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A) MÉRLEGHINTA – A MAGYAR VILLAMOS MŰVEK MINT
NEMZETI BAJNOK (Voszka Éva)
Bevezetés
A tanulmány a Magyar Villamos Művek nemzeti bajnokká válásának folyamatát mutatja be.
A tervgazdaság egyik kiemelt, az egész villamosenergia ipart lefedő trösztje – méretei és
mindvégig elismert stratégiai fontossága ellenére - nem erős és sikeres vállalkozásként
született újjá 1990 után, hanem rögös utat járt be, amíg a 2000-es évek második felében
elérkezett a nemzeti bajnokká válás küszöbére.
Elemzésünk időben ezt a két évtizednyi szakaszt fogja át. A kutatás alanyának megjelölése
ennél bonyolultabb. A régi tröszt jogutódja, a mindmáig állami tulajdonban lévő Magyar
Villamos Művek ZRt. szervezeti keretei időközben többször megváltoztak. A közgazdasági
és szociológiai számbavétel, így a nemzeti bajnok megjelölés is a tulajdonosi szálakkal
megerősített társaságcsoportra vonatkozik. Ennek legerősebb, az ágazatnak önmagában is
nagy súlyú tagja a Paksi Atomerőművek és a többször vitatott hovatartozású – és néhány évre
önállósított - Magyar Villamosipari Rendszerirányító (Mavir) az átviteli hálózattal együtt,
valamint a nagykereskedelmi társaság (MVM Trade), amely a legutóbbi időkig az MVM ZRt.
szerves, számvitelileg sem elválasztott része volt. A döntések, a csoporton belüli és a külső
partnerekhez fűződő kapcsolatok centrumában azonban mindvégig a holdingközpontnak is
nevezett az MVM ZRt. állt. Ezért a következőkben az „MVM” rövidítés, ha valamilyen
kiegészítés nem kapcsolódik hozzá, ezt a központi társaságot, annak menedzsmentjét jelöli.
Hasonlóképpen megszorításokat kell tennünk a kutatás tárgyára vonatkozóan is. A
tanulmány hangsúlyozottan az MVM működésének egyetlen metszetét, a nemzeti bajnok
szerep kialakulásának mechanizmusait vizsgálja, elsősorban az állam-vállalat viszonyra
összpontosít. A teljes villamosenergia piac működésének, a technológiailag és szabályozási
szempontból is bonyolult kapcsolatrendszereknek, az árképzés és a többi előírás gyakori
változásainak tüzetes vizsgálata szétfeszítené az elemzés kereteit. Ezekből csak annyit és
olyan terjedelemben emelünk ki, amennyi a fő mondanivaló szempontjából feltétlenül
szükségesnek látszik. Szerencsére az egyes résztémákról alapos leírások állnak rendelkezésre,
amelyeket az érdeklődő Olvasó figyelmébe ajánlhatunk.
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Az MVM csoport, mint nemzeti bajnok története a vállalat helyzete és esélyei szempontjából
három nagy szakaszra osztható. Az első, az alapstruktúrát kialakító periódus a privatizáció
lezárásáig, 1997-ig tart, amelynek során a cég elveszti az áramszolgáltatókat és a termelő
kapacitás egy részét. A második periódus nagy részében az állami szabályozás deficites
működésre kényszeríti, és további érzékeny szervezeti veszteségek is érik. 2005 azonban a
vállalati célok elérése szempontjából fordulatot hoz, amelynek bázisán 2006-tól elindulhat a
nemzeti bajnokká válás folyamata. Ez a szakaszolás nem esik egybe a villamosenergia piac
működési modelljének mérföldköveivel – mert más tényezők is befolyásolják -, de a 2003-as
részleges, majd a 2008-tól induló teljes nyitástól nem is független: a modellváltás
előkészületei, mint látni fogjuk, felpörgetik a szereplők aktivitását, és esélyt adnak a pozíciók
átrendezésére.
A villamosenergia piac általános jellemzőinek rövid ismertetése után ezt a három szakaszt
vizsgáljuk meg részletesen, mindegyikben bemutatva a tulajdonosi szerkezet és a vállalati
szervezet alakulását, a szabályozási keretek, ezen belül kiemelten az árszabályozás változást,
az állami támogatás és piacteremtés sajátosságait, az állami és vállalati célokat és az elérésük
érdekében alkalmazott módszereket.
A kutatás során felhasználtuk a szakirodalom és a napi sajtó írásait, az ágazati és
államapparátusi elemzéseket, a cégek nyilvános és a vállalattól beszerezhető dokumentumait,
továbbá az MVM korábbi és jelenlegi vezetőivel, néhány üzleti partner és érintett állami
szervezet képviselőjével folytatott strukturált mélyinterjúk legfontosabb megállapításait.1 Az
iratokat és visszaemlékezéseket az esettanulmányok általános szabályai szerint, az érdekek
által vezérelt torzítások mérséklése érdekében megfelelő forráskritikával kell kezelni. Ebben
segítenek a különböző források összevetései, továbbá korábbi nagyvállalati kutatásaink és a
néhány éven át kivételes lehetőségként adódott résztvevő megfigyelés – igazgatósági tagság során szerzett tapasztalataink.
Így sem állíthatjuk azonban, hogy a teljes eseménytörténetet sikerült rekonstruálnunk, még
kevésbé azt, hogy a mozgatórugókat és működési mechanizmusokat átfogóan feltártuk. Az
MVM sorsában ugyanis többször olyan fordulatokat látunk, amelyek az előzmények és az
éppen adott körülmények alapján sem magyarázhatók meg kielégítően - de az egyes
1

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik időt szántak a nemegyszer hosszú beszélgetésekre, és adatokkal,
dokumentumokkal is segítették a kutatást.
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szereplők magyarázatait és feltételezéseit ismertetjük majd. A leírásban megpróbáljuk
következetesen különválasztani az úgynevezett tényeket, az érintettek vélekedéseit és a
tanulmányíró értékelését.
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1. Megcsonkítva, de domináns szerepben: a szervezeti keretek és a piacszerkezet
kialakítása
Kiindulásként

célszerű röviden összefoglalni a villamosenergia ipar legfontosabb

sajátosságait, amelyek megkülönböztetik a szokásos versenypiacoktól, és bemutatni a hazai
alapjellemzőket, méreteket, szegmenseket. Ezek az adottságok határozzák meg ugyanis az
MVM működésének alapkereteit.
1.1. A villamosenergia piac sajátosságai
Az áramellátás a gazdálkodó szervezetek és a háztartások számára is alapszükséglet, ezért a
közszolgáltatások körébe tartozik.2 A villamos energia olyan termék, amelyhez az Európai
Unió meghatározása szerint mindenkinek joga van folyamatosan, jó minőségben, méltányos
áron hozzájutni. Az energetikát és ezen belül vizsgálatunk tárgyát is stratégiai iparágnak
szokás nevezni, a gazdaság egésze szempontjából nélkülözhetetlen szerep és az állam
közjószágokra vonatkozó ellátási felelőssége miatt. Az ellátás biztonsága kiemelten fontos
szempont.
Az iparág hálózatos jellegű, rendszerszerű működést feltételez. A villamosenergia ipar
egészét sokáig természetes monopóliumnak tekintették, és Európa-szerte vertikálisan integrált
nagyvállalatokba szervezték.3 A teljes vertikum átfogja az energiatermelést, a szállítást, az
átvitelt-elosztást és az ellátást (kereskedelmet). Az áramot az erőművek állítják elő, amelyeket
csoportosíthatunk többek között méretük, a felhasznált elsődleges energiaforrás és a
szabályozhatóság szerint. Ez utóbbi szempont a villamos energiának azzal a sajátosságával
függ össze, hogy az áram nem, vagy csak nagyon drágán tárolható, így a keresletet és a
kínálatot minden időpillanatban össze kell hangolni.4 A kínálat vezérlése, beleértve az import
nagyságát is, az ágazat „lelkének”, a rendszerirányítónak a feladata, amelynek teljesítése
feltételezi beavatkozási lehetőségét a termelők (és kritikus helyzetben a fogyasztók)
2

A közszolgáltatások és a hálózatos iparágak fogalmáról és szabályozásának alapelveiről lásd például Valentiny
(2008)
3

A villamosenergia piac alapszerkezetének jó leírását adja Szolnoki-Takácsné (2008), amelyre a most
következő összefoglalás is nagymértékben épít.
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Az ingadozás napon belüli mértéke megközelíti a maximális fogyasztás egyharmadát (Szolnoki-Takácsné
2008).
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döntéseibe. Az átviteli tevékenység alapja a nagyfeszültségű szállító hálózat. Ez tartozhat az
iránytóval egy szervezetbe, de attól el is különíthető. Az alaphálózathoz az elosztó hálózati
rendszerirányítók vezérelte további hálózatok kapcsolódnak, amelyeken a szolgáltatók (a kisés nagykereskedők) eljuttatják az áramot a fogyasztókhoz, a háztartásokhoz és felhasználó
vállalatokhoz, intézményekhez. Az iparág tőkeigényes, a megtérülés (elvileg) lassú, de
megfelelő körülmények között jól kalkulálható – ezeket a feltételeket a befektetések
finanszírozásához biztosítani kell. A termék fizikai jellemzői alapján homogén, a kereslet
árrugalmassága viszonylag kicsi.
A monopolizált piachoz erős közvetlen állami beavatkozás tartozik, többek között az ellátási
felelősség előírása, az árak teljes körének hatósági megállapítása. Az 1980-as évek végétől
Európában elindult a villamosergia piac liberalizálása, azaz a verseny szervezeti és
szabályozási feltételeinek megteremtése. Ebbe beletartozik a vertikális vállalatok egyes
részeinek leválasztása, a magántőke bevonása, új szereplők piacra lépésének és a hálózathoz
való hozzáférésnek a megkönnyítése. A termelés és a kereskedelem elvileg versenypiaccá
alakulhat, de az átviteli és az elosztó hálózat, valamint a rendszerirányítás továbbra is
természetes monopólium marad. A piacnyitás nem egy csapásra, hanem fokozatosan megy
végbe, a szereplők egyre szélesebb körére terjedt ki, de a keretfeltételek sokszor éles
nemzetközi és tagállamokon belüli vitákban alakulnak. Az Unió 1996-ban, 2003-ban és 2009ben adott ki a villamosenergia belső piacát érintő, kötelező érvényű irányelveket.
Az integrált cégen belüli, formálisan hierarchikus viszonyok felváltása piaci kapcsolatokkal a
szabályok és az árak bonyolult rendszerét hívja életre. A liberalizálás ezért szükségképpen
nem kevesebb, hanem több állami szabályozással jár, beleértve a tevékenységek feltételeinek
szigorú technológiai előírását és engedélyezését, a vállalatközi szállítási és kereskedelmi
kapcsolatok rendezését, egyes esetekben az árképzés módjának, a monopol tevékenységeknél
pedig az árak nagyságának hatósági megállapítását. Az árrendszer a soktípusú piaci szereplő
jelenléte, valamint a fogyasztás szezonális és napon belüli ingadozása miatt ugyancsak
bonyolult (a szokásos nagykereskedelmi és kiskereskedelmi áron kívül van csúcs és
völgyidőszaki, zsinór, nagy-, közép és kisfeszültségű, háztartási és nem-háztartási ár, illetve a
közüzemi ellátásra – később egyetemes szolgáltatásra - jogosult fogyasztók számára hatósági,
a szabad piaci vásárlóknak pedig versenypiaci ár).

