előírásoknak, mert különben nem lenne közlekedéshatósági 
engedélye, és nem lehetne kint a forgalomban. 

De visszatérve a kérdésre, nem vizsgálta a területen egyik szerződő partnernek sem a 
tulajdonosi hátterét. Egyébként ennél a tulajdonosi háttérnél mindig az jut eszembe, hogyha 
van egy pályázat, és vizsgálom a tulajdonosi hátterét, megfelelő, megkötöm a szerződést, és 
utána, két hónap múlva más lesz a tulajdonosi háttér, tehát nem is tudom, hogy a jövőben 
hogy kezelik ezt a problematikát, hogy ki lesz adva, hogy húsz évig akkor nem lehet piaci 
mozgás sem, hogy ne változzon a tulajdonosi háttér? Vagy ki lesz mondva, hogy onnantól 
kezdve majd semmis lesz egy szerződés, mert per pillanat a tulajdonosi háttér „A”, és 
megfelel, de két hónap múlva „B”, és nem felel meg. Ez megint csak a gondolatom ennek 
kapcsán. 

Nem volt vizsgálva, és nem néztük a területen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mengyi Roland! 
 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak a véleményére volnék 

kíváncsi, és örülök, hogy ilyen vidámabb hangvételt megélnek a vizsgálóbizottság munkája 
során. Ugye azt mondta, hogy olyan szempontokat vettek figyelembe, hogy a panelek között 
ne pufogjanak a Szabolcs utcában a buszok, ugye?  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Többek között ezt is! 
 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Aha, hát a környéken nincs panel. 
 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Nem panel, lakópark. A 

Szabolcs utcában?  
 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Csak szeretném mondani, a Szabolcs utca 17-ről 

beszélünk, ugye?  
 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Igen, és ott szemben van egy 

lakópark. 
 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Én inkább arra szeretnék rákérdezni, hogy lehetséges, 

hogy esetleg olyan szempontok voltak, és az előbb is kértem, hogy vizsgálják meg, hogy a 
másik oldalon vajon mi késztette a vásárlókat arra, hogy egyáltalán elindítsák azt a 
folyamatot, hogy ők átgondolják, pályáznak, stb. E mögött nyilván valami komoly 
ingatlanfejlesztői tevékenység húzódott volna meg, hiszen ez a Szabolcs utcai ingatlan egy – 
mondjuk azt, hogy – lokáció szempontjából abban az időszakban meg különösen nem volt 
rossz helyen. Tehát, aki mondjuk megfelelő információkkal rendelkezett az elképzelt, régen 
dédelgetett kormányzati negyed létrehozásáról, ott a Nyugati pályaudvar környékén, ahol 
egyébként az állam úgy vásárolt a MÁV-tól hét hektárnyi telket nyolcmilliárd forintért, hogy 
még ötöt rá kellett volna költeni a bontásra és egyéb eszközökre, hogy ez ingatlanfejlesztési 
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szempontból egy ehhez kapcsolódó… Tényleg csak a véleményét kérdezem, mert látszik, 
hogy gazdaságban, meg fejlesztéspolitikában meg reorganizációban jártas szakember, hogy 
nem lehetséges, hogy ez egy ehhez illeszkedő, jól átgondolt fejlesztési elképzelés lett volna a 
vevők részéről. 

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Én nyilván nem a vevő 

fejével gondolkodom, az eladó, illetve a Volánbusz fejével gondolkodom. Én azt a részét 
tudom, hogy nekünk, mert előbb arról nem beszéltünk, mert mindig a műszaki 
infrastruktúráról beszéltünk, de a forgalmi infrastruktúra tekintetében is a Volánbusz például 
azt is megvalósította, hogy a végállomásai ne a centrumban legyenek, hanem kijjebb 
tolódnak. Újpest-Városkapu: ott egy korszerű pályaudvart valósítottunk meg. Hogyha én 
kijjebb tolódom, akkor a karbantartó bázisom is jobb, ha kijjebb van, mert akkor lesz 
kevesebb az azzal kapcsolatos költségünk. Tehát, hogy ezek olyan összehangolt egymásra 
épülő elemekből összetettek, hogy tényleg én példaértékűnek találom, és egy kicsit úgy 
érezzük, szóval mi büszkék vagyunk arra, amit megcsináltunk, még ha esetleg olyan vetülete 
van is ma, amire azt mondják, hogy ott elővigyázatosabbnak kellett volna lenni, de 
törvényileg, jogilag, jogszabályilag nem volt előírva, hogy azon túl, hogy én pályáztatok, 
tulajdonosi háttérkört… talán nem is tudtuk volna. 

 
MENGYI ROLAND (Fidesz): A közlekedési infrastruktúra hatékonyságát nyilván 

maximálisan figyelembe vették, de mondjuk olyan nem merült fel a környezetvédelem 
szempontjai mellett, hogy például a Nyugati pályaudvar egy megvalósítható kormánynegyed, 
egy hatalmas bevásárlóközpont környezetében, esetleg azt az ingatlant úgy is lehet 
tömegközlekedési közösségi célokra hasznosítani, ami esetleg illeszkedhetne a Volánbusz 
stratégiájához?  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: A Szabolcs utcára 

visszatérve, azért ott az elsődleges az volt, hogy ott volt a Népliget pályaudvar, aminek az 
irodaépülete nem volt kihasználva, mert a Szabolcs utcában volt a központ, ott volt az 
irodaépület, és igazból arra jöttünk rá, hogyha a Szabolcs utcából a Népligetbe költözünk, 
sokkal jobban ki van használva a pályaudvar, viszont, ha onnan kiköltözünk, akkor a műszaki, 
tehát mind a két oldalát meg kellett valósítani. Nem volt ilyen szempont akkor, amikor mi ezt 
a Volánbusz oldaláról vizsgáltuk, és készítettük elő. Tehát nem azokkal a szempontokkal. 
Talán lehet, hogy nem is volt egy időben a kettő. Én most már nem emlékszem. 

