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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, illetve 102. § (1) bekezdése alapján „a Magyar
Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetének vezető , 2002-2010 közötti – kiemelte n
a MAV Zrt . szerkezetalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó –
döntések vizsgálatára” országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati
javaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A határozati javaslat II . pontja a következ ők kérdésekkel egészül ki :

13. Kik a felelősei a szolgáltatási színvonal szisztematikus lerombolásának ?
14. Miért kerültek kiszervezésre az alaptevékenységek köréb ő l a személyek és áruk szállítása ,
egyes pályafenntartási tevékenységek , a járm űvek üzemeltetése és a járműkarbantartás, az
üzemi épületek fenntartása, üzemeltetése, felújítása, pótlása, fejlesztése ?
15. Ki a felelős az ingatlanspekulációs háttércélokat sejtető MAV székház eladás, és
aránytalan költség ű új székház bérlésért ?
16. Szükségszerűek voltak-e, megfelelő kondíciókkal történtek-e az elmúlt nyolc év alatta
MAV hitelfelvételei, és megfelelő hatékonyságú volt-e e hitelek felhasználása?

Indoklás

13 . Kik a felelősei a szolgáltatási színvonal szisztematikus lerombolásának ?
Dr. Kovács Zoltán és Dr. Latorcai János képviselő urak önálló indítványában a tisztázásra
kerülő kérdésekhez kapcsolódóan nélkülözhetetlen pontnak tartjuk, hogy a vizsgálóbizottsá g
foglalkozzon a tömegközlekedési színvonal romlásának okaival és legfőképpen felelőseinek
megkeresésével. A tömegközlekedés sikeres működtetésének feltétele a színvonal megtartása
és növelése, az emberek utazási körülményeinek javítása . Ennek ellenére az elmúlt nyol c
évben a minőség folyamatosan romlott (állandó késések, pénztáraknál hosszú sorban-állások ,
leromlott üzemképességű járművek, a csatlakozási kapcsolatok leépítése, rendszeres
elmulasztása, elégtelen utastájékoztatás, elhanyagolt és felületesen takarított vagonok stb . )
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14. Miért kerültek kiszervezésre az alaptevékenységek köréb ől a személyek és áruk szállítása,
egyes pályafenntartási tevékenységek , a járm űvek üzemeltetése és a járm űkarbantartás, az
üzemi épületek fenntartása, üzemeltetése, felújítása, pótlása, fejlesztése ?
Szakmailag érthetetlen, hogy miért nem tartoznak a MÁV zrt alaptevékenységi körébe a
kérdésben felsorolt tevékenységek . Nyilvánvalóan felmerül a gyanú, hogy a kiszervezéseket
egy olyan átláthatatlan szervezet létrehozása érdekében hajtották végre, amely tág tere t
nyújthat privatizációs szándékok keresztülvitelére, olyan ppp konstrukciók bevezetésére ,
amellyel egyes tevékenységek ellátására hivatkozva közpénzeket lehet magánzsebekbe
juttatni. Az átláthatatlan szervezet párhuzamos, jól fizetett managementek m űködtetését ,
áttekinthetetlen és drága közbeszerzések kiírását, adott esetben párhuzamosan több helyr ől is
finanszírozott tevékenységek fenntartását is lehetővé teszi . A pályafenntartás kiszervezése
alatt speciálisan az egyes pályafenntartási tevékenységek magánvállalkozásoknak történő
meghírdetését, és nem a pályavasút és szolgáltató vasút EU által előírt szervezeti
különválasztását értjük. Ennek okaira feltétlenül magyarázatot kell találni .
15. Ki a felelős az ingatlanspekulációs háttércélokat sejtető MÁV székház eladás, és
aránytalan költségű új székház bérlésért?
Több mint egy évvel ezelőtt 2009-ben, bizonyos személyek érdekeinek jóvoltából a száz év e
használt, vasút tulajdonában álló Andrássy úti székházból a MÁV vezérigazgatóságo t
indoklás nélkül átköltöztették a Könyves Kálmán körúti Parkway irodaházba, figyelmen kívü l
hagyva az erős szakmai és politikai kritikákat. A Világörökség részét képező Andrássy úton
elhelyezkedő patinás épületért mindössze 4-5 milliárd forintos vételárat vártak, úgy, hogy a z
új, huszonhétezer négyzetméter területű, bérelt irodaháznak az éves bér- és üzemeltetési
költsége közel 1,4 milliárd forint. Az ügy kirobbanásakor is sokan érthetetlennek tartották ezt
a luxuskiadást ismerve a helyzetet, hogy a nemzeti vasúttársaság óriási — kb . 220-230 Mrd -
adósságokkal küzd . Az üggyel kapcsolatban, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezeténe k
(VDSZSZ) alelnöke vagyoni hátrány okozása és h űtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést i s
tett ismeretlen tettes ellen a főváros VI . és VII. kerületi ügyészségén, de a mai napig érdemi
választ nem kapott . A felelősök elszámoltatása ebben az ügyben is elkerülhetetlen .
16. Szükségszerűek voltak-e,megfelelő kondíciókkal történtek-e az elmúlt nyolc év alatt a MÁ V
hitelfelvételei, és megfelelő hatékonyságú volt-e e hitelek felhasználása ?
Véleményünk szerint kérdéses, hogy az elmúlt nyolc év alatt a MÁV által felvett hitele k
valóban szükségesek voltak-e . Továbbá a felvett hitelek kondíciói arányban álltak-e az
aktuális piaci feltételekkel . Fontosnak tartjuk annak vizsgálatát is, hogy a felvett hiteleke t
milyen arányban használták fel beruházási és működési feladatok finanszírozására, és a
hitelből finanszírozott projektek megtérülési adatai arányban álltak-e a hitelek
összegével, futamidejével, és kondícióival .

Budapest, 2010 . november 2 .
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