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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a VOLÁNBUSZ Zrt . 2003-
ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsá g
felállításáról szóló H/6045 . számú határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A határozati javaslat 2 . pontja az alábbi új h) alponttal egészül ki :

[2. A vizsgálat tárgya a következő kérdések tisztázása :]

„h) A VOLÁNBUSZ Zrt . által a 2005 . január 1-tő l életbe lépett közszolgáltatási szerződés

kereteit kihasználva a 2008-2009-es években végrehajtott járat- és járatcsoport kiszervezések.,
járatüzemeltetési szerz ődések megkötési körülményeinek, a szerződő felek tulajdonosi
hátterének,	 a	 tulajdonosi	 háttér	 időközbeni	 változásának,	 az	 egyes	 személyek
összeférhetőségének,	 a	 szerződésekből	 eredő 	 esetleges	 pénzügyi	 hátrányoknak ,

visszaéléseknek vizsgálata, különös tekintettel a Kontakt Busz Kft-vel, a T és J Buszprojek t
Kft-vel, és a Color Tours Kft-vel megkötött szerződésekre . ”

Indokolás

A határozati javaslat helyesen rögzíti, milyen értékesítések, visszabérlések, és az értékesítet t
telephelyek hiányában milyen furcsa hátter ű telephelybérlési folyamatok zajlottak 2003 . évet
követően a VOLÁNBUSZ Zrt-nél . Az értékesítéseknek azonban lett egy másik
következménye is . Az értékesítések miatt összeszűkülő szolgáltatási tevékenység miatt, a
2005-től hatályos közszolgáltatási szerződés lehetőségeit kihasználva jelent ős járat- és
járatcsoport kiszervezésekre került sor a VOLÁNBUSZ Zrt-nél a Zsámbéki-medence, a



Gödöllői-dombság, valamint a Jászság térségében . Mindhárom járatüzemeltetési szerződés
egy és ugyanazon cégcsoporthoz köthet ő , melyek tulajdonosi háttere off-shore cégekke l
indult, majd az évek során számos kozmetikázáson ment keresztül . A módosító indítvány
ezen kiszervezések meghirdetési, kiválasztási, és szerz ődési kondíciós körülményeinek
vizsgálatára, a tulajdonosi háttér pontos felderítésére, az esetleges gazdasági hátrányok ,
visszaélések felderítésére irányul . Azt javasolom, hogy e kérdéskör is legyen része a
vizsgálóbizottság munkaprogramjának, mert az csak ezzel együtt lehet teljes .
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