 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Abszolút értem, nem a felelőssége vagy hatásköre, de 

véleménye szerint mi lehetett az értékes egy vevőnek a Szabolcs utcai ingatlanban? Milyen 
szempontok lehettek, amik a Volánbusz szempontjára nem voltak azok?  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Hát nézze, ott egy … én nem 

tudom, hogy a vevőnek milyen szándékai vannak, én azt látom, hogy ott a Szabolcs utcával 
szemben új lakóházak épültek, hogy aztán most ezen a felén mi volt a szempont, én azt nem 
tudom megmondani önnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Igen, az ingatlanértékesítéseknél azért annyit hadd jegyezzek 

meg én is, hogy ha már a jelentés is azt állapítja meg, hogy végül is a vagyonértékek általában 
megalapozottnak tűnnek, az eladási értékek. A Szabolcs utcánál szóba jöhetett volna, hogy a 
kormányzati negyed, ha megvalósul, akkor egy átértékelődése a területnek. De végül is ez 
nem történt meg. A fóti telephelybérlés az, ami talán a legvitatottabb kérdés azért, hogyha arra 
válaszolna, hogy mégis ezt a döntést miért hozták meg húsz évre. És annak volt-e 
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alternatívája, hogy miért pont azt a telephelyet bérelték? Ugye itt 23 millió forint/hó a bérleti 
díj, és ha jól tudom, húsz évre történt a bérlet. Igazából ez egy olyan kérdés, amit azért 
mindenképpen biztos, hogy alternatívák alapján döntöttek el. 

Illetve egy megjegyzést még hadd tegyek. Szerintem se időnk nincs rá, meg a 
bizottságnak nem szigorúan a feladata, hogy az alvállalkozási tevékenységet összehasonlítsa a 
cég saját tevékenységével, nevezetesen a járatkiszervezéseket. De azért az nagyon bonyolult 
kérdés, hogy most a járatkiszervezések mennyivel lettek jobbak, mert ha sokkal jobbak, mint 
amit a cég csinál, akkor meg a cégnél vannak problémák. De kétségtelen, hogy ez egy 
rendkívül összetett kérdés, úgyhogy itt mi inkább nem is ennek a gazdaságosságát kérdeztük. 
Ez egy másik téma lehet, hanem inkább azt firtattuk, hogy ez valóban átlátható-e, és kik 
voltak a tulajdonosai, mert azt gondolom, hogy azért egy ilyen hosszú tevékenységnél 
mindenképpen fontos az, hogyha valaki közszolgáltatást végez, akkor nyilvánvaló, hogy ezt 
hosszú távra végzi, és gondolom, akkor beruház, és ugyanazt a tevékenységet végzi mint a 
Volánbusz, akkor a mögött komoly tőkének és kapcsolatoknak, szervizhálózatnak kell lenni. 
Nyilvánvalóan ezek olyan cégek, akik ismertek a piacon, ismeretlenül nem jön be senki, tehát 
biztos ismert, kapcsolatokkal rendelkezik. Még a mögött persze állhat egy offshore cég, az 
akkori törvények nem tiltották. Esetleg, ha erre kíván reagálni?  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Igen, a Fóttal kapcsolatosan. 

Az anyagban is felmerül így kérdésként, hogy miért nem így, miért nem úgy, miért nem 
amúgy. Az, hogy saját magunk ruháztunk volna be, nyilván azért nem tudtunk, mert nem volt 
hozzá forrásunk. Felvetődik akkor a hitel kérdése. A hitelképesség. Akkor hitelképes egy cég, 
hogyha eredménye lesz, utána a bank látja, hogy igen, majd valamiből vissza tudja adni. Most 
azt az időszakot írjuk, amikor még a közszolgáltatási szerződés – 2005-től él - 2007-ig a 
szerződésnek az a része nem volt, hogyha veszteséggel lehet csak ellátni egy közszolgáltatási 
feladatot, hogy akkor az ellentételezés megtörténjen. Addig, amíg ellentételezés nem történt, 
addig a cég nem igazán tudott hitelt felvenni, de ha fel tud venni hitelt, és annak a mértéke 
korlátos, akkor nyilván elsősorban a buszjárműre fogok felvenni. Mert nekünk az 
alaptevékenységünk a közlekedési szolgáltatás, nem az, hogy minél több ingatlantelepem 
legyen saját tulajdonban. Hogyha én csinálok egy vállalkozást, úgy is meg tudom csinálni, 
hogy minden elemét bérlem, csak csináljam jól, hatékonyabban, mint más, utána lesz belőle 
eredmény, és utána kérdés, hogy én utána avval én a vagyonomat akarom bővíteni, vagy egy 
más szegmensbe fogok beruházni, ahol még nagyobb eredményt tudok elérni. Tehát azt 
akartam mondani, hogy itt a hitelből megvalósítás fel sem merült. 

Az, hogy hol csinálom, ott valóban a szakterület, tehát a műszaki szakterület több 
területet nézett meg, de azért az, hogy egy ilyen telepet megvalósítsunk, az függ attól, hogy 
milyen övezeti besorolásban van, hol van egyáltalán hely egy ilyen járműkarbantartó telepre, 
és Fót esetében pont ott Fót környékén volt az az ipari telep, ahol ezt meg lehetett valósítani, 
és viszonylag gyorsan végrehajtani. Különben mi arra is büszkék vagyunk, hogy nemcsak 
program volt, hanem végre is hajtottuk, mert azért nagyon sok program van itt, akár az 
ágazati, nemzetgazdasági, mindenféle szinten, egyensúly program, ilyen program, olyan 
program, és utána nem valósulnak meg. Itt meg megvalósítottunk valamit, és ennek 
eredménye van, amire – még egyszer mondom, hogy – büszkék vagyunk. Azért lett bérleti 
konstrukció, mert bérleti konstrukcióban tudtuk ezt így megvalósítani, és a legkisebb 
finanszírozási forrást jelent éppen abban az időszakban. Most hat év eltelt, még mindig nem 
tartunk ott, hogy annyit fizettem volna érte, mint hogyha én lekötök tőkét, és annak a 
hozamától meg elesem, vagy legalábbis azzal azonos arányú.  