10

A magyar piacszerkezet és szabályozás alakulását a következő fejezetek mutatják majd be.
Elöljáróban csak a piac méretére, szegmenseire és az elsődleges energiahordozók
megoszlására érdemes röviden kitérni.
A villamosenergia termelés 1990-ben kis mértékben, négy százalékkal csökkent, majd 19981999-ben érte el csúcspontját 37 TWh értékkel, amit átmeneti visszaesés után csak 2007-ben
lépett túl, akkor megközelítve a 40 TWh-t. A fogyasztás 1992-ben süllyedt a legmélyebbre,
az 1989-es lokális csúcsnál 15 százalékkal alacsonyabbra, de azután töretlenül emelkedett a
válság előtti évekig (MEH 2008. 31. o.). Az ezredfordulón a fogyasztók a GDP közel négy
százalékát költötték villamos energia vásárlására (MEH 2001. 4. o.). A világgazdasági válság
2009-ben öt százalékos visszaesést okozott a fogyasztásban, de az idei termelés már
valószínűleg visszakapaszkodik az előző évi szintre. A villamosenergia ipar defenzív
ágazatnak számít, azaz krízisek idején általában az ipari termelés egészénél kevésbé
zsugorodik.5
Az áramfelhasználáson belül az ipari fogyasztás az 1940-es évek óta, 60 százalékot
meghaladó részarányról sokáig csökkent, az ezredforduló után azonban valamelyest
emelkedett, és 2007-ben 36 százalékot képviselt. A háztartások súlya az 1990-es évek elejéig
30 százalékra nőtt, majd lejtmenetre váltva egynegyedes arány alá süllyedt (MEH 2008.
47.o.).
A termeléshez felhasznált tüzelőanyagok három alapeleme Magyarországon a nukleáris
energia, a földgáz és a szén. Részesedésük 2009-ben 43, 30, illetve 15 százalékos volt. A
környezetvédelmi előírások miatt növekszik, és már hét százalékos a megújuló források
súlya, köztük nálunk leginkább a biomassza, azaz a fatüzelés.6

5

A KSH adatai szerint az elmúlt évtizedek két mélypontján, 1991-ben és 2009-ben az ipari termelés 18 százalék
körüli mértékben esett vissza, ennél a villamosenergia ipar mindig lényegesen jobban teljesített. Az ágazat nettó
(az erőművek önfogyasztása nélkül vett) termelése 1991-ben még hat százalékkal nőtt az előző évhez
viszonyítva, a fogyasztás ugyanennyivel csökkent, de ez utóbbi is kisebb esés az iparénál (MVM 2002).
6

http://portal.mavir.hu/portal/page/portal/Mavir/Hasznos/kiadvanyok/VERadatok/VER_2009_mod_OK.pdf
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1.2. Privatizáció és a piacszerkezet kialakulása az 1990-es években
A villamosenergia ipar átalakítása a korántsem egyhangú magyar privatizáció egyik
legfordulatosabb története, amelynek során a nagy szervezet, a kormányzat különböző
apparátusai és a befektetők egymással ütköző érdekei csaptak össze.
1.2.1. Trösztből kétszintű társaság
A villamosenergia ipar az 1960-as évek nagy összevonásai után vertikálisan integrált, a
tevékenység minden területét átfogó7 vállalatcsoportként, tröszti formában működött. A
tröszt, mint a gazdaságtörténetből tudjuk, az országos nagyvállalatnál elvileg lazább
szerveződés, tagvállalatai a reformok során önálló jogi személyiséget kaptak. Az MVM
azonban a hálózatos, rendszerszerű működés, a szoros technológiai kapcsolatok és az
iparágnak e tényezőkön alapuló hagyományai miatt az erősen centralizált szervezetek közé
tartozott. Az iparágat régen ismerő vezetők szerint ez a struktúra francia példára, az állami
kézben lévő Electricite de France mintájára épült, amellyel már annak idején intenzív
szakmai kapcsolatokat alakítottak ki.8 A megoldás azonban nem volt idegen a tervgazdaság
működésétől. Ellenkezőleg, annak alapkategóriái, az ellátási felelősség és a bürokratikus
koordináció, a tervlebontás mechanizmusa9 az ilyen típusú szervezetekhez illeszkedett a
legjobban, vagy a másik oldalról: ezek voltak a szocializmus ideáltipikus vállalatai.
Méretének és stratégiai szerepének megfelelően az MVM az 1970-es évek elejétől a 49
kiemelt (a párt-és állami szervezetek által megkülönböztetetten kezelt) vállalat közé
tartozott.10 Mindezt nemcsak a történeti teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hanem azért
is, mert az MVM és a vele kapcsolatban álló kormányzati intézmények későbbi
vezetőgárdájának egy része számára ezek a keretek adták az első munkatapasztalatokat.

7

Csak két kis kutató, illetve tervező egység maradt kívül a Trösztön, az Erőterv és az Energiagazdálkodási
Intézet. Ennek azért lett később jelentősége, mert csak innen (és az egyetemi szférából) lehetett verbuválni az
1990-t követő vezetőváltásokhoz olyan iparági szakértőket, aki „függetlenek” voltak, nem épültek be a nagy
szervezetbe, illetve a mindig politika-közeli cég akkor még MSzMP-s kapcsolati hálójába. Az 1990-es évek első
felében az MVM és a gazdasági minisztérium illetékes vezetői közül is sokan ezekből a körökből érkeztek.
8

A kapcsolatok a visszaemlékezések szerint elsősorban műszaki-technológiai jellegűek voltak, de
szakszervezeti vonalon is kiépültek, például évente 40-50 dolgozó csereüdülésen vehetett részt. A minta eredetét
említi Szabó M. (2007a) is.
9

Lásd például Kornai (1993), Bauer (1981)

10

A kiemelt vállalatokról lásd részletesen Szalai (1981)

12

Az 1990-es évek legelején még a hagyományos tröszti formában működő és a viszonylag
stabil piac miatt pénzügyileg más nagyvállalatoknál kevésbé megtépázott cégcsoporttól kért
állami tulajdonosa – a krízishelyzetre a tervgazdaságban megszokott módszereket
alkalmazva - néhány szívességet: más csőd szélén álló vállalatok megmentését először
termékeiknek, később maguknak a cégeknek az átvételével, esetenként pedig az értékesítési
árak kedvezményes meghatározásával.11
Korábbi kutatásunk során az alumíniumipar egyik vezetője így emlékezett vissza:
"Szabó Iván ipari miniszterként kikényszerítette, hogy az MVM, ha nem is olyan
olcsón, mint mi szerettük volna, de kedvezményes áron adja az energiát. Így Inota az
1990-es évek elején még megmenekült."12
Ugyanebben az időben „egy nagyméretű sztrájk hatására a kormány először
meghatározott mennyiségű szén átvételére kötelezte az erőműveket, állami garancia
mellett. 1992-ben megpróbált keményebben föllépni, és erőfeszítéseinek
középpontjába a bánya-erőmű integráció végrehajtását állította. Ez ellen eleinte
minden érintett tiltakozott - a bányák önállósságukat, az erős szakszervezet üzemi
bázisát, az MVM jövedelmezőségét féltette. Az integrációt azonban életképes
alternatív javaslat hiányában, a közös érdekekre hivatkozva sikerült keresztülvinni”
(Voszka 1997, 61.o). Ezzel az MVM teljes létszáma mintegy húszezer fővel nőtt
(Mihályi 2010, 712. o.). Az állami kézben maradt szenes erőművek utolsó mohikánja,
a Vértesi Erőmű mindmáig sokba kerül tulajdonosának, az MVM-nek, illetve az
árakba 2006-tól beépített, összességében több mint 40 milliárdos terhet jelentő
„szénfillér” miatt a fogyasztóknak is (MVM 2006c).
A tevékenység jellegéből és a cégcsoport szervezeti felépítéséből következően az ágazatot
nem érintette meg az 1980-as évek végén elinduló, spontán privatizáció néven ismert
folyamat szele, amelynek egyik alapvonása a nagy gazdálkodó egységek társaságok
halmazára bomlása volt.13 A módszert azonban később az állam tulajdonosi jogait gyakorló
szervezetek átvették, és a legnagyobb cégekre, köztük az MVM Trösztre is alkalmazták,
figyelembe véve a magánkézbe adás szempontjait is.14 A villamosipari nagyvállalat a sok
szempontból hasonló Országos Kőolajipari Tröszt, a későbbi MOL átalakulási módját

11

A fejezet nagy mértékben támaszkodik a kiemelt nagyvállalatokról írott könyvemre (Voszka 1997) és
Mihályi Péter (2010) monográfiájának a témáról szóló fejezeteire.

12

Idézi Voszka (1997) 102.o. E kutatás bemutatta, hogy ez nem volt egyedi eset: az olajipari nagyvállalatnak is
kedvezményes, úgynevezett "vegyipari árakat" kellett kalkulálnia néhány gyengélkedő nagyvállalat számára
(Péti Nitrogén Művek, Tiszai és Borsodi Vegyi Kombinát).

13

Lásd erről például Móra (1991), Tóth I. (1991), Voszka (é.n.)

14

A társasággá alakulás és privatizáció fordulatit, beleértve jónéhány kulisszatitkot is, részletesen bemutatja
Mihályi (2010). A most következő leírás, mint a hivatkozások is mutatják, bőségesen merít ebből a forrásból.

13

szerette volna követni, amelyről leválasztották ugyan a gázszolgáltatókat, és a legjobb
benzinkutak kényszerű eladása is nagy érvágást jelentett, de az alapvertikum integráltsága
fennmaradt.
Egy régi MVM-es szakember, aki csak később került a vezetés első vonalába, így
emlékezett vissza: „Mindig két vállalatot néztem példaként, az egyik a MOL, a másik
a cseh villamosipari nagyvállalat, a CEZ. Akkor még az MVM egy súlycsoportba
tartozott velük, és mi is járhattuk volna azt az utat.15 Szerintem ez a személyi
feltételek különbsége miatt nem sikerült. A villamosipar átalakításának felelőse a
minisztériumban Bakay Árpád volt, aki az Energiagazdálkodási Intézetből került oda,
vállalati tapasztalatok nélkül. Mint több más új kormányzati embert, őt is meghívták
néhány hónapra Angliába, hogy tanulják a piacgazdaságot. Ott akkor a Thatcher féle
liberalizáció és privatizáció híve volt mindenki – később kiderült, hogy ez Angliában
is sok gondot okozott -, ezt sulykolták az ő fejébe is. Hazajött nagy átalakítási
tervekkel, hogy az MVM-et szét kell szedni, és például a Dunamenti Erőművet
összevonni a Dunai Kőolaj-finomítóval. De a MOL egyben tartását nem tudta
megkérdőjelezni, többek között azért, mert azt a miniszterelnök tanácsadója, Teleki
Pál is nagyon támogatta. Ráadásul az olajiparban rögtön a választások után kinevezte
a kormány a saját emberét, Subai Józsefet, nálunk meg 1991-ig a helyén maradt a régi
vezető.”16
Ezen kívül a társaságok halmazára bomlásnak az MVM-nél voltak belső, szociológiai alapjai
is.
A Tröszt egyik magas beosztású vezetője szerint „Az átalakulásnak ezt a módját a
múltból származó érzelmi okok is alátámasztották. Erre ült rá a politika, vagy
megfordítva. A trösztön belül ugyanis mindig voltak erős vállalatok, Paks, a
Dunamenti és a Tiszai Erőmű vagy a Mátra, amit akkor még Gagarinnak hívtak, és ott
volt a hat hálózati vállalat is. Ezeknek a vezetői a saját régiójukban sokszor
kiskirályok voltak, helyi, de néha országos politikai beágyazottsággal. Mindig volt
egy termelő csapat és egy hálózati csapat, amelyek rivalizáltak egymással, például a
beruházási források elosztásáért. 1990 után erős támogatást kapott a politika a
kettészakításhoz. Ráadásul a frissen kinevezett vezérigazgató, Halzl József és a
helyettese, akit odavett, Járosi Márton is ’erőművesek’ voltak. Nem értették meg,
hogy miért lenne fontos az egész rendszer együtt maradása, úgyhogy beálltak a
politikai szélirányba. Azt képviselték, hogy az áramszolgáltatókat le lehet választani,
de az erőműveknek legalább egy része maradjon meg az MVM-nek.”

15

Ennek a két vállalatnak a mintája más interjúrészletekben is szerepel, úgyhogy az MVM-ben és a hozzá
kapcsolódó szakértői körökben ez feltehetően elfogadott nézet lehetett. A magyar olajipari és villamosipari
nagyvállalat saját tőkéje az 1990-es évek közepén valóban azonos volt, 250 milliárd forint körüli értéket
képviselt (Figyelő 1997).
16

Az ok a szóbeszéd szerint az volt, hogy a vezérigazgatónak Antall József gimnáziumi osztályfőnöke volt, és
egy darabig még meg tudta védeni. Az MVM elnökeit és vezérigazgatóit időrendben az 1. sz. melléklet sorolja
fel.
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A „szélirány” az 1990-es évek elején visszaemlékezések szerint az MVM teljes feldarabolása,
a tagvállalatok különválasztása volt – a korábbi trösztközpontnál csak a rendszerirányítás, az
országos

átviteli

hálózat

és

a

nagykereskedelem

maradt

volna

meg.

(Egyes

visszaemlékezések szerint az sem volt biztos, hogy lesz olyan rész, ahol az állami többség
fennmarad.) Az előkészítő munkák a cégen belül létrehozott munkabizottságokban ennek
megfelelően indultak el. A legfontosabb a belső szervezet és a belső árrendszer kialakítása
volt.
„Az első vitakérdés az volt, hogy hány társaság alakuljon” – mesélte az egyik
résztvevő. „Olyan gondolatok is felmerültek, hogy csak két erőmű vállalat legyen,
mondjuk egy dunántúli és egy alföldi, esetleg még Paks maradjon meg külön. Ez
végül arra szelídült, hogy az életképtelennek tekintett kisebb termelők összevonását
javasoltuk. Fontos kérdés volt a hálózat hovatartozása, illetve elosztása az
alaprendszer és a szolgáltatók között. Hosszú viták után 120 kW-nál húztuk meg a
határt, abból a megfontolásból, hogy így lehetett megoldani a fogyasztás mérését
viszonylag a legkevesebb ponton – az az akkori technológiával még bonyolult és
költséges dolognak látszott. A belső kapcsolatoknál pedig ki kellett alakítani a
vállalaton belüli utasítás helyett a szerződések és az árak rendszerét arra az ’álpiacra’,
ami így létrejött. A konszern és a társaságok közötti alapszerződésnek ugyanaz volt a
lényege, ha a tartalma nem is, mint később az MVM-en belüli uralmi szerződéseknek:
hogyan tud parancsolni a központ a formálisan önálló leányoknak. Az árak
kiindulópontja egy részletes költség-felülvizsgálat volt. Minket nem lehetett átverni
úgy, mint később az Energia Hivatalt. A trösztön belül volt egy jó műszaki és
közgazdasági információs rendszer, a vállalatok havonta 30-40 mutatót jelentettek a
központnak. A kontrolling látta, hogy ha a felülvizsgálat évében éppen egy nagy
felújítást csináltak, ami egyszeri költség, és a következő öt évben nem jelentkezik –
ami a vállalatok szokásos eljárása volt -, akkor ezt öt évre elosztva és nem ötszörös
értéken vettük figyelembe. De az árrendszerrel egy működőképes belső elosztást
kellett kialakítani, az erőművi árakat differenciáltan szabtuk meg, úgy, hogy mindenki
megéljen.”
Az MVM társaságok halmazára bomlásakor, már az 1990-es években kialakult tehát
mindazoknak a feladatoknak és megoldásoknak az előképe, amivel azután a magánkézbe adás
és a piacnyitás során a külső szervezeteknek - új szereplők érdekeit is figyelembe - véve meg
kellett birkózniuk a hosszú távú szerződésektől az árak meghatározásán keresztül a
jövedelmek ágazaton belüli elosztásáig. A tröszt technikai értelemben jól előkészítette az
átalakulást, ami alapjában véve a kormányzati céloknak sem mondott ellent, így a szervezeti
keretek meghatározásának formális felelőse, az ipari tárca17 is nehezen tudta volna ezt
felülbírálni.

17 A trösztöt akkor még a minisztérium, és nem a privatizációs szervezet felügyelte.
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Az akkori elnök szerint „Bakay Árpád, az illetékes helyettes államtitkár a
szakértőinek a tanácsára kockás papírokon mindenféle modelleket rajzolt, hogy
hogyan kellene átszabni az MVM belső struktúráját. De a miniszteri értekezleten Bod
Péter Ákos lemosta ezeket az áttekinthetetlen, szakmailag megalapozatlan
javaslatokat, és az MVM javaslatát fogadták el: a korábbi tagvállalatokhoz nemigen
nyúltak hozzá, azok alakultak át társasággá.”
A tröszti felső vezetést ennek ellenére 1991 tavaszán, még az átalakulás előtt menesztették.
„A politika azzal vádolta őket, hogy maguknak csinálták meg az új kereteket” – emlékezett
vissza a nagy szervezet egyik munkatársa. De ez korántsem volt kivételes: a nagyvállalatok
élén szinte mindenhol már korábban megtörtént a váltás. A szervezeti felépítésen annyit
módosítottak, hogy hat kisebb erőművet három céggé vontak össze – ahogy ezt a tröszt
javasolta -, így 8 erőműből, 6 áramszolgáltatóból, az alaphálózatot üzemeltető OVT-ből és 4
kisebb háttéripari egységből lett önálló részvénytársaság 1991. december 31-ével. Az időpont
azért fontos, mert egy nappal később már nem lehetett volna felértékelni a vagyont a könyv
szerinti érték háromszorosa; így a saját tőke közel 600 milliárd forint lett. Ez kedvezett az
állami tulajdonosnak, mert az eladás kiinduló értéke emelkedett, és az önkormányzatoknak a
belterületi földek után járó rész viszonylag kicsi maradt. És kedvezett hosszabb távon a
vállalatoknak is, mert a megnövekedett amortizáció elvileg bőséges forrást biztosított a
fejlesztéshez – rövidtávon viszont a hatóság nem ismerte el az árakban a költségek
emelkedését, így az ágazat egésze évekre veszteségessé vált (Mihályi 2010, 708. o.).
Az átalakulás sajátos vonása továbbá, hogy a trösztközpont bázisán megalakult MVM Rt. a
társaságok pakettjeinek csak a felét kapta meg - annak ellenére, hogy a kiinduló javaslat a
szokásos száz százalékos tulajdonlást irányozta elő –, a részvények másik fele közvetlenül az
államnak jutott. Ráadásul az áramszolgáltatók az Állami Vagyonügynökséghez, a többi
társaság a tartós állami tulajdont felügyelő, rövid életű szervezethez, az Állami Vagyonkezelő
Rt.-hez került.
"Az eredeti előterjesztés közvetlen irányítású részvénytársaságokkal számolt. A
kétszintűség kialakításának célja a monopólium megbontása, az elkülönült társaságok
átláthatósága, a piaci elemeknek a rendszerbe történő bevitele, végső soron a
privatizálhatóság lett.... A kétszintű szervezet azt jelentette, hogy a konszern központ
társasági jogi értelemben nem irányíthatja közvetlenül a részvénytársaságokat, azaz
nem adhat nekik közvetlen utasításokat, de facto azonban megvalósulhatott a
közvetlen irányítás, annál is inkább, mert az ÁVÜ a saját tulajdonrészét kezelésbe
adta az MVM Rt.-nek. A társaságcsoport közgyűlésein az MVM Rt. lépett fel
tulajdonosként, az MVM Rt. közgyűlésén pedig az ipari tárca, amelynek viszont az
ÁVÜ adta át a tulajdonosi jogok gyakorlását" (idézi Voszka 1997, 63.o.). „Ebbe csak
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azért mentünk bele” – mesélte most az egyik résztvevő – „mert azonnal aláírattunk az
ÁVÜ főnökével egy papírt, hogy az ő részüket megkapjuk vagyonkezelésbe.”
A társasággá alakulás keretei nemcsak a mindennapi működéshez szükséges irányítási
jogosultságok, hanem sokkal inkább a küszöbön álló privatizáció módjának meghatározása
miatt voltak lényegesek minden szereplő számára.
1.2.2. Változatok a magántőke bevonására
A privatizáció folyamata az ágazat jellegét nézve meglepően gyorsan elindult. Más átalakuló
országokban, de még a nyugat-európai államok nagy részében is erre csak később került sor.
Az Állami Vagyonügynökség már 1993-ban tendert írt ki az áramszolgáltatókra, 15
százaléknyi részt kínálva fel a befektetőknek még azt megelőzően, hogy a tevékenységet
szabályozó törvény megjelent volna. Az ajánlott árak azonban töredék tulajdonrészek és a
bizonytalanság miatt annyira alacsonyak voltak - a névérték hat és hatvan százaléka között
szóródtak -, hogy a pályázatokat az utolsó pillanatban visszavonták. A következő években a
villamosipar privatizációjáról, csakúgy, mint a többi stratégiai cég, köztük az MVM által
árgus szemmel figyelt, és precedensnek tekintett olajipar eladásáról gyökeresen eltérő nézetek
ütköztek - az érintett vállalatokon és kormányzati apparátusokon kívül a pártok, a
szakszervezetek és különféle szakmai-társadalmi szervezetek szempontjai. Akkoriban a
legszélsőségesebb álláspontok sem vonták kétségbe nyíltan a magántőke bevonásának
indokoltságát, a vita látszólag „csak” a privatizáció tárgyáról, mértékéről, módjáról,
időzítéséről folyt (a vertikum melyik részét kínálják fel eladásra, kisebbségi vagy többségi
csomagot, szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, gyorsan vagy csak hosszabb távon).
Az egyetértés hiányát és a vállalati befolyás már akkor sem csekély erejét mutatja, hogy a
kormányzati döntések nem bizonyultak megváltoztathatatlannak, és nem tudták garantálni az
előírt határidők betartását. (Ezzel egyébként a villamosenergia ipar megint csak nem
számított kivételesnek.)
Beszélgetőpartnereink szerint a privatizáció előtt még felmerült egy újabb belső átalakítás
gondolata. A konszern központ ekkor megint megpróbálkozott a MOL-minta követésével:
„Az MVM vezetése felvetette a ’visszatrösztösítés’ gondolatát. Eszerint a konszernközpontot, az alaphálózatot és az erőműveket egyetlen vállalattá lehetne összevonni, míg az
áramszolgáltatókat és esetleg a szénbányákat is leválasztanák" (idézi Voszka 1997, 81.o.). De
bármilyen szervezeti változtatás legalább egy-két évvel elodázta volna az eladást, márpedig a
17

1994-es választások után hivatalba lépő kormányt sürgette az idő. Ezért a társasággá alakulás
módja, az önálló részvénytársaságok létrehozása megpecsételte a villamosipar sorsát. A
privatizációs kormánybiztos, Bartha Ferenc az ÁV Rt. tanácsadója által korábban kidolgozott
koncepciót tette magáévá, amelyet már akkor „liberalizált versenymodellnek” neveztek:
minden társaságot külön-külön kell privatizálni, abban a szervezeti keretben, ahogy vannak,
az MVM-et az átvitelre és a nagykereskedelemre csupaszítva. A 1994 decemberében
elfogadott kormányhatározat18 ehhez hozzávette Paksot, de minden más erőművet és az
összes áramszolgáltatót értékesítésre jelölt ki (Mihályi 2010, 714-715. o.).
Az összecsapás annyira élessé vált, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami
Vagyonkezelő 1994 őszén az MVM Rt. rendkívüli közgyűlésén javaslatot tett az igazgatóság
és a felügyelő bizottság leváltására arra hivatkozva, hogy a testületek és a menedzsment
akadályozza a privatizációt. Ez akkor még nem sikerült, de kormányzati támogatással
nemsokára lezajlott a parlamenti választásokat menetrendszerűen, kisebb késleltetéssel
követő őrségváltás. Hamarosan kiderült azonban, hogy az új vezetők sem álltak a
feldarabolás és a magántőke bevonás pártjára.
Az MVM 1994 októberében kinevezett elnöke, aki a trösztnél is magas beosztású
vezető volt, így emlékszik vissza: „Tűzzel-vassal próbáltuk védeni legalább a MOL
típusú egyben tartást, de akkor már csak az erőművekről lehetett szó. Én úgy láttam,
hogy az áramszolgáltatók lukratívabbak, hát azokat vigyék, de a termelést és a
hálózatot hagyják meg. Ezt sem sikerült teljesen elérni, mert nem voltunk olyan
erősek, mint a MOL vezetés.” Egy másik magas beosztású szakember kiegészítette az
érvelést: „Én is azt gondoltam, hogy a nagy erőműveket mindenképpen meg kellene
tartani. Az áramszolgáltatókat vigyék, ha muszáj. A nyugat-európai modell is sok
helyen hasonló. A katolikus országokban mindent egy kézben tartanak, de a
protestánsoknál a szolgáltatók sokszor külön, önkormányzati tulajdonban vannak.
Azzal viszont vitatkoztam, amikor az erőművek eladása eldőlt, hogy kisebbségi részt
érdemes megtartani. Ez tipikusan pénzügyi befektetés, ami szerintem nem illik az
MVM-hez.” Akivel erről vitatkozott, az akkori vezérigazgató az alku módszereiről is
beszélt: „Egy idő után abban mindenki egyetértett, hogy Paks és a hálózat maradjon.
A vita arról folyt, hogy mi legyen a többi nagy erőművel, a Dunamentivel, a Tiszával
és a Mátrával. Én nagyon küzdöttem a Mátráért, emlékszem, még Hornnak is írtam
levelet, hogy itt nem csak az áramtermelésről van szó, hanem a szénvagyonról is,
aminek az értéke nincs benne a tervezett árban. Azzal utasítottak vissza, hogy a vevő
majd befizeti ennek az értékét a bányajáradékban. Végül azt sikerült elérni
kompromisszumként, hogy a Mátrában és a Dunamentiben megtarthattuk a 25
százalékot. A minisztérium nekünk mindig jó partnerünk volt, és az ÁPV Rt.-ben is
sikerült támogatókat találni – nekik az osztalék miatt volt fontos az MVM sorsa. A
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Kocsis-csapattal19 jó együttműködés volt, megszerveztem a partnereket. Tudja, ezt én
mindig így csináltam, ez a jó módszer. Suchmannal viszont nagyon éles konfliktusba
keveredtünk. Az utolsó tárgyalásunk végén azt mondta, hogy tudja, én tank vagyok.
Nekem meg az a válasz jutott hirtelen eszembe, hogy erre háromféleképpen lehet
reagálni. Félreállok, vagy ások egy árkot a tank elé, vagy szerzek egy még nagyobb
tankot. Erre persze meg akart szabadulni tőlem, már a Népszabadságban is megjelent,
hogy leváltanak. Egy héten múlt, hogy ez nem sikerült neki – őt előbb menesztették.”
A nagyvállalat tehát, miután az előző vezetés végrehajtotta az állami koncepciónak megfelelő
társasággá alakulást, élesen ellenezte a privatizációval véglegesített szétválasztást, és ezzel
nem maradt magára. A szocialista párt parlamenti frakciója és több befolyásos embere is
hajlott az MVM erősebb integráltságának fenntartása felé. A legélesebb konfliktusokat pedig
a kormányon belül és a nyilvánosság előtt Pál László ipari miniszter vállalta,20 akinek a
menesztése is közvetlenül ehhez a privatizációhoz kapcsolódott.
„Miután elfogadták ezt a kormánydöntést, én elkezdtem küzdeni ellene. Az egyik
kormányülésen a (Horn – V.É.) Gyula azt mondja: ’meddig fogod ezt még csinálni?’
Mondom: Gyula, két határt lehet szabni, az egyik az, hogy ameddig én itt vagyok, a
másik az, hogy amikor már nem kormány-hatáskörben lesz az ügy. Tehát vagy
törvény születik róla, vagy eladjuk, akkor nem tudok tovább érvelni, de addig fogok
vitatkozni. És ezt tényleg így is csináltam, hetenként előálltam vele, hogy módosítsák.
…Én elsősorban az áramszolgáltatókért harcoltam. Azt mondtam, hogy abban nem
lesz verseny. Az áramszolgáltatás az olyan – most ne a mai fejünkkel gondolkodjunk,
a tizenhárom évvel ezelőttivel –, hogy mindenhova bemegy a két szál drót, azon
bemegy az áram, és lehet, hogy egy pici árrésen lehet vitatkozni, de a lényege nem
változott. Erőművi oldalon lehet tárgyalni versenyről.
Február elején … elmentem az MVM igazgatóságának az ülésére, ahol tőlem akarták
hallani, hogy miért kell ezt a céget szétszedni. Én azt mondtam nekik, hogy ’emberek,
ha ki tudtok dolgozni egy másik javaslatot, amelyik ugyanennyi privatizációs bevételt
eredményez ugyanennyi idő alatt, akkor szerintem a kormány nyitott lesz arra, hogy
erről tárgyaljon’. Amikor kijöttem, a sajtónak is elmondtam, hogy persze, a
kormánydöntés érvényben van, de az MVM vezérkara csináljon egy olyan változatot
is, amelyik megfelelhet. Másnap a Népszabadságban megjelent egy glossza Bossányi
Kati tollából, hogy Pál László, mint Horn Gyula magyar hangja leállította ezt a
privatizációt…
2005 áprilisára megcsináltuk a Suchmannal a közös előterjesztést a tőzsdei úton
történő privatizációról, és nem szétszedésről… Én nem voltam privatizáció-ellenes.
Azt mondtam, hogy tőzsdére kell vinni egyben az MVM-et, úgy, ahogy van. Érdemes
ma megnézni, hogy az ilyen megoldások hová vezettek. Két példa van előttem. Az
egyik a MOL, amelyik a tőzsdén keresztül hozott valamit az országnak, és sikeresen,
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nagyvállalatként, jelentős szereplőként van jelen a kelet-európai piacon. A másik a
CEZ (a cseh villamosipari nagyvállalat – V.É.), amelyiket egyben tartva, a tőzsdén
adtak el, … és amelyiknek ugyanakkora súlya van a villamos energetikában KeletEurópában, … mint a MOL-nak a saját piacán. Tehát nekem ez volt az elképzelésem.”
Ezt a tervezetet a kormányülésen Pál távollétében furcsa módon éppen az ipari tárca
SzDSz-es államtitkára ellenezte. Ráadásul időközben kiderült, hogy az önkormányzati
törvény értelmében az áramszolgáltatók és a gázszolgáltatók vagyonából 25, illetve
40 százalék a helyhatóságoknak jár. „Erre én hozzászólok” – folytatódik a történet -,
„hogy ez nem jó, mert a gázszolgáltatók vagyona tényleg úgy jött létre, hogy ezt a
települések dobták össze…de az áramszolgáltatókét nem!... Hétfőn összeülnek az
érintett miniszterek, ahova engem nem hívnak el. De miután tudtam, hogy összeülnek,
és miután tudtam, hogy nem hívnak el, a hétfői Népszabadságban megjelenik egy cikk
az első oldalon, hogy az ügy számomra szakítópróba. Már csak azért is, mert ha az
áramszolgáltatóknak kiosztják a huszonöt százalékát, és közben érvényes az a döntés,
hogy a negyvenkilencet meg viszik a külföldi tulajdonosok, akkor az azt jelenti, hogy
pillanatokon belül hetvennégy százalék egy kézben van. Ez teljesen nyilvánvaló.
Tehát felejtsük el, hogy az MVM-nek valami beleszólása lesz az áramszolgáltatókba,
koncepcionálisan üti az én elképzeléseimet – tehát szakítópróba.” A szakításra néhány
nap múlva, 1995 júliusában sor is került.
Az iparág privatizációját általános vélekedés szerint a Bokros csomag gyorsította fel. Az
állami cél a gazdaság akkor már elismerten megrendült pénzügyi helyzetében a költségvetési
bevételek növelése volt, amihez deklarált célként hozzáadódott a versenyt elősegítő
piacszerkezet kialakítása is. Az 1995. júliusi kormányhatározat21 az alapelvekben végül nem
engedett, de - kompromisszumként - az erőművek és szolgáltatók kisebbségi részének
eladásáról döntött, opcióval a többség megszerzésére 1997-ig (ami a termelők esetében csak
tőkeemelést jelenthetett, azaz fejlesztési kötelezettséggel járt). A piaci szereplők számának
növelését szolgálta a társaságok külön-külön eladása, valamint az, hogy a pályázati kiírások
korlátozták az egy befektető vagy konzorcium által megvásárolható cégek számát, illetve a
piaci részesedések nagyságát.22 Meghirdették az MVM 24 százalékos pakettjét is, a 25
százalék plusz 1 szavazat későbbi elérésének jogával.
A magánkézbe adás – nem kis mértékben a kormányzati pénzszerző törekvéseket kemény
kézzel érvényesítő Suchman Tamás miniszternek köszönhetően - 1995-ben el is indult, és a
következő években jelentősen előrehaladt. A hat áramszolgáltatót és az erőművek zömét –
Paks, a Vértesi Erőmű és néhány kisebbségi részvénycsomag kivételével – külföldi szakmai
befektetőknek értékesítették. Bár az új tulajdonosok első lépésben még csak ötven
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százaléknál kevesebbet vehettek, a menedzsment jogokat lényegében megkapták (Mink
1998a), és hamarosan megszerezhették a többségi pakettet is.
Az MVM-re is érkezett ajánlat az áramszolgáltatásban is érdekelt Bayernwerktől 72
százalékos árfolyamon, de ezt az eladó visszautasította. A privatizációs miniszter elmondása
szerint ezt az értékesítést „egyetlen percre sem gondolta komolyan”, csak nem akart újabb
frontvonalakat nyitni a vitában (Mihályi 2010, 720.o.). A hivatalos indoklás szerint túl
alacsony volt a felkínált ár, illetve a német vállalat – mivel Paks is benne volt a csomagban –
többlet garanciákat kért a nukleáris kockázatokra, amit formai okokra hivatkozva az ÁPV Rt.
nem fogadott el. Többektől hallottuk azonban azt a feltételezést, hogy ezen a ponton is
fontosabb volt a bevételi szempont: a többi rész eladásával megszerezték a feltétlenül
szükséges pénzt, a vészhelyzet és vele együtt a privatizáció sürgetése elmúlt.
Formálisan ez a magánkézbe adás sem került le a napirendről – a privatizációs törvény
értelmében akkor 50 százalék mínusz 1 szavazatot lehetett volna értékesíteni -, de nemigen
haladt előre. A nagyvállalat vezetése most – mint korábban, és később is – azért küzdött, hogy
az új, kisebbségi tulajdonosok pénzügyi befektetők legyenek, azaz a tőzsdei bevezetést
pártolta. A szakirodalom szerint ennek általános, minden cégnél érvényesülő oka az, hogy a
szakmai partner jobban korlátozza a menedzsment mozgásterét. Az érintettek azt állítják,
hogy ha az irányítási jogok egy hasonló területen tevékenykedő társaság kezébe kerülnek,
akkor a vállalat egészének működése megváltozik: az állami érdekek háttérbe szorulnak
(„egy állami cég vezetése jobban vigyáz a kormányzati érdekekre, mint maga az állam”), és
előfordulhat, hogy a szakmai partner „kizsigereli” új szerzeményét. Mivel azonban az MVM
eredményei akkor még az iparág egészéhez hasonlóan gyengének mutatkoztak, és a rendszer
működése, szabályozása is átalakulóban volt, tőzsdei privatizációra aligha kerülhetett sor.
Vagyis ennek szorgalmazása lényegében egyet jelentett az eladás blokkolásával vagy
legalábbis elhalasztásával.
Az MVM és a kormányzati szervezetek közötti konfliktusok súlyosságát jelzi, hogy az
értékesítés első menete után, 1995 decemberében az elnöki poszton és az igazgatóságban is
változtatások történtek, majd a tulajdonos 1997 tavaszán ismét átrendezte a sorokat. Ebben a
kormányzati ciklusban az MVM élén két vezérigazgató és három elnök állt (de a két poszt
között is volt váltás, azaz nem öt, hanem csak négy szereplővel). Itt érdemes megjegyezni,
hogy a nagyvállalat azon állami cégek közé tartozott, amelyeknél a vezetők egyetlen kormány
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idején sem töltötték ki a teljes periódust: 1990 és 1994 között két elnök, 1998 és 2002 között
két elnök és két vezérigazgató, a 2002 és 2010 tavasza közötti dupla periódusban négy elnök
és három vezérigazgató állt a holding élén. Az elnökök a Horn (és részben a Medgyessy)
kormány kivételével általában külső emberek voltak, akik előbb inkább a kutatói-egyetemi
világból, később a politikából érkeztek. A vezérigazgatók többségének volt gyakorlati
villamosipari tapasztalata. Az 1990 előtti MVM-es gárda a Horn kormány idején volt a
legbefolyásosabb, de 2002 után is maradt képviselőjük a vezető testületekben. Volt átjárás a
társaság és az illetékes minisztérium, illetve az állami tulajdonosi szervezetek (egy esetben
pedig a szakmai hatóság, a Magyar Energia Hivatal) vezető posztjai között is.23 Mindez
megkönnyítette a kapcsolattartást a cég és az állami, valamint a politikai szféra között.
A sűrű vezetőváltások egyik szenvedő alanya ebben a tényezőben látja a vállalati (vagy
legalábbis cégvezetői) érdekérvényesítés egyik fontos korlátját.
„Az, hogy egy állami vállalat meddig tudja befolyásolni az államot, ez számomra
nagyon nagy kérdés. Én azt hiszem, nem nagyon. ….Az állam mindig erősebb annál,
mint hogy a vállalat tudja befolyásolni. A nagy állami vállalatok vezetői mindig
elintézik azt, hogy a következő egy hónapban vagy egy évben még működőképes
legyen a cég, meg hogy a megelőző évet elrendezze az állammal. De hát a MÁV-nál
az elmúlt tizenhét évben szerintem nyolc-tíz vezérigazgató volt, az MVM-nél se
sokkal kevesebb. Úgyhogy azt hiszem, hogy átmenetileg befolyásolhatja a cégvezetés
az államot, de akkor valami történik, ha az átmenet nagyon elnyúlik.”
A történetnek ez a korai szakasza is jól jellemzi az MVM vezetőinek alapvető
magatartásmintáit, amelyek a gyakori váltások, ez eltérő politikai beállítottság és szakmai
múlt ellenére jórészt a következő másfél évtizedben is változatlanok maradtak. Mivel a cég
sorsa lényegében az államtól, mint tulajdonostól és szabályozótól, kormányzati és parlamenti
döntésektől függ – mint látni fogjuk, ez sem csak a privatizáció időszakára jellemző -, a
vezetőknek mindenekelőtt ebben az általunk adminisztratív piacnak nevezett szférában kell
érdekeiket érvényesíteniük, nem közvetlenül a fogyasztókkal és az üzleti partnerekkel
szemben (amelyek egyébként szintén inkább ezen a piacon játszanak). Az MVM felkészült
szakmai gárdája – gyakran a jól fizetett külső szakértőkkel együtt - képes arra, hogy komplex
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Például Hatvani György 1987 és 1991 között a tröszt vezérigazgatója, 1994-től elnöke, majd a gazdasági
tárca illetékes államtitkára; Katona Kálmán az 1990-es években közlekedési miniszter, majd 2000-től 2002-ig az
MVM elnök-vezérigazgatója, Pál László 1994-től ipari miniszter (majd a Mol elnöke), 2002-től 2004-ig az
MVM vezérigazgatója, 2008-tól ismét igazgatósági tag. Draskovics Tibor pénzügyminiszterség után foglalta el
az elnöki posztot. Kocsis István az ÁPV Rt. vezető beosztású tisztségviselője volt, mielőtt először Paks, majd az
MVM vezérigazgatója lett, és onnan érkezett Vági Márton, Vásárhelyi István és Faragó Csaba is az elnöki
székbe 2007-ben, 2008-ban, illetve 2010-ben. A vezetők felsorolását időrendben az 1. sz. melléklet mutatja.

