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Írásbeli kérdés '

Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
intézni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Nagy ívű informatikai projektek MÁV-módra? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A mögöttünk álló több éves, mondhatni több évtizedes időszak tapasztalatai azt mutatják,
hogy a MÁV cégcsoport folyamatosan – nem egy esetben éven belül is – változ ó
menedzsmentjei a mai napig képtelenek voltak megteremteni a mindenkori tulajdonos i
jogokat ellátó szerv vagy szaktárca, illetve a széles kör ű közvélemény számára is egy
transzparens, kiszámítható működés kereteit.

Kétséget kizáró módon kijelenthet ő ugyanakkor, hogy a mai kor informatikai fejlettségéne k
szintjén minden lehetősége meglenne a cégcsoportnak arra, hogy olyan fejlesztéseket hajtso n
végre, amelyek biztosítanák a közvagyonnal történ ő átlátható, felelős gazdálkodás elveinek
mindenkori betartását, a-takarékos, költséghatékony, a közpénzek felhasználásnak tisztaságát
'érvényesítő, felelős döntéshozatal biztosítását, a nemzeti vagyonnak a közérdek és a
közösségi szükségletek céljára történ ő átlátható hasznosítását.

A MÁV cégcsoport esetében ráadásul az a sokszor hangoztatott tétel sem lehet kifogás a
megfelelő fejlesztések hiányában jelenleg is kaotikusnak mondható helyzetre, hogy a sz űkös
források nem tették lehetővé az ilyen irányú szükségletek kielégítését . Mindannyian tudju k
ugyanis, hogy évente legalább 5-7 milliárd forint állt rendelkezésre – és került elköltésre –



különböző IT projektek keretében, amelyek rendszerint befejezésre sohasem kerültek,
ilyenformán a remélt hatás kiváltására teljességgel alkalmatlanok voltak . Úgy gondoljuk,
megérne csak egy egyszerű kormányzati (ÁSZ, KEHI) átvilágítást az elköltött IT milliárdo k
áttekintése a társaságok 2007/2008 évi szétszervezése óta . Mi valósult meg, mi működik az
eredeti célok szerint, mi az, ami évek óta nincs befejezve . Az IT világában hamar
amortizálódik minden, és ismert projektek 4-5 éve befejezetlenül, hasznosulás nélkü l
vegetálnak, ugyanakkor ráépül ő újabb milliárdos projekteket engedélyez a kormányzat.

Szinte olybá tűnik, minthogyha éppen az lett volna a cél, hogy olyan informatikai rendsze r
soha ne legyen, amely egzakt módon mutatja a bevétel- és költségviszonyokat, arányokat ,
mert akkor valamit számon lehetne kérni .

A rendszerváltás óta a MÁV-ot követhetetlenül, permanensen szervezik oda-vissza, amelyb ő l
eredően alapfolyamatai és ebből levezethető százmilliárdos költségei, beruházásai elev e
követhetetlenek, ellenőrizhetetlenek legyenek még kormányzati ciklusokon belül is . A
vonalbezárások, majd visszaállítások, a GySEV MÁV határok egyirányú tologatása, a MÁV
társaságainak folyamatos, olykor év közbeni átszervezései, de a tulajdonosi jogo k
gyakorlójának csereberéi is (NFM-MNV-NFM) nyilvánvalóan az üzleti éve k
összehasonlíthatóságát is megakadályozzák, és a hatékony működtetés lehetőségét is
megkérdőjelezik.

A fentiek alapján az alábbiakról kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

I. Miért nincsenek a közlekedési-, így a MÁV közszolgáltatásban olyan informatika i
rendszerek, amelyeket a tulajdonos állam (felügyeleti hatóságok, NKH) tart kézben és
ellenőriz interfészeken keresztül annak érdekében, hogy az ellen őrzések ,
döntéshozások alkalmával ne legyen kiszolgáltatott helyzetben ?

II. Fontos nyílván az utastájékoztatás, azonban ha az alap közlekedési folyamato k
bevétel-, költségelemző rendszerei meglennének, akkor ennek könny ű
„mellékterméke” lehetne az utastájékoztatás is, nem beszélve a cégek bels ő
technológiai tájékoztató (pl . diszpécser) rendszereirő l . S ha már mindenki tájékoztatv a
van, akkor 'a tulajdonos és az NKH ezen rendszerekb ől miért nem látja a bevétel- és
költségelemzéseket, jármű- és infrastruktúra nyilvántartásokat, ha már minde n
közlekedési eszköz le van követve, megszámolható, megmérhető , elemezhető?

III. Milyen szempontok determinálják a MÁV cégcsoport vezet ő it akkor, amikor az egyes
informatikai fejlesztések beszerzése során a közbeszerzéseket akként paraméterezik ,
hogy az elsősorban a multinacionális cégeknek kedvezzen, akiknek nyilvánvalóan
semmi hazai vasúti, szabályozási tapasztalatuk nincs ?

IV. Várható-e, hogy a több .évtizedes hiányosságokat felismerve a közeljöv őben a
szaktárca kötelezi a cégcsoport vezetését arra, hogy záros határid őn belül mindenki
számára átlátható, a gazdálkodás valamennyi szegmensét bemutatni képes, egysége s
informatikai rendszereket alkalmazzon, amelyek nem a jelenlegi tempóban 4-6 évig



készülnek? Vizsgálható-e például az elmúlt 7-8 év a tekintetben, hogy milyen I T
projektekre költöttek, illetve a máig be nem fejezetteknek mi lett a sorsa ?

V. Feltételezhető-e, hogy az állami (önkormányzati) tulajdonú közlekedés i
közszolgáltatók önszántukból fejlesztenek olyan IT rendszereket (uniós és állam i
forrásokból), amelyek a , működésüket, gazdálkodásukat, nagy érték ű
eszközállományukét transzparenssé teszi? Van-e erre tetten érhető igénye a
tulajdonosi és felügyeleti szerveknek a XXI . században, miközben IT milliárdo k
fogynak el végtermékek, hasznosulás és kontroll nélkül ?

Tisztelettel :
Budapest, 2015 . július 17 .

Szilágyi Gy gy
Jobbik
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