A másik kérdés. Vagy ez nem volt kérdés. A járatüzemeltetésnél szeretném azt 
mondani, hogy a Volánbusz olyan összehasonlító árat alkalmaz, aminél csak azzal hasonlítom 
össze, amit kiszervezek. Tehát itt nem az egész cégnek avval a tevékenységével, amit nem 
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szerveztem ki. És amikor ez az összehasonlító ár volt, ahhoz képest igenis csak akkor 
alkalmaztunk alvállalkozót, hogyha ennél alacsonyabb áron végzi a szolgáltatást. 

Én azt gondolom, hogyha van egy szerződéses viszony, és ott mind a két fél teljesíti 
azt, amit a szerződésben megállapítottak, akkor nekem kicsit indifferens, hogy akkor 
vizsgálgassam, hogy a másik, mert a végén elmehetünk addig, hogy magas vagy szőke vagy 
kövér vagy milyen. Mondjuk most még nem ott tartunk, de nekem nincs averzióm a jelenlegi 
partnerekkel szemben.  

 
ELNÖK: Mengyi Roland! 
 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak szeretném tisztázni, amit az 

elnök úr feltett. Nem az a felvetés szerintem, hogy ön szerint az rendben van-e, hogyha valaki 
olcsóbban tudja csinálni azt, amit önök valamennyiért tesznek, mert az nyilván helyesnek 
tűnik az ön szempontjából kiszervezni, mert költséghatékonynak tűnik. A kérdés az, hogy azt 
nem vizsgálta a reorganizációs program, hogy vajon miért tudja más hatékonyabban 
megvalósítani mindezt. (Laukó Mária: De, vizsgáltuk!) Tehát, hogyha tartjuk magunkat ahhoz 
az elvhez, amit ön mond, hogy csak azt hasonlítják össze, csak azt a költségelemet azzal, amit 
kiszerveztek, akkor viszont soha nem fogunk arra az eredményre jutni, hogy a reorganizációs 
terv ebből a szempontból az egész vállalat költségszerkezetére hatékony lett-e, vagy sem.  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Hogyha én egy 70 százalékos 

tevékenységnél a 70-et olcsóbban csinálom 5-10 százalékkal, az egész tekintetében is 
olcsóbban csináltam.  

 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Hogyne! Ezt én értem, a kérdés az, hogy azokat a 

lépéseket végigvinni struktúrájában, a Volánbusz rendszerén is, amely odavezet, hogy külsős 
alvállalkozó vagy kiszervezett vállalkozásban ne tudja olcsóbban vagy hatékonyabban 
végezni. Ez megtörtént-e?  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Megvizsgáltuk, hogy 

egyáltalán mi lehet az oka, hogy egy magánvállalkozó – akkor tekintsük így – olcsóbb, mint a 
Volánbusz vagy BKV vagy bárki, nyilván nemcsak nálunk alkalmazzák ezt a konstrukciót. 
Egyértelműen a kollektív szerződés, ami így szépen, az évek során rakódott mindenféle 
elemekkel, a munkaerő-költségek, igen, alacsonyabbak, mint az állami vagy jelen esetben a 
Volánbusznál. A munkaerő-költségeknél tud lenni megtakarítás elsősorban. Mert 
üzemanyagot ugyanazt veszi, ha a busz ugyanolyan, ugyanannyiba kerül, tehát a munkaerő-
költségekből fakadhatott a különbség.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt javasolnám, hogy nagyon vissza ne menjünk bele, mert 

egyébként lehetséges és nem tiltott, más cégeknél is pontosan erről van szó, rugalmasabban 
tudnak kezelni bizonyos kérdéseket, hogy jó vagy rossz, ez bonyolult kérdés. De szerintem ez 
ma nem fér bele a bizottság idejébe. Mi igazából csak a jogi részét vizsgáljuk, hogy kik 
kapták meg. Van-e összefüggés a tulajdonosok és a járatkiszervezést lebonyolító cégek 
között. Olcsóbban valósították meg, tehát nyilvánvaló kár ilyen formában nem érte őket, 
habár mondom, ez egy alaposabb vizsgálatot igényelne, de most erre nem terjed ki a mi 
feladatunk. Szilágyi György! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ennyire örül 

annak, hogy megvalósították ezt a programot. Tetszik tudni, egy mélyebb társadalmi dologba 
megyünk bele. Volt ennek az országnak abban az időszakban egy másik programja is 2006 és 
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2010 között, ezt a szocialista kormány állította fel, azt is véghez vitték, természetesen 
törvényesen, ezt nem lehet vitatni, hiszen megválasztották őket, meg miniszterek is voltak, 
aztán azóta ennek a programnak nyögjük a következményeit az elmúlt években, tehát mi is azt 
vizsgáljuk, hogy ez a program megvalósult ugyan, de mennyire volt jó a Volánbusznak.  

Azt is tetszett mondani, hogy majd akkor megvásárolja valaki, később vizsgálják-e a 
tulajdonosi hátterét, amikor már tulajdonos lett, és esetleg megváltozik, és mi lesz ezekkel a 
szerződésekkel. Ez szöget ütött a fejemben, hogy vajon önök, amikor a szentendrei telephely 
értékesítése során az ajánlattevő, illetve a későbbi vevő, Magna-Tools Kft. tulajdonosi köre, 
illetőleg képviselőjének személye… megváltozott az ajánlattétel, tehát 2006. december 12-e 
és a szerződéskötés 2007. március 14-e között eltelt időszak alatt, és ekkor tulajdonossá egy 
offshore cég lépett elő 2007. január 19-én, a már emlegetett TAIBO, ez a luxemburgi cég, 
akkor vajon önökben megfordult-e, hogy megvizsgálják ennek a hátterét. Tárgyaltak-e 
valamilyen személyekkel az új tulajdonosi körből? Az adásvételi szerződés kialakítása során, 
gondolom, kellett, és eljárt-e valaki a luxemburgi társaság tulajdonai közül önök felé? 
Gondolom, azért csak bejelentette valaki, csak beszélgettek valakivel? Ez lenne az egyik 
kérdésem. 

A másik, még mindig izgat, hogy hátha ön esetleg tud erről valamit, hogy hogy lehet, 
hogy a fóti telephely bérleti szerződésére, amihez elvileg a Wallisnak semmi köze, mégis fent 
van a Wallis cégcsoportnak a logója, felkerült egy hivatalos szerződésre, ennek a hátteréről 
tud-e valamit, hogy mi lehetett az oka.  

És az utolsó kérdésem pedig, amit önnek is fel kell tennem, hogy tárgyalt-e esetleg a 
Wallis akkori vezetőjével, cégvezetőjével, Noah Steinberg úrral, esetleg Bajnai Gordonnal, 
esetleg Veress Tiborral. Természetesen csak stratégiai kérdésekben, hogy milyen stratégiát 
alakítsanak ki ebben az időszakban. Köszönöm. 

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Tulajdonosi kört nem 

vizsgáltunk egyik kérdésben sem, és nem találkoztam senkivel az említett személyek közül, 
sőt más személyekkel sem.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azt sem tudja, hogy a Wallis hogy kerülhetett rá erre 

a szerződésre?  
 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Nem.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak hogy értsem. Most azt mondja, hogy 

felépítettek egy stratégiát, egy programot, ön izgult természetesen azért, hogy ez 
megvalósuljon. Ennek a stratégiának és programnak az egyik szelete volt a szentendrei 
telephely eladása, és amikor már egyenesben volt szinte minden, tehát már ajánlattétel volt és 
hasonlók, és volt egy változás a tulajdonosi körben, belépett egy offshore cég, akkor egy 
pillanatig nem aggódott azon, hogy húha, ezek vajon kik lehetnek. Egy pillanatig nem néztek 
utána, hogy vajon most már ajánlattétel volt-e, hiszen ez egy szelete volt annak a stratégiának. 
Elvileg ez a szelete össze is omolhatott volna akkor, hogyha teszem azt, az Alkaida egyik 
offshore cége akarta volna megvenni a Volánbuszt, és ez nemzetközi botrányt és 
bonyodalmakat okozott volna. Azért csak megnézték volna!  

 
LAUKÓ MÁRIA, a Volánbusz Zrt. ügyviteli igazgatója: Szerencsére nem ő vette 

meg, és megvalósult, tehát nem vizsgáltuk. Én nem vizsgáltam ezeket, amiket ön kérdezett.  
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Jakab Ágoston, az American Appraisal Magyarország Kft. ügyvezető 
igazgatójának meghallgatása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs több kérdés, megköszönöm, hogy a 
bizottság rendelkezésére állt. Köszönöm a válaszait. Ezt a napirendi pontot lezárom. 
Megkérem a harmadik napirendi pontunkhoz Jakab Ágostont, hogy üljön az asztalhoz. Azt 
szeretném tőle megkérdezni, hogy pontosan mióta milyen beosztásban van a cégnél, hogy 
tudjuk, hogy például ezekben az ügyletekben milyen szerepe volt. Milyen rálátása lehetett 
ezekre az ügyletekre. Nekem sajnos a plenáris ülésen fel kell szólalnom, úgyhogy fél 1-kor el 
kéne mennem, talán addig befejezhetjük. Az jó lenne. Természetesen mielőtt elmegyek, 
szeretnék egy javaslatot tenni a következő ülés témájára. De akkor én azt a kérdést tenném fel 
önnek is, hogy miután ön szinte majdnem mindegyik ügyletben mint értékbecslő részt vett, 
nyilván ismerte ezt az üzleti világot, ismerte-e azokat a cégeket, akiknek végül is ezeket az 
ingatlanokat eladták. Ismert, hogy többnyire offshore hátterű cégek voltak, ki képviselte 
ezeket a cégeket, és kivel tárgyalt? Ez az én kérdésem. A bizottságnak ezt az offshore hátteret 
kéne felderítenie, ezért van ez a kérdés. A jelentésben le van írva, hogy mit mennyiért 
értékeltek, a jelentés megállapította azt, hogy egy-két helyen megállapítottak olyat, ami a 
versenyszabályzatnak nem felelt meg, de általában nem az értékkel kapcsolatosak a 
problémák, hanem inkább a tulajdonosi háttérrel. Ki kíván még kérdezni? Spaller Endre 
képviselő úr, parancsoljon!  

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm a szót. Ha megtenné, hogy megvilágítja, 

hogy hogyan lehet például módszertanilag egy olyan telket felértékelni ma Budapesten, 
amelyikkel szemben egy kormányzati negyed, azért az egy elég jelentős árfelhajtó hatással 
van az egyik oldalon, egy Westend-II. megépítése, ami akkoriban már egy lehetőség volt, 
fogalmazzunk így, ugye az volt a másik oldalon. Én emlékszem rá, hogy ott milyen 
négyzetméter árak mozogtak abban az időszakban, amikor ezt a Volánbusz-telephelyet 
sikerült értékesíteni. Ez egy viszonylag egyedi telek, és ugyanígy az Andor utca, a 4-es metró 
miatt, és így tovább, ezek olyan egyedi telkek, amire nem lehet azt mondani, hogy 
Budapesten mondjuk választunk a környéken másik tíz vagy tizenöt telket, és azokkal 
összehasonlítjuk, hiszen egyfelől nem voltak, másfelől pedig, még egyszer mondom, 
meglehetősen egyedi ingatlanok. Hogyan lehet ezeket felbecsülni? Hoztak esetleg nemzetközi 
összehasonlítást? Hogyan döntöttek ezek mellett? Ez az egyik. 

A másik meg, ugye folyamatosan minden kedves vendégünk azt hangsúlyozza, hogy 
jogilag minden adott, és ezt nem is vonom kétségbe, hogy jogilag minden rendben volt. de 
azért az mégis csak érdekes, hogy egy bizonyos cégcsoport elég sok ingatlanhoz hozzájutott 
itt, az azért a véganyagból kiderül. Ön esetleg hogy látja ezt a folyamatot? Mert azt megértem, 
hogy a Volánbusznál esetleg nem vizsgálták végig ezt a folyamatot, de önök ott éltek benne. 
Hogyan alakulhatott ki ez a végeredmény? Még egyszer mondom, nem jogilag kérdezem, 
hiszen nyilván pályázatot nyertek, hanem hogy informálisan hogy emlékszik ön vissza, hogy 
hogyan alakult ki az a helyzet, ami miatt most itt ülünk, hogy sok-sok cég vett egy-egy telket, 
mindenki épített rá, és mindenki boldog, sikerült a projekt. Hanem, hogy van egy nagy 
cégcsoport, és itt mindenféle összefonódások lesznek a végén, vagy azokat feltételezzük 
legalábbis. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e esetleg még kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor megkérem 

Jakab urat.  
  
JAKAB ÁGOSTON, az American Appraisal Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója: 

Köszönöm. 2000. január 1-je óta dolgozom a cégnél és 2004. október 1-jétől vagyok 
ügyvezető.  
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Az egyik ügy, a Szabolcs utca a végén már hozzám került, de igazából nem én 
kezdtem el. Tehát valamilyen szinten van rálátásom. 

Az anyagot, amit önöktől megkaptam, köszönettel megnéztük, és az elején engedjék 
meg, hogy két tárgyi tévedésre felhívjam a figyelmüket. Az egyik az, hogy az anyag több 
helyen bennünket ingatlanértékelő és –közvetítőként jelöl meg. Mi csak a Szabolcs utca 
esetében végeztünk közvetítő tevékenységet a Volánbusz részére. A többi esetben mindig 
csak vagyonértékelést végeztünk. Tehát az anyag összefoglalásában többször bennünket 
közvetítőként tituláltak, mi nem végeztünk ilyet, csak a Szabolcs utcánál. Azzal nincs is 
problémánk. 

A másik, ami az anyagban felmerül, hogy bennünket is úgynevezett offshore cégnek 
feltételez az elején az anyag. Aztán a végén egyértelműen annak titulál bennünket. Én ezt a 
tulajdonosok nevében kikérem magamnak, mert aki utánajárt volna a cégünknek és a 
történetének, az az interneten öt perc alatt ki tudta volna deríteni, hogy nem egy offshore cég. 
1896-ban alakult a cégünk, az, hogy Wisconsin államban van, az egy véletlen. A cég 
tulajdonosai egy menedzsmentgrupp, ahol 82 jelenlegi menedzsment, akik az American 
Appraisalnek most is ügyvezetői világszerte, ők tulajdonolják, tehát itt nem egy offshore 
cégről van szó, hanem egy több mint 116 éve működő világcégről ezer alkalmazottal, hatvan 
irodával. A magyar iroda pedig már 22 éve van itt Magyarországon, tehát abszolút nem 
offshore jellegű, bennünket nem lehet így titulálni. És aki tényleg egy kis kutatómunkát 
végzett volna, az interneten pillanatok alatt ezt megtalálta volna. Én hoztam magammal az 
anyacégtől amerikai papírokat, hogy ők igenis adófizetők, illetve a magyar cég is magyar 
adóilletékességű, és itt fizetünk adókat. 

Ezt szerettem volna az elején elmondani, ezeket az iratokat, ha gondolják, nagyon 
szívesen fénymásolatban át tudom adni a bizottságnak.  

A felvetett kérdésekre azt kell mondjam, hogy a Volánbusszal kapcsolatba még az 
ügyvezetés, tehát én kinevezésem előtt került a cégünk. Ez általános, hogy a cégeknél 
beadunk egy bemutatkozó anyagot, kiválasztanak, mivel nemzetközi cég vagyunk, tehát 
dolgozunk több hasonló, nagy kaliberű, úgymond mamutcégnek Magyarországon, MVM-nek, 
Magyar Telecomnak, Matávnak, illetve a MOL-nak is, tehát ez nem kirívó eset, hogy mi egy 
cégnek folyamatosan több éven keresztül végzünk vagyonértékelési szolgáltatást. Jelen 
pillanatban is vannak olyan hosszú távú együttműködési szerződéseink ilyen méretű cégekkel, 
akiknek a vagyonértékelést folyamatosan végezzük.  

A Szabolcs utcában kivételként csak vagyonértékelést végeztünk, megkaptuk az 
ajánlatot, és minden esetben az ajánlatkéréssel minősül, miután egy céget listára vesznek, 
mire a bankok és a Volánbusz is listára tesz bennünket mint elfogadható vagyonértékelő, és 
minden konkrét munka megkezdése előtt kértek egy árajánlatot. Mi azt a munkát beáraztuk, 
küldtünk egy vonatkozó árajánlatot, és ha elfogadták az árat, vagy éppen a mi árunk volt a 
kedvezőbb, akkor természetesen elvégeztük a megbízást.  

A Szabolcs utca megint kivétel, kérem ezt értsék a következőkben így, mindig csak az 
ingatlant értékeltük, és nem tudtuk, hogy kinek és mikor fogják ezeket az ingatlanokat eladni. 
Kaptuk a tájékoztatást, hogy a tervekben vannak bizonyos értékesítések, és a Volánbusz 
bizonyos időközönként ajánlatok alapján, amelyeket elfogadtak, szerződés van róla, ezeket az 
elmúlt három hónapban a NAV is bekérte, és vizsgálja, és úgy tűnik, rendben találja, tehát 
minden szerződésünk, dokumentumunk megvolt ezekről az elvégzett munkákról. Tehát 
mindig csak az adott ingatlant lehelyszíneltük, elkészítettük a vagyonértékelést, és az anyagot 
átadtuk megfelelő példányszámban a Volánbuszra belső felhasználásra. Aztán, hogy ezeket az 
anyagokat hogyan használták fel, hogy egyáltalán limitárként vagy értékesítéshez használták-
e fel, erről a végén nekünk nincs visszacsatolásunk, tehát emiatt nem is kerültünk soha bele az 
értékesítésbe a Szabolcs utca kivételével.  