22

javaslatokat fogalmazzon meg, akár a törvényeket is megszövegezze. Itt korántsem teljes
belső egységről van szó, de az ellentéteket a szőnyeg alá söprik, a viták során feloldják, vagy
a felső vezetés az iparágban megszokott „katonás” módszerekkel, a beosztottak ugyancsak
hagyományos (magas jövedelmekkel és egyéb juttatásokkal is támogatott) lojalitására építve
kijelöli a fő irányt. Az így létrejött álláspontot a cég munkatársai azután kifelé egységesen és
határozottan képviselik. A legfelső szintű politikai kapcsolatokat többnyire egy szűk csoport
ápolja – az elnök, a vezérigazgató vagy mindkettő vezetésével –, sokszor saját korábbi
pozíciójukban megszerzett kapcsolatokra is építve. A minisztériummal, a tulajdonossal, a
szakhatósággal szorosak az alacsonyabb szintű szálak is, amelyeket elősegít a viszonylag
kicsi szakma régi ismeretségekkel, barátságokkal vagy ellentétekkel átszőtt közege. Az
érvelésnek, meggyőzésnek kifinomult technikái alakultak ki.
A taktika általában a felső szintű szándékok befolyásolása, ha ez nem megy, akkor a felkínált
keretek elfogadása, és azokon belül a cég számára kedvező megoldások kiharcolása. Mivel az
ördög a részletekben van, és a részleteket az MVM-nél jobban senki nem ismeri, ez gyakran
az induló külső szándékoktól sok elemében eltérő, a nagyvállalat céljait követő
végeredményre vezet. „Lassú víz partot mos” – jellemzi találóan ezt a magatartást Mihályi
Péter (2010, 722. o.) A kompromisszumok keresését, mint látni fogjuk, csak ritkán –
különösen kiélezett helyzetekben, a vezetők személyiségjegyeitől sem függetlenül – váltja fel
a „szakítópróba.”
1.2.3. Az új szerkezet és az MVM pozíciója
A villamosenergia ipar privatizációjának első, 1995-96-os szakaszában a vásárlók egy
amerikai befektető kivételével nagy európai energetikai cégek voltak, amelyek csak a tender
kiírás által korlátozott részesedéseket szerezhettek. A hat szolgáltató és a négy erőmű hét
tulajdonos, illetve konzorcium birtokába került, a francia EdF és a német RWE két-két
áramszolgáltatóban, az utóbbi emellett még a Mátrai Erőműben is jelentős pozíciókhoz jutott.
A

következő

években

azonban

átalakult

a

piacszerkezet

több

egymást

követő

összeolvadással, amelyek ellen a Gazdasági Versenyhivatal egyetlen esetben sem emelt
kifogást. 2007-ig az RWE megőrizte pozícióit, az EdF érdekeltségeinek száma nem, de
összetétele megváltozott (egy szolgáltatót eladott, és egy erőművet vásárolt a piacról
kivonuló finn IVO cégtől). Az eredetileg egy vásárlással szereplő Bayernwerk - amely az
anyavállalat németországi fúziói után E.on néven szerepel – viszont nagy terjeszkedésbe
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kezdett: az övé lett a Dunántúl mindhárom áramszolgáltatója, és emellé még két
gázszolgáltató, majd a MOL gáz üzletágának nagy része is felsorakozott.24 S bár a 2003-tól
induló piacnyitás során a koncentrációs mutatók jelentősen csökkentek, a részletesebb
vizsgálat ettől eltérő képet mutat.
A vállalati mérlegadatok szerint 2008-ban a cégek száma a termelésben 94, a
villamosenergia elosztásban 52 volt. A három legnagyobb részesedése az árbevételből
53, illetve 47 százalék, az összes nagyvállalaté pedig 74, illetve 22 százalék. A
koncentráció értékelésére használt Herfindal-Hirschman index (HHI) – ugyancsak az
árbevételt nézve – az előbbi területen 1270, az utóbbin 930 volt.25 Vagyis első
pillantásra az áramkereskedelem versenypiac, és a termelés sok kisméretű, megújuló
vagy kapcsolt energiát termelő erőmű létrejötte után enyhén koncentrált (GVH VKK
2010).
A Magyar Energia Hivatal (2009) kimutatása szerint – amely csak a 100 MW-nál
nagyobb cégeket veszi számításba - a villamosenergiát 2000 óta mindvégig 12 erőmű
termelte, a HHI index 2257-ről csak 2023-ra csökkent, azaz erős a koncentráció. Az
értékesítésben viszont a vállalkozások száma 6-ról 26-ra nőtt 2008-ig, és a HHI index
1889-ről 867-re esett, azaz dekoncentrálttá vált. Ha azonban ez utóbbi piacot
felbontjuk az egyetemes szolgáltatás és a versenypiac két elkülönülő szegmensére, és
nem a vállalkozásokat, hanem az egyes tulajdonosi csoportok részesedését vesszük
figyelembe, akkor az előbbi terepen összesen négy szereplő van jelen, a másodikon
pedig három tulajdonos uralja a piac 71 százalékát, és a HHI meghaladja a 2000-es
értéket (a részletes elemzést lásd Vince 2010). A szerző egy korábbi írásának
megállapítása szerint „Nem sokáig érvényesült a privatizációnak az az elve, hogy
korlátozni kell a tulajdonosi koncentrációt,” ráadásul legnagyobb befektetők az
energetika más ágazataiban is megjelentek (Vince 2008, 175-176. o.).
Ezeket a folyamatokat egyrészt annak fényében érdemes értékelni, hogy a
kiindulópont a lényegében teljes monopólium volt. Másrészt több
beszélgetőpartnerünk is megjegyezte, hogy a magánkézbe adáskor szétválasztott
vállalatrészeket a tőke Európa-szerte sokhelyütt visszaintegrálta, továbbá a középkelet-európai privatizáció maga is egyfajta integrációt jelentett (amikor például a
régió energetikai cégeit nagy külföldi szakmai befektetők vették meg), és ettől
függetlenül is erős az összeolvadási irányzat.
A külföldi, zömmel német és francia tulajdon aránya az termelésben a privatizáció után
durván egyharmados, a szolgáltatásban kétharmados volt, az iparág egészében – a szállítás
teljes állami tulajdona mellett – 43 százalékos volt (MEH 1999). Súlyuk a 2000-es évek
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Az adatok összefoglaló táblázatás lásd Mihályi (2010) 726. o., a tranzakciók részleteit pedig Vince (2008)
165-173.o.

25

A Herfindal-Hirschman index 10 000-es értéke a teljesen monopolizált, 1800 feletti értéke erősen koncentrált,
1000 alatti értéke pedig dekoncentrált piacot jelez.
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közepére a megvett cégek további részvényeinek megvásárlásával és fejlesztések révén
megközelítette az 50 százalékot (MEH 2006).
A villamosenergia ágazatban tehát erős külföldi szereplők jelentek meg, amelyek többsége
összességében – nemcsak magyarországi befektetéseiket nézve - lényegesen nagyobb a hazai
piacon továbbra is fontos szerepet játszó MVM csoportnál. Az arányok érzékeltetésre, míg ez
utóbbi a 2000-es évek közepén 6 GW kapacitást ellenőrzött, az E.on 25-öt, az RWE 40-et, az
EdF pedig 100-at (Citigroup-Lexicon Partners 2006, 5.o.)26
Az iparág állami kézben maradt része kétségtelenül megcsonkított vertikum, vagy ahogyan
egyik beszélgetőpartnerünk mondta, torzó: a szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó elosztó
hálózat, a közvetlen vásárlói kontaktus egésze és az erőművek zömének többségi pakettje is
kikerült az MVM tulajdonosi köréből, ami megcsappantotta a társasággá alakuláskor
felduzzasztott tőkeerőt.
Ráadásul az eladások érdekében a cég számára előnytelen részvénycserét kellett
végrehajtaniuk az ÁPV Rt.-vel. A privatizáció előtt rendezték a vagyonkezelő és az
MVM között megosztott paketteket, és az áramszolgáltatók papírjaiért az ÁPV Rt.
névértéken 55 milliárd forinttal kevesebbet érő erőművi részvényeit adta át a
nagyvállalatnak (E-Consulting 2003). Később névérték alatt kelt el a tiszai, a bakonyi
és a pécsi erőmű is, ami további vagyonvesztést okozott a cégcsoportnak. A teljes
veszteséget a vállalat 100 milliárd forintra tette (Kubik 1999). Magát a tényt az állami
tulajdonos is elismerte, de az az összeget nem: 1998-ban „hosszas alkudozások után”
kompenzációként egy papíron 30-33 milliárdot érő, de valójában inkább csak újabb
terheket jelentő csomagot ajánlott fel: néhány eladhatatlan ingatlan mellett a
veszteséges, a jövőbeni bányabezárás miatt sokmilliárdos várható kiadással terhelt
Vértesi Erőmű 33 százalékos pakettjét (Mink 1999b) – amit a cég nem fogadott el.
Készpénzben ekkor csak kétmilliárd forintot utaltak át az MVM-nek, amelynek
azonban ezzel az összeggel rögtön szívességet kellett tennie a kormánynak: hozzá
kellett járulnia az akkor már közismerten bajban lévő Postabank tőkeemeléséhez
(Bodnárik 1998). A tranzakció a pénzintézet alaptőkéjének év végi elolvadása miatt a
juttatásnál nagyobb, 2,4 milliárdos veszteséget okozott a „befektetőnek” (Mink
1999b).
Mindennek következtében az MVM saját tőkéje 1998-ban mintegy 20 milliárd
forinttal kevesebb lett a jegyzett tőkénél, amit 1999-ben – részben a Postabankveszteség kiegyenlítésére - 3,1 milliárdos tulajdonosi támogatással, majd a
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A legnagyobb árbevételű közép-kelet európai cégek rangsorában 2006-ban az MVM a 169. volt, és húsz
villamosenergia ipari cég is megelőzte; az E.On Hungária az 50. volt – a sokat emlegetett cseh konkurens, a
CEZ viszont az 5. helyet foglalta el (Figyelő 2007.b). Az adatokat valószínűleg torzítja, hogy az adatok
többnyire nem vállalatcsoportonként konszolidáltak, illetve a számbavétel ebből a szempontból bizonytalan.
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menedzsment által várt 25-30 milliárdos kompenzáció helyett tőkeleszállítással
korrigáltak (Mink 1999b).
A leválasztások miatt természetesen csökkent az árbevétel is, az MVM hátrébb sorolódott a
legnagyobb cégek listáján.
A Figyelő TOP 200-as összeállításai szerint a villamosenergia ipari nagyvállalat
1995-ben és 1996-ban még a második helyen a nettó árbevétel szerinti rangsorban a
MOL után. 1998 és 2007 között viszont a 6-7. helyre szorult vissza, és csak a
következő évben rukkolt ismét előre az 5. helyre – ekkor azonban saját tőkéje már
alig a harmada volt az olajipari bajnokénak, noha a kilencvenes években azonos
szintről indultak (Figyelő 1997, 2007a, 2009).
E sérelmeket az érintettek a különböző alkufolyamatokban később gyakran emlegették.
Kevesebb szót ejtettek viszont az érem másik oldaláról, arról, hogy a cég ugyanakkor fontos
sikereket is elkönyvelhetett. A konszern – vagy későbbi szóhasználattal holding – központban
sikerült elhárítani szakmai befektető megjelenését. A vertikum jelentős része, az átviteli
hálózat és a rendszerirányítás, a nagykereskedelmi tevékenység és a közüzemi ellátás
monopóliuma, valamint a termelés közel negyven százalékát adó nukleáris kapacitás és két
másik nagyerőmű (a Dunamenti és a Mátrai) kisebbségi, de jelentékeny részvénycsomagja a
holding kezében maradt. Ezek a több mint 160 milliárd forintnyi részesedések folyamatosan
jókora osztalékbevételt hoztak.27 Hosszabb távon kedvező volt továbbá az MVM számára a
vagyon átértékelése, a saját tőke megemelése, és nem kevés bevételre tett szert néhány
vagyonrész eladásából: a Mátrai Erőmű többségéhez szükséges pakettet – kifejezetten állami
utasításra - értékesítette a német tulajdonosoknak, és túladtak az Erőkaron és az Erőterven is.
Mindebből összesen 22 milliárd forint bevételt kasszíroztak. 1997-ben elkelt két kisebb, rossz
állapotban lévő erőmű, a bakonyi és a pécsi is, amelyeket két sikertelen pályázati forduló után
– az érvényes szabályokkal ellentétesen – verseny nélkül, 17, illetve 30 százalékos
árfolyamon vettek meg magyar tulajdonosi csoportok (Mihályi 2010, 723., 726. o.). Ezekből
a szerény bevételekből is részesedett az MVM.
Nem volt kedvezőtlen a cégcsoport számára az sem, hogy a privatizáció során a vevők a
tulajdon mellett hosszú távú szerződésekben rögzített eladási, illetve vásárlási jogokat kaptak.
Az erőművek a megtermelt energia egészét a monopolhelyzetben lévő közüzemi
nagykereskedőnek értékesítik, amely ellátási kötelezettségét teljesítve továbbadja azt a végső
fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban álló szolgáltató társaságoknak. Ezek a 15-20 évre szóló
27

1999 és 2003 között például 35 milliárd osztalékot kapott az MVM (MVM 2003b).

26

megállapodások, amelyeket a szakma HTM, illetve VEASz néven ismer, rögzítették a
rendelkezésre állás, az áramtermelés és szolgáltatás díjtételeit, valamint az évente
rendszeresen sorra kerülő változtatás módját (az úgynevezett árképletet), a tőkére vetítve 8
százalékos profitot garantálva a magántulajdonosoknak. (A nyereségre felső korlátot az
erőműveknél nem, csak a szolgáltatóknál határoztak meg.) A cél a MEH egy későbbi
összegzése szerint az volt, hogy „a befektetők részvényeket vásároljanak, és ösztönzöttek
legyenek

a

magyarországi

erőművek

hatékony

működtetésére,

fejlesztésére

és

modernizálására” (MEH 2006, 50.o.). Vagyis a szerződés a vevők számára elengedhetetlen
feltétel volt a befektetéshez, valamint a korszerűsítő beruházásokhoz, és lényegében
kockázatmentes – bár a hatósági ármegállapítás miatt ismétlődő alkukkal elérhető –
nyereséget biztosítottak nekik. Ráadásul „A HTM-ek…nem tartalmaznak automatikus
eljárást arra vonatkozóan, hogy a termelő berendezések működtetésekor elért hatékonyság
javulás eredményének egy része ’eljusson’ a fogyasztókhoz”, annak egésze a befektetőknél
marad (MEH 2006, 50.o.). Az ágazatban ez a megoldás jelentette a külföldi befektetők
számára az állam által teremtett vonzerőt – adókedvezmények itt, más területektől eltérően
nem jelentek meg.
Az eladó számára az egyszeri bevétel és az erőművek korszerűsítése volt a nyereség, továbbá
– az Energia Hivatal megállapítása szerint – a szerződések árkiegyenlítő funkciója és a
kapacitás egyensúly biztosítása is fontos szerepet játszott. (A differenciált áron megvett
áramot a nagykereskedő kevert, a legmagasabbnál alacsonyabb áron adta tovább a
szolgáltatóknak.) A megállapodások ugyanakkor az MVM-nek is biztonságot adtak,
rendelkezési jogot az áramforgalom szinte teljes egésze felett, azaz segítettek megőrizni
középponti helyzetét az ágazatban.
Az MVM kulcspozíciójára és a privatizációt megelőző rohammunkára jellemző, hogy
az üzletszabályzatokat és a HTM-ek alapszerkezetét, amit a tender felhíváshoz
mellékeltek, maga a nagyvállalat dolgozta ki a külföldi tanácsadóval együtt. „Nagyon
gyorsan kellett dolgozni. Október 5-éről 6-ára virradó éjjel, amikor ráadásul hosszú
áramszünet volt, valahogy mégis kinyomtattuk a dokumentumokat, az igazgatóság
jóváhagyta, 10-én mindenki aláírta, így lehetett meghirdetni a pályázatot 15-én, hogy
még legyen esély az év vége előtti zárásra, ami a költségvetési bevételek miatt volt
fontos. A befektetők követeltek még egy komfort levelet is az árszabályozásról, amit
meg is kaptak az ipari és a pénzügyi tárcától meg a MEH-től, mert nem bíztak a nyári
kormányhatározatban” – mesélte az egyik résztvevő.
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A hosszú távú, kizárólagos szerződések rendszere egyébként teljesen összhangban állt az
1994-ben elfogadott villamosenergia törvénnyel is, amely az úgynevezett egyedüli vásárló
(single buyer) modellre épített.
A privatizáció előtt elfogadott törvény előkészítése az MVM egyik vezetője szerint a
nagy cégtől indult ki. „Több külső tanácsadó próbálkozott már a törvény
kidolgozásával, de nem jutottak eredményre. Mi meg úgy láttuk, hogy ennek
hiányában sok minden nem működik, például nem lehet erőművet építeni. Úgyhogy
elhatároztuk, hogy legyen törvény. Egy szép, napos februári vasárnap délután
összejöttünk B. szobájában, elővettük az 1931. évi XVI. törvényt, az 1946-os
újjáépítési törvényt, amelyikben az energetikáról is volt szó, összeraktuk a vázlatot,
megbeszéltük a lényeget, és március közepén az ÉDÁSz öttevényi kastélyában a
jogászokkal együtt 3-4 nap alatt elkészült a szöveg. A tervezetünk az akkori kormány
koncepciójára, az ágazat teljes szétválasztására épült. A minisztériumnak már csak a
kodifikációt kellett végigvinni. A parlament a választások előtti utolsó ülésnapján
elfogadta a törvényt, ami nélkül nem lehetett volna a privatizációt elindítani.”
Az így kialakított a rendszerben voltaképpen nem beszélhetünk piacról. Az állam
szabályozóként

és

az

MVM

tulajdonosaként

megszabta

a

termékpályákat,

a

megállapodásokba foglalt és hatóságilag megállapított árakat, ezzel megszabhatta a
profitokat, pontosabban átcsoportosíthatta a megtermelt jövedelmeket az ágazat egyes
szegmensei, szereplői között. „Azaz - írja joggal a versenyhelyzet jellemzéseként a
Regionális Energiakutató Központ tanulmánya (Szolnoki-Takácsné 2008, 134. o.) - bár már
nem egy vertikálisan integrált monopólium látta el az egész iparágat, a fogyasztók
szempontjából az eredmény ugyanaz volt. Az elvileg versenyzői tevékenységnek minősülő
ellátásban továbbra sem alakult ki a verseny, a fogyasztók ellátását nem végezhette bárki, a
fogyasztók nem választhatták meg, hogy kitől vásárolhatnak, az árat pedig a hatóság szabta
meg.” A privatizáció, a magántulajdon megjelenése tehát önmagában nem hoz létre piacot és
versenyt. Ennek kialakulását csak a szabályozás segíthette elő, már ha egyáltalán lehetséges
verseny egy kis ország villamosenergia szektorán belül – amiben, mint látni fogjuk, többen
kételkednek.
Összefoglalva, a társasággá alakulás és a magántőke bevonása az egyetlen nagy szervezet
helyén számos szereplőt alakított ki: az áramtermelésben és a szolgáltatásban is több
tulajdonosi csoport több vállalkozása lépett működésbe. Ez a szerkezet elvileg a korábbinál
jobb feltételeket teremtett a versenyhez, ami azonban ekkor még nyomokban sem jött létre.
Az MVM szemszögéből nézve a teljes vertikális integráció megszűnt ugyan, de a rendszer
fontos elemei a társaságcsoport kezében maradtak. A privatizációhoz kapcsolt hosszú távú