- 33 - 

Hogy a többi ingatlan eladásánál kik voltak a végső tulajdonosok, kik vásárolták meg 
azokat, arra abszolút nincs rálátásunk, ott mi már csak értékbecslők voltunk. Tehát a folyamat 
elején, mikor felmerült a Volánbusz szakembereinél, hogy egyáltalán értékesítésre kerülhet 
egy-egy ingatlan, akkor azt mértük fel, hogy azoknak mennyi lehet a piaci értéke. 

A képviselő úr kérdezte, nem tárgyaltunk semmiféle offshore jellegű céggel.  
Kicsit kitérek arra, hogy a Szabolcs utcával mi volt. Mi értékeltük 2004 júliusában 

emlékeim szerint, talán még az anyag is megemlíti és 960 millió forintban állapítottuk meg a 
piaci értéket. Arra becsültük. Most nem hoztam magammal a jelentést, de nyilván minden 
ingatlanértékesítő módszert elvégzünk, többféle módszerrel lehet egy ingatlanértéket megadni 
és a három módszer kiad egyfajta intervallumot, amiből az értékbecslő aztán egyfajta 
súlyozással kialakít egy végső értéket. Tehát mi 960 millióra értékeltük az ingatlant, és 
tényleg emlékeim szerint az első pályáztatásban nem voltam benne. Azt nem tudom, hogy 
kicsi volt az ár, de valamit az MNV vagy a visszabérléssel volt a gond, hogy nem tudta a 
potenciális vevő a visszabérlést garantálni arra az időszakra, amíg a Volánbusz volt, de nem 
fogadták el a pályázatot, és ezt követően 2005 január nagyságában került sor a megbízási 
szerződés módosítására, amikor az anyagban is leírt sikerdíjat módosítottuk, és egy 3 
százalékos sikerdíj lett egységesen megállapítva az eladáshoz. Nyilván ez bennünket 
mindenképpen motivál, hogy az ingatlan, ha minél magasabban adjuk el. 

A második fordulóban az újságokban és országos napilapokban hirdettük meg az 
ingatlant, volt két pályázónk. A mi feladatunk az volt, hogy az ingatlant bemutattuk, 
elkészítettük a befektetői memorandumot, meghirdettük az ingatlant, begyűjtöttük a 
pályázatokat, azokat kiértékeltük, és a kiértékelés után az anyagot átadtuk a Volánbusz 
részére, és az ő döntési hatáskörébe adtuk, hogy ezekkel a pályázókkal, bármelyikkel folytat-e 
pályázatot. Mi rangsoroltuk a pályázókat. Nyilván jelentős árkülönbség volt, azt hiszem, hogy 
1 milliárd 250 milliós ajánlat volt és egy 900 milliós, pontosan nem emlékszem. Tehát 
egyértelműen a magasabb ajánlat elfogadását javasoltuk annak idején. Ez a tranzakció meg is 
valósult, mert a sikerdíjunkat az ajánlati árra, amit kifizettek, megkaptuk a végén.  

A telek és a módszerek. Mi mondtunk egy piaci értéket, és hogy a limitár mennyire 
volt megadva, valaki felvetette, hogy 800 millió volt a limitár. Mi tudtuk, de a befektetőknek 
ezeket mi nem adtuk meg. Tehát a befektetőknek egy pályázati dokumentumot adunk át, 
amiben a műszaki anyagok vannak benne, be lehet járni, egy csomó információt a jogi 
háttérről megkapnak, de azt nem tudják, hogy mennyiért eladó az ingatlan, azt mi mint 
közvetítők tudtuk csak. És a szerencsénkre, amikor második körben újrapályáztattuk, akkor 
lényegesen magasabb árak jöttek be, és ezeken sikerült végül ezt az ingatlant értékesíteni, 
mert a pályázati kiírásnak mindenben megfelelt az a két cég, aki jelentkezett, mind letették a 
garanciákat, a Volánbusz által kért speciális feltételeket, visszabérlés, stb. meg tudták adni.  

Közgazdász vagyok igazából, üzleti értékelő, bár ingatlanokkal is foglalkozom, így 
nehezen fogok tudni… módszertanilag el fogom tudni mondani, hogy hogyan kell telkeket 
értékelni, de a Szabolcs utcánál nem egy üres telekről beszélünk. Azt tudni kell, hogy egy 
műszaki telephely volt, ahol különféle állapotú és korú épületek voltak. Emlékeim szerint ott 
talán még benzinkút is volt, de buszokat javítottak, karbantartottak, ott még egyfajta 
környezetszennyezésre is emlékszem. Tehát nem egy sima üres, fejlesztési telek volt, hanem, 
ha befektetői szemmel nézem, és nem ezt a tevékenységet szeretném folytatni, akkor egy 
bontandó, rekultiválandó, és aztán esetleg majd hasznosítandó területről van szó. Nyilván a 
kollégáim megnézik, hogy mi egy ingatlannak a legjobb hasznosítása, és elvégzik az 
elemzést. Hogyha ezt az ingatlant át szeretnénk konvertálni mássá, annak egyrészt milyen 
költségei vannak, és milyen bevételeket tudunk elérni. Ez is mindig a módszertan egy része, 
hogy megnézzük, hogy mi a legjobb ingatlanhasznosítás, és ebből is levezetjük az értéket.  

Természetesen hasonlítjuk az ilyen telephelyeket a környéken lévő hasonló funkciójú 
ingatlanokhoz is, ezt hívjuk piaci összehasonlító módszernek, kiigazítjuk műszaki állapot, 
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fekvés, fejleszthetőség szempontjából, és minden esetben elemezzük esetleg a 
bérbeadhatóságát az ingatlanoknak, hogy milyen jövedelmet képes termelni a tulajdonos ott a 
jövőben, és egy jelenérték-számítással, diszkontálással is megmondjuk az értéket. Ez a három 
módszer, tehát jövedelem, piaci összehasonlítás, hogy mennyiért lehetne ezt újraépíteni, és 
ahhoz képest mennyire van ez ma elavulva, ebből adódik a végső érték, illetve hogyha ez egy 
nagyon speciális ingatlan és fejleszthető, akkor egy ilyen típusú számítást is el szoktunk 
végezni.  

A további kérdések arra vonatkoztak, hogy ismertünk-e bárki ezekből a 
cégcsoportokból, akik megvették. Nem. Újsághirdetés alapján jelentkeztek a cégek, akik a 
Szabolcs utcai ingatlant megvették, tehát velük korábban soha nem voltunk kapcsolatban, és a 
többi ingatlannál, ahogy mondtam, mi nem voltunk már ott az értékesítésben, csak a 
vagyonértékelést végeztük el. Volt olyan ingatlan, ahol esetleg aktualizáltuk, mert lejárt, ugye 
egy értékbecslés általában 3-6 hónapig érvényes, volt, hogy nem sikerült kiírni a pályázatot a 
Volánbusznak, akkor aktualizáljuk. Tehát ezért fordul elő, hogy 2004-2007 és 2008 között 
van olyan ingatlan, amit többször is értékeltünk, vagy azért, mert lejárt a hat hónap, vagy 
azért, mert egyfajta koncepcióváltás merült föl, mert kiderült, hogy mégis vissza kell bérelni 
az ingatlant és akkor nyilván más az értéke egy befektető szempontjából egy üres ingatlannak 
vagy egy olyannak, aminek egy-két évig fix bérleti díjbevétele van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor csak képviselőtársaimnak mondom, hogy 

egyetlen egy esetben vettek részt az értékesítésekben, ahol az Első Magyar-Osztrák 
Befektetési Kft. ment, ami a jelentés szerint egyébként nem offshore cég, hát igazából ezzel 
nem is foglalkoztunk. Az ÁPV Rt. jóváhagyásával kötötték meg egyébként ezt a szerződést. 
Visszatérve a többire, ott pedig az értékbecslést végezték el. de parancsoljon, Szilágyi György 
képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm. Üdítő az ön személye, mert ön emlékszik 

a dolgokra. Végre egy olyan ember ül itt, aki emlékszik a dolgokra, hogy mik történtek 
akkoriban, mert eddig, akiket meghallgattunk, ők nem nagyon emlékeztek. Viszont akkor 
egyet szeretnék pontosíttatni. Hogy ugye beadták a bemutatkozásukat meg hasonlókat, akkor 
ez azt jelenti, hogy ezek szerint önök közbeszerzési eljáráson kívül lettek ezeknek a 
területeknek az értékbecslői vagy …  

 
JAKAB ÁGOSTON, az American Appraisal Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója: 

Közbeszerzési eljárásra nem emlékszem, pályázatokra igen. Egy cégnél egy bemutatkozás 
úgy történik, hogy mi elküldünk egy bemutatkozó anyagot, hogy mi itt vagyunk egy 
nemzetközi cég Magyarországon, és szívesen dolgoznánk a Volánbusszal. Ő ezt valahová 
lefűzi egy irattárba, és amikor nekik bármiféle tranzakciós igényük felmerül, megkeresnek 
bennünket, és kérnek tőlünk árajánlatot.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Tehát a Volánbusz kereste meg önöket. 
 
JAKAB ÁGOSTON, az American Appraisal Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója: 

Így van, egy bemutatkozó anyagot mi küldtünk, és aztán jöttek a felkérések.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A másik, hogy feltételezem, hogy komoly 

kapcsolatokkal kell rendelkeznie egy ilyen komoly cégnek Magyarországon is. Tehát 
ingatlan-értékbecsléssel foglalkoznak, hátha, csak megint, mert eddig se volt senki, hátha, 
mert a Wallis is egy komoly cég, tehát megkérdezem öntől is, hogy ismeri-e azokat az 
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úriembereket, akiket én kérdeztem, tehát a Noah Steinberg urat, Veress Tibort, akár Bajnai 
Gordont?  

 
JAKAB ÁGOSTON, az American Appraisal Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója: 

Személyesen nem találkoztam egyikkel sem, nem ismerem őket. A Wallis csoportnak a 
cégünk még nem dolgozott az elmúlt 22 év alatt.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Jó, nekem egyetlen egy utolsó kérdésem van, ez is 

csak az érdekesség kedvéért, hogy amikor mondta a cégről, hogy nem offshore, és kiemelte, 
hogy véletlen Wisconsin államban van. Ez miért volt annyira fontos? Mert más államban is 
lehetett volna. 

 
JAKAB ÁGOSTON, az American Appraisal Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója: 

Igen, más államban is lehetett volna, ebben az anyag, amit kaptunk, az felsorol néhány 
amerikai államot, amiről ön feltételezi, hogy offshore cégek ott vannak bejegyezve, de 
Milwaukee-ban van a Harley-Davidson is bejegyezve, aki Harleyt vesz, az sem offshore 
cégtől vesz motort. A mi cégünk is ugyanúgy Milwaukee-ban van bejegyezve, ez véletlen.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ja, azért emelte ki Wisconsint, mert az is egy olyan 

állam, hol sok offshore cég van. 
 
JAKAB ÁGOSTON, az American Appraisal Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója: 

Igen, de a mi cégünk egy üdítő kivétel lehet, de szerintem nagyon sok cég van még ott, egyet 
mondtam is, amelyek nem offshore cégek, és mégis ott vannak bejegyezve. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelentés egyébként tartalmazza, hogy a megbízásokat 

hogyan kapták meg, az azzal kapcsolatos problémákat is, de ez 2004, és ezt nekünk nem kell 
vizsgálni. Köszönöm szépen. A magam részéről nyilvánvaló, hogyha a kormányzati jelentést 
összeállítóknak ezt továbbítani fogom, hogy korrigálni tudják ezeket a tárgyi adatokat. Egyéb 
kérdés?  

 
MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés. Tudomásom van 

róla, hogy az American Appraisal nem egy ilyen gyorsan épült könnyű cég, hanem igenis 
komoly múltja és szakértelme van ezen a területen, és azt is tudom, hogy a profilja 
cégértékelés, vagyonértékelés, pénzügyieszköz-értékelés, géppark, eszközök, sorolhatnánk. 
Mégis akkor hogyan keveredtek a Szabolcs utcánál egy olyan pozícióba, hogy az értékelésen 
túl a pályáztatást, annak a bonyolítását is kellett végezniük?  