28

szerződések révén pedig a nagyvállalat megőrizte középponti, minden más szereplő számára
megkerülhetetlen helyzetét.
1.3. A privatizáció értékelései
A villamosenergia ipar társasággá alakításának és privatizációjának a szereplők pozícióit
tartósan megszabó, máig ható következményeire utal, hogy a mozgatórugókról és a
hatásokról még a legutóbbi időkben is folyamatosan jelennek meg értékelések a
szakirodalomban és a napi sajtóban – mégpedig kétfajta, egymástól karakterisztikusan eltérő
álláspontot tükrözve.
Az egyik értékelés szerint az MVM egységének megbontása és sok értékes elemének eladása
nagy külföldi cégeknek a kiemelkedően fontos, stratégiai jelentőségű közszolgáltatás
ellenőrzésének felelőtlen kiengedése a magyar kormány fennhatósága alól, ráadásul alacsony
áron, kiárusítva a nemzeti vagyont.
Csak az utóbbi évek írásaiból kiemelve néhány jellegzetes példát, Petz Ernő hosszabb
tanulmányban is kifejtett véleménye szélesebb összefüggésbe helyezi az ágazat sorsát,
és a multinacionális cégek hazai fellépését – Kortenre és Stiglitzre hivatkozva - a
gazdag országok tudatosan felépített politikájának megjelenéseként kezeli, amelynek
célja „Az országok globalizálása, vagyis megnyitása, a piaci és humán erőforrásuk
elérhetővé tétele a külföldi tőke számára” (Petz 2006, 4. o.). A magyar energetikai
privatizáció és az azt követő, ugyancsak kényszerű liberalizáció „…előnnyel nem, de
sok-sok hátránnyal járt”: az állami tulajdon visszaszorulásával, a helyi
önkormányzatok kisemmizésével, a fogyasztói árak megugrásával, az iparág
szerkezetének kedvezőtlen irányú változásával, a szolgáltatás minőségének
romlásával, az ellátás biztonság megrendülésével – miközben a gyarmatosítóként
viselkedő magántulajdonosok óriási profitokat szereztek, a köztulajdonban tartott
MVM pedig veszteségessé vált. „…néhány multinacionális cég a globalizációs
folyamatok keretében megszállta a magyar közszolgáltatási szektort. A ránk erőltetett
kiárusító privatizáció és az azt követő liberalizáció felér egy második Trianonnal”
(U.o.13.o.). Ugyanezt a történelmi hasonlatot alkalmazza a témáról sokat publikáló
Járosi Márton 2006-ban írt cikkében, s ő is kisajátításról, „a nemzetközi globális
tőkének való átadásról”, liberális ámokfutásról beszél (Járosi 2008, 1. o.). Az MVM
korábbi vezérigazgató helyettesének leírásában a külföldi szereplők mellett
megjelennek a hazai ideológusok és kollaboránsok: a Gazdasági Versenyhivatal, a
Magyar Energiahivatal és annak korábbi elnöke, Kaderják Péter által vezetett
Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont.
Ezek az írások esetenként az Állami Számvevőszék (ÁSz) jelentéseire is hivatkoznak. Az
ellenőrző szervezet korabeli megítélése szerint az 1995-96-ban kötött privatizációs
szerződések elkapkodottak, megalapozatlanok voltak. A Dunamenti Erőműről szóló
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értékelés, amely a villamosenergiaipar egészének privatizációjára is kitér, kifogásolta: „Az
értékesítés ütemét nem az iparág fejlesztési érdeke, hanem a költségvetés bevételi igénye
diktálta. A versenyeztetés kényszerű lerövidítése kedvezőtlenül hatott az adásvételi
megállapodást megelőző tárgyalássorozatra. Az összesen több mint 2,8 Mrd USD értéket
képviselő és 14 villamosenergia-ipari társaság jövendő sorsát meghatározó pályázatokról
négy nap alatt érdemi döntést hoztak úgy, hogy további két nap múlva a szerződéseket már
alá is írták” (Állami Számvevőszék 1997, 11.o). A Számvevőszék 2007-ben született, az
ágazat egészét átfogó jelentése azonban tényszerűen ismerteti a privatizáció lépéseit, és a
korábbi állítások egy részének megismétlésén kívül nem tesz erről elmarasztaló
kijelentéseket. Összefoglaló megállapítása szerint a tulajdonosi szerkezet és a működési
modell „jellemzően a versenystruktúra irányába” változott (Állami Számvevőszék 2007,
15.o.).
A másik, a szaksajtóban gyakrabban szereplő álláspont is elismeri, hogy a magánkézbe adás
időzítését és módszerét elsősorban az állami készpénzbevétel növelése motiválta, de ehhez
hozzáteszik a monopólium felbontásának, az uniós irányelvekben ekkor már szereplő
liberalizáció hatására a versenyfeltételek javításának törekvését is. E vélemény legaktívabb
képviselője, Mihályi Péter a privatizáció alapvető irányát kedvezőnek tartja, noha számos
ponton kritizálja a megvalósítás részleteit (például a gyorsaság okozta zavarokat, a kisebbségi
részesedések felkínálása miatt kieső bevételeket, a szakszervezetekkel kötött alku hatásait, a
jogszabályoktól esetenként eltérő eljárásokat – Mihályi 2010). A következményeket azonban
korántsem látja olyan tragikusnak, mint az ellentábor képviselői, akiknek érveit csak
ironikusan említi, komolyan nem veszi számba.
Ha a nemzeti bajnok teremtés szemszögéből értékeljük az eseményeket, akkor kétségtelen,
hogy az alkalmazott módszer nem ebbe az irányába indult el. Az MVM-nek – amely az ÁSz
kritikai megjegyzése szerint a koncepcióalkotásban az ÁPV Rt.-vel együtt csak másodlagos,
kiszolgáló szerepet játszott a külföldi tanácsadók mellett - nem sikerült elérnie azt a pozíciót,
amit a társvállalat MOL-nak. A megcsonkítás erőteljesebb volt – többfajta tevékenységet
érintett -, és a megmaradó egység nem indult el a tőzsdei bevezetés útján, ami az 1990-es
években a hazai nagyvállalatok számára a nem állami kézben lévő nemzeti bajnok pozíció
elérésének – az olajipar, az OTP és a Richter példája alapján – szinte az egyetlen reális
lehetősége volt.
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Mi lehetett ennek az oka? Az előbb felvetett vitakérdések egyik lehetséges megfogalmazása
az, hogy a cég volt-e gyenge gazdasági helyzetét és/vagy az állammal szemben elfoglalt
alkupozícióját tekintve - vagy az állam? Talán nem megalapozatlan azt állítani, hogy az állam
ebben az időszakban pénzügyileg gyenge volt, illetve a stabilizációt tekintette legfontosabb
feladatásnak. A gyors bevételszerzés érdeke rákényszerítette olyan eladási lépésekbe,
amelyek nem bizonyultak jó üzletnek. Az eljárást azonban a villamosenergia ipar esetében
nemcsak a rövid távú fiskális megfontolások, hanem a liberális elvek is menthették: a
versenyfeltételek távlati javítása. Csakhogy így a privatizációhoz kapcsolódó szabályozásban
is a magánbefektetőknek kellett kedvezni – az MVM rovására, ha a kormány a végfogyasztói
árakat (a feldolgozóipari befektetők versenyképessége érdekében, valamint egyéb választásipolitikai érdekei miatt) kordában akarta tartani. Ez hosszú évekre meghatározta az MVM
pénzügyi pozícióját, vagyis ebben a konstellációban a megmaradó állami vállalat szintén
gyengévé vált. A privatizációt követő évek eseményei ugyanis azt mutatják, hogy az elsőként
ismertetett vélekedés – ha az értelmezési kerettől, a szándéktulajdonításoktól és a politikai
álláspont által motivált szóhasználattól saját értelmezési keretünket és ízlésünket követve
eltekintünk – több pontja nem légből kapott. A nemzeti bajnok pozíció elérése mégsem
bizonyult lehetetlennek.
Ezeket az állításokat vizsgáljuk meg közelebbről a következő évek fejleményeinek
elemzésével, amelyek során a villamosenergia ipar megmaradt állami szektorában a
szervezeti és tulajdonosi kereteik átalakítása nem került ugyan le a napirendről, de a
főszerepet ezután már a piacnyitás különböző fázisai játszották.
2. Vállalat az állam (és a versenytársak) fogságában
A privatizáció lezárulta után az MVM-nek az alapvető gazdálkodási mutatókban tükröződő
pozíciója évről évre erőteljesen hullámzott. Ezt lényegében a külső környezet változásai, azaz
a működő piac hiányában kizárólag az állami és politikai döntések határozták meg, amelyek
döntő szerepe egészen a 2000-es évek második feléig fennmaradt. Egy előterjesztés
megállapítása lényegében erre az egész periódusra érvényes: „Az MVM Zrt. mint közel
100%-ban állami tulajdonú cég működésében … a gazdasági racionalitás mellett a politikai
és kormányzati akarat is meghatározó: döntően ettől függ gazdálkodási, pénzügyi stabilitása,
vagyoni helyzete és stratégiája” (MVM 2006b, 8.o.). Ezért érthető, hogy a cég mindenkori
vezetése az állami döntések befolyásolására törekedett, az összes rendelkezésére álló formális
31

és informális eszközzel. Így az egymást követő csapásokat részben kiheverve, részben
visszájára fordítva 2005-re megteremtette a nemzeti bajnokká válás alapfeltételeit.
2.1. A négy csapás: 1997-2002
Az MVM a privatizációt követő évek viszonylag jó eredményei után 2002-re igen nehéz
helyzetbe került, közel 40 milliárdos veszteséggel zárt (1. a. táblázat). A következő fejezet az
okokat és a módszereket, a sokszereplős játszma fordulatait mutatja be.
2.1.1. Árak és támogatások
A szervezeti-tulajdonosi keretek átalakulást követően, mint említettük, az ágazat működését
az egyvásárlós modell, az MVM-nek az erőművekkel és az áramszolgáltatókkal kötött hosszú
távú szerződései és az ezekhez kapcsolódó hatósági ármegállapítás szabta meg.
Az 1995-ben kihirdetett rendelet költség alapú induló árakat határozott meg a vállalatok
ráfordításainak felülvizsgálata alapján, amelyet négyévente megismételnek. Ezen belül évente
lehetőség nyílik egy automatikus korrekcióra a belföldi termelői árindex, a dollár árfolyam, a
tüzelőanyag ráfordítások és egy „k” hatékonyság javító tényező alapján, amelynek értéke
0,85 és 0,95 közé esett. A szabályozó hatóság (a Magyar Energia Hivatal javaslatára építő
gazdasági minisztérium) figyelembe vette ezen kívül a vállalatok árfelülvizsgálati kérelmeit
és az egyéb költségnövelő tényezőket, például új erőművi blokkok belépését. Az árakat úgy
kellett megállapítani, hogy a magánbefektetők elérjék a privatizáció idején kötött
szerződésekben egységesen garantált profitot.28
Az MVM egyik vezetője még a HTM-ek kidolgozása során felvetette, hogy az árakba
épített várható nyereséget az érintett cég adottságaiból kiindulva differenciáltan
határozzák meg. Ezt azonban az államigazgatás túl bonyolultnak találta –
nyilvánvalóan még több vitához vezetett volna a befektetőkkel, amit az idő
szorításában az eladó igyekezett elkerülni -, ezért a javaslatot elutasították.
A frissen megkötött HTM-eket már 1996-ban újra kellett tárgyalni, mert azokban az
árformula és a nyerség vetítési alapja is bizonytalan volt. A magánkézbe adott cégek vitatták
az értelmezési kereteket, és óriási követelésekkel álltak elő, többek között a környezetvédelmi
költségek elszámolásával, az infláció beszámítási módjával kapcsolatban. A többnyire
külföldi állami-közösségi kézben lévő befektetők követelésekkel és fenyegetésekkel
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Az árszabályozásnak erről a periódusáról alapos áttekintést az a MEH (2001) elemzése
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küzdöttek a számukra legkedvezőbb értelmezésért, nem titkolva, hogy a csatát a nagypolitika
terepén is folytatják.
A német Bayernwerk perrel fenyegette a magyar államot. A belga Tractabel a
privatizációs szerződés felbontást követelte, azt, hogy az ÁPV Rt. vásárolja vissza a
részvényeket. Szinte mindenki a korábban előirányzott beruházások elhalasztásával
vagy törlésével fenyegetőzött, sokan elbocsátásokat terveztek. Homályos, de nem
hatástalan utalásként felmerült, hogy ilyen körülmények között nehézségek
mutatkozhatnak az ellátásban. „Az Electricité de France Budapesten kívül a saját
kormányánál is megpróbálja elérni, hogy az energiaszektor privatizációja során tett
ígéreteknek megfelelően az energetikai cégek költségeivel arányos árat állapítsanak
meg Magyarországon” (Marnitz 1996).
1996-ban az ágazat egésze 42 milliárdos veszteséget mutatott ki, ezen belül minden
vállalatcsoport, a privatizált erőművek, az állami cégek és az áramszolgáltatók is negatív
eredményt hoztak (2. táblázat). A Horn kormány eredeti ígérete szerint 1996 októberében
emelték volna a szerződésekben előirányzott szintre az árakat, de ezt a fenyegető ötven
százalékos végfogyasztói áremelés miatt a következő év január 1-re halasztották. Vagyis
rögtön az indulásnál olyan konfliktusok keletkeztek az új tulajdonosokkal, amelyeket a
politika hozott létre – és ő is próbált orvosolni.
A napi sajtó szerint az Energia Hivatal feje fölött a gazdasági bizottság elnöke – 2002
után az MVM stratégiai vezérigazgató helyettese, Karl Imre – kormánymegbízottként
egyeztetett a külföldi tulajdonosokkal az árnövelési igények lefaragásáról. Az alku
eredményeképpen – az árakból kivették a többek között a környezetvédelmi és
biztosítási költségeket, és későbbre halasztották az atomerőmű jövőbeli leszerelését
szolgáló alap létrehozását – sikerült is a mértéket a felére csökkenteni, cserébe az éves
helyett negyedéves árváltoztatási lehetőséget irányoztak elő. Előfordult, hogy a
befektetőknek titkos háttér-megállapodásban kárpótlást ígértek: a leghangosabban
méltatlankodó Tractabel 1997 őszén áron alul vehette meg az MVM-től a Dunamenti
első körben nem értékesített részvényeit (Mink 1998a).
1997 januárjától így 25 százalékos lakossági áremelésre került sor – az éves inflációs sem
volt sokkal alacsonyabb -, majd még abban az évben háromszor, összesen 34 százalékkal
nőttek a tarifák (5. táblázat). Az induló árakkal azonban nem voltak elégedettek a külföldi
tulajdonosok, különösen az áramszolgáltatók, amelyeknek átlagos tőkearányos nyeresége
ebben az évben valóban nem érte el az öt százalékot sem – az erőműveké viszont már
meghaladta a nyolc százalékot (3. táblázat). Ráadásul 1998-ban a parlamenti választások
miatt kétszer is elmaradt s negyedéves emelés,29 és ősszel a hivatalba lépő Orbán kormány is
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Az ok-okozati összefüggést tételesen nem tudjuk bizonyítani, de az 5. táblázatban bemutatott hosszú idősor
arra utal, hogy az állítás nem teljesen megalapozatlan. 1998-on kívül (amiről a havi bontás nem áll
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elutasította az árfelülvizsgálati kérelmeket. Az áramszolgáltatók perrel fenyegetőztek a
költségeket és a profitot nem fedező árak miatt (P.Á.G. 1998).
A hosszú távú szerződésekhez kapcsolt ármeghatározás tehát kezdettől fogva rendszeresen
visszatérő, éles konfliktusokat okozott a magántulajdonba került cégek és a magyar állam
között. A hatósági árak megszabásában az adott feltételek mellett a kormánynak csak abban
van választási lehetősége, hogy megpróbálja-e újra tárgyalni a szerződéseket, vagy
érvényesíti a szabályok szerint kialakult árszintet, illetve ha valamilyen okból ennél
alacsonyabban akarja tartani a díjak emelkedését, akkor ennek terheit az ágazat valamelyik
szereplőjére hárítja. A privatizációt követő években a magyar kormányok mind a három
módszerrel próbálkoztak.
A megállapodások felülvizsgálatára, illetve újabbak megkötésének elhárítására az Orbán
kormány tett kísérletet a fogyasztói árakra gyakorolt nyomás mérséklésére és az Unió által
előirányzott, előbb-utóbb nálunk is sorra kerülő piacnyitásra hivatkozva. A kabinet 1998-99ben még elszántnak látszott, és néhány részsikert – igaz, esetenként tetemes többletkiadások
fejében – el is könyvelhetett. A kormányzati ciklus végére azonban megrendült a szilárdság.
Az egyik próbálkozás a 1997 augusztusában meghirdetett erőmű fejlesztési
pályázatokhoz kapcsolódott. A tendert az akkor érvényes szabályok szerint az MVMnek kellett meghirdetnie, hosszú távú szerződés megkötésének kötelezettségével. A
pályázat első körében világossá vált, hogy egyrészt a kiírt kétezer megawatt felére
már az év végén kénytelen volt versenyen kívül megállapodni a nagykereskedő, mert
a borsodi, az inotai és az újpesti erőműben még az MVM elkezdte a nagy felújítást,
amelyekre az új tulajdonosok a tender hírét hallva gyorsan megkötötték a szerződést
(Mink 1998b). Másrészt az is kiderült, hogy az így visszanyesett, biztos vevőt
garantáló fejlesztésekre óriási az érdeklődés (34 pályázó 89 ajánlatot tett a
meghirdetett igények többszörösére – Peredi 1999c). Végül nyilvánosságra került,
hogy a megmaradt ezer megawattnyi lehetőség nagy részét a magyar állam már
korábban elígérte: a Mátrai Erőmű többségi pakettjét megvásárló RWE 26 millió
dolláros felárat fizetett a privatizációhoz kapcsolt háttér-megállapodás szerint a
bükkábrányi lignitre építő fejlesztés ígéretéért – amit az ÁPV akkori illetékese szerint
annak ellentételezéseképpen kapott, hogy lemondott a Tiszántúli Áramszolgáltató
megvásárlásáról (P.Á.G. 1998, Peredi 1999b). Az MVM-es vezetők visszaemlékezése
szerint a fejlesztési kötelezettségek előírását ebben az esetben és más cégeknél is a
magyar fél szorgalmazta, mert tartottak attól, hogy a külföldiek csak „lerabolják” a

rendelkezésünkre) 1994 és 2010 között a választási években mindig alacsonyabb volt a lakossági áramáremelés, mint a fogyasztói infláció (és az egyik ilyen évben, 2006-ban fordult elő az egyetlen csökkentés). A
fennmaradó esztendőkben viszont – 2000 és 2001 kivételével – mindig fordított volt a helyzet.
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vállalatokat, és nem teljesül a korábban kidolgozott erőmű létesítési terv.30 A német
nagyvállalat a versenyeztetés ellen még nem tiltakozott, és elindult a pályázaton, de a
Dunamenti Erőmű váratlanul jobb ajánlatot tett. A prognózisokban szereplő
kapacitás-igények túlzott voltára és a jövő bizonytalanságaira hivatkozva végül a
nagyerőművek tenderén nem hirdettek nyertest (Peredi 1999c), azaz 1999 elején nem
kötötték meg az újabb nagy volumenű HTM-et. Az RWE kártérítési perrel
fenyegetett. Az Orbán kormány 2000 elején inkább visszafizette a letett pénzt,
kamatostul (Petz 2006).
1999-ben nem jött létre a szerződés a Tiszai Erőmű kapacitásainak nagy részére sem,
amire a privatizáció idején csak szándéknyilatkozatot írtak alá. Ennek kompenzálásra
viszont a kis erőművek pályázatának egyik nyertese a cég tiszaújvárosi projektje lett –
ráadásul a megajánlottnál végül magasabb árral. A tervet olyan szlovák importra
alapozták ugyanis, amelyhez a gázbehozatal monopóliumával felruházott Mol nem
járult hozzá, de az MVM a felemelt árat is elfogadta (Mink 1999a).
Könnyebb volt a dolga a nagykereskedőnek a kicsi, magyar tulajdonban lévő Bakonyi
Erőművel. A privatizáció idején kötött szerződéstől az MVM egy kormányhatározatra
hivatkozva 1999-ben elállt, és elutasította a kapacitástenderre benyújtott ajánlatait is
(Peredi 2001c) A tulajdonosok, Demján Sándor és a Transelektrót vezető Székely
Péter, akik befolyásos – bár nem az akkori kormánypártokhoz közel álló vállalkozóknak számítottak, elvesztették a több milliárdos kártérítésért indított pereket
(P.Á.G. 2001d).
A hivatalos álláspont az ezredfordulón az volt, hogy a hosszú távú szerződések a már
előkészítés alatt álló piacnyitás akadályává válnak (P.Á.G. 2000). A megítélést nyilván
befolyásolták a HTM-ekhez kapcsolódó folyamatos konfliktusok is.
2001 táján viszont fordult a kocka: megkötötték régen halogatott hosszú távú szerződéseket a
Dunamenti és a Tiszai Erőművel, az utóbbival az összes blokkra, az elavult, méregdrágán
termelőkre is, bár korábban differenciált, részben rövidebb időtartamú megoldás látszott
körvonalazódni (P.Á.G. 2000). Ebben szerepet játszhatott a washingtoni választott bíróságon
százmilliárdos nagyságrendű értékre indított per visszavonása (Marnitz 2007i), valamint az
is, hogy a piacnyitás az MVM-et – mint a következő fejezetben bemutatjuk – nem a HTM-ek
elutasítására, hanem ellenkezőleg, azok szorgalmazására késztette (Mink 2002a).
Eközben a végfogyasztói árak jelentősen emelkedtek. A MEH (2001, 21. o.) szerint „A
magyar gazdaságpolitika a privatizáció óta eltelt időszakban komoly társadalmi
konfliktusokat is felvállalva az inflációt messze meghaladó mértékű áremelésekkel

30

De ez csak többségi, nem kizárólagos álláspont volt. Egyik beszélgetőpartnerünk, annak idején az MVM
magas beosztású tisztségviselője szerint „A fejlesztési kötelezettség előírása nonszensz. Ha olyan a gazdálkodási
környezet, akkor a befektetők fejleszteni fognak, tehát a megfelelő feltételeket kell megteremteni.”
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megszüntette az energiaárak rendszerváltás előtti időszakból örökölt aránytalanságait,
forrásokat biztosítva az energiaszektor modernizációjához és nemzetközi mércével is
kiemelkedő profitabilitásához.” A lakossági áramárak 1995 és 2000 között két és
félszeresükre ugrottak, kölcsönhatásban az akkor még két számjegyű inflációval (5. táblázat).
Az áremelésekből származó jövedelem nem egyenletesen oszlott meg az ágazat egyes
szereplőcsoportjai

között.

A külföldi

tulajdonosok

saját

tőke arányos

nyeresége

összességében 1998 után mindvégig jócskán meghaladta az előirányzott nyolc százalékot.
1998-ra eltűnt az MVM vesztesége is, adózás előtti eredménye a következő három évben –
jórészt a leányvállalatoktól kapott osztalékok miatt - meghaladta a tízmilliárd forintot, de
ezzel a saját tőkére vetítve 3-6 százalékos nyereséggel nem közelítette meg az erőművek
iparág 12-22, illetve az áramszolgáltatók 8,5-14 százalékos átlagos profitrátáját (3. táblázat).
A 2001 elejétől induló új árszabályozási ciklusban az árrendszer működésének alapelvei
változatlanok maradtak, de a MEH a hivatalos közlemények szerint megkísérelte
áttekinthetőbbé tenni az árrendszert, és erősebben kordában tartani az áremelkedéseket a
magánbefektetői szférában is. A változtatások azonban éppenséggel a profitemelés jobb
feltételeit teremtették meg.
A megismételt költség-felülvizsgálat után a Magyar Energia Hivatal új, egyszerűbb
árképlet kialakítását javasolta. Az éves változások a tüzelőanyag árindexén kívül a
termelői helyett a fogyasztói árindexszel számoltak, a hatékonyság javítására szorító
infláció-korrekciós tényezőt értékét szigorúbban szabták meg. A figyelembe vett
amortizáció és az elismert – nemzetközi összehasonlításban egyébként kiugróan
magas – hálózati veszteség kulcsát mérsékelték. Ugyanakkor az indokolt nyereséget a
saját tőke helyett az indokokolt teljes (hitelekkel növelt) eszközállományra vetítették,
és mértéke 8 százalékról az áramszolgáltatóknál 9,3, az erőműveknél 9,8 százalékra
emelkedett.31
Az MVM egyik vezetőjének véleménye szerint akkor jöttek létre a Fidesz által később
hangosan bírált luxusprofit alapjai. Ebben szerepet játszhatott, hogy a MEH nem tudta
megfelelően kontrollálni a benyújtott költségelszámolásokat – helyzetéből következően
kevésbé látta át azokat a vállalatok által most is előszeretettel alkalmazott trükköket, mint
korábban az MVM tröszt központja.
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A MEH indoklása szerint „A megtérülési ráta alapja az állampapír piaci adatokból nemzetközileg elfogadott
módszertannal számított kockázatmentes forint hozam, és az ahhoz hozzáadott, szakértői becslés eredményeként
meghatározott kockázati prémium”, ami nemzetközi összehasonlításban – legalábbis a dokumentum által
említett holland példához viszonyítva – nem kiugróan magas (MEH 2001, 15.o.).
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„Az Energia Hivatalt a költség felülvizsgálatnál átverték. Oroszlányban és Pécsett
van két nagyon hasonló blokk, a költségekben mégis óriási különbségek jöttek ki.
Kaderják (a MEH elnöke –V.É.) megközelítése katasztrófát okozott. Mi írtuk a
leveleket, de ezt a vezérigazgató egy idő után letiltotta.” Egy másik vezető, aki ebben
az időben az egyik külföldi vállalatnál dolgozott, úgy látta, hogy ezen a ponton „a
MEH nagyon puha volt, körülbelül 50 milliárd forintot adott oda négy erőműnek négy
évre.”
A konkrét árak meghatározása ennek ellenére „hadiállapothoz” vezetett, ismét „kitört a
háború” az ágazat egyes szereplői között (Peredi 2001b), de a hatósági döntések miatt most is
mindegyikük elsősorban az állami szervezetekkel csatázott. Az MVM vezetője szerint 20
százalékos emelésre lett volna szükség minden igény kielégítéséhez (Peredi 2000b), az
Energia Hivatal a gazdasági miniszter kívánságát követve 14, majd 12 százalékra szállította le
az eredeti 18 százalékos javaslatot. Végül a kormány hat százalékban, az inflációval egyező
mértékben