 
JAKAB ÁGOSTON, az American Appraisal Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója: 

A következő a helyzet. Aki a cégkivonatunkat megnézi, az láthatja, 2003-ban belénk olvadt 
egy szintén American Appraisel tulajdonú cég, az American Appraisel Ingatlan-tanácsadó 
Kft. Ez a cég – pontosan nem emlékszem, de – 1998-2003 között önállóan működött, a mi 
leányvállalatunk volt, 100 százalékban magyar tulajdonú cég, és ők végeztek 
ingatlanközvetítést, illetve projekt műszaki tanácsadást. Sajnos az eredményessége nem volt 
jó ennek a cégnek, ezért 2003-ban úgy döntött a menedzsment, hogy ez a cég visszaolvad az 
American Appraisal Vagyonértékelő Kft.-be, és a hát visszaolvadás után még maradtak 
nálunk olyan kollégák, akik végül is öt éven keresztül az ingatlanközvetítési tevékenységet 
végezték, és ez volt az indoka annak, mikor kaptunk egy megkeresést, hogy erre tudunk-e 
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vállalkozni a vagyonértékelésen kívül. Igent mondtunk, megküldtünk egy pályázati anyagot, 
és ezért… hát persze azt nem tudom, hogy kivel versenyeztünk, de megnyertük. Volt még 
annak idején 2005-6-ig volt ilyen, megmondom őszintén, ez tényleg nem a profilunk, egy-két 
ilyen közvetítésünk van, most is van egy-két érvényben lévő szerződésünk, de ezek nekünk 
kvázi mellékes bevételek, tehát nem ez a fő profil, ön jól látja, de pont ebben az időtájban, a 
beolvadás miatt – a cégkivonatból látszódik – egy ingatlanos csapat, aki beolvadt hozzánk, és 
ők készítették ezt a pályáztatást és ők vitték végig.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm hogy a bizottság rendelkezésére állt, és 

válaszolt a kérdéseinkre. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebek között van-e valakinek kérdése? Parancsolj! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Én pusztán indítványt szeretnék tenni a következő ülés 

tárgyában. Ugye itt az anyagokból az derül ki, hogy Pekli vezetéknevű személyek cégei 
ugyanezen a luxemburgi címen voltak, vannak bejegyezve. Illetve Pekli vezetéknevű 
személyek feltűnnek bizonyos alvállalkozói körökben, bizonyos időszakokban. Tehát én azt 
indítványoznám a bizottságnak, hogy Pekli Jakust, illetőleg Pekliné Géressy Ilonát hallgassuk 
meg abban a tárgyban, hogy ebben az időszakban ők milyen cégekben milyen tulajdoni 
részesedéssel bírtak, és ezek a cégek milyen tevékenységeket láttak el, és hogyan álltak adott 
esetben kapcsolatban azzal a TAIBO Beteiligungen AG.-val, amelyik ezekben az ügyletekben 
a vevő cégek tulajdonosi hátterét képezte. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A parlamenti képviselők kérdéseit igyekszünk teljesíteni, 

a meghívót természetesen kézbesíteni fogom számukra. Annyit szeretnék még hozzátenni, 
hogy kiment egy meglehetősen nagy tartalmú anyag, gondolom, nem mindenki tudta teljesen 
végignézni még ezt. Eddigi vizsgálataink szerint nem tudtuk felfedezni ebben az anyagban 
annak a feljelentésnek a tartalmát, amiről azért az újságban is lehetett olvasni, hogy a 
Volánbusz igazgatósági ülésén felmerült bizonyos kérdésekben, és ennek kapcsán az egyik 
igazgatósági tag feljelentést is tett. A megállóhelyi utastájékoztató eszközök felügyelet, 
általában a gumigazdálkodás kiszervezése, a fóti szerviz bérlése és a szentendrei 
autóbuszpálya bérlése, értékesítése ügyében. Én ezért szeretném a következő ülésre ezt az 
anyagot szintén bekérni, és akkor ez a kettő lenne a napirendi pont, hogyha a bizottsági tagok 
egyetértenek. De pont az anyagküldés miatt is, meg hogy a nagy anyagot át tudják nézni 
nemcsak a képviselők, hanem a megbízott munkatársak is. Én azt javaslom, hogy három hét 
múlva tartsunk ülést. Egyeztetni fogok. A legközelebbi időpont mához számított két hét 
múlva kedden 11 óra, de még egyeztetünk. A legkésőbbi pedig három hét múlva lesz.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak annyi, hogy ezeket, amiket felsorolt 

képviselőtársam, ezeket a háttereket, ezt a szakértőnk gyűjtötte ki, ez nem található meg az 
iratokban, ezért azt javaslom, hogy mi ezt át fogjuk küldeni az elnök úr titkárságának, hogy a 
többi képviselőnek is ki tudja küldeni ezeket az összefüggéseket, hogy ők is lássák. 

 
ELNÖK: Azt megköszönjük, hogyha bármi ilyen van. Tehát, hogyha mellékelnék 

esetleg a dokumentációt is, hogy honnan hívták le az adatokat, a forrásmegjelöléssel, mert 
akkor jobban védhető az álláspont. Köszönöm szépen. Spaller Endre! 

 
SPALLER ENDRE (KDNP): A szakértők felé elhangzott egy kérdés, hogy vizsgálják 

meg, hogy mi található ma az adott ingatlanokon. Nekem lenne még egy kérésem, hogy azt is 
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vizsgálják meg, hogy abban az időszakban, mikor ezek az eladások voltak, történt-e 
bármilyen szabályozási tervmódosítás azokra az ingatlanokra. Rögtön az eladás után, aztán 
majd kiderül. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Minden frakciónak megvan a szakértője, szerintem ezt a 

bizottsági üléstől függetlenül el lehet végezni, úgyhogy rendelkezésre állnak az ülés után is, 
ha mást nem, a bizottság titkárságán keresztül elérhetők. Külön köszönöm vendégeinknek a 
megjelenést, az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc) 

 

Manninger Jenő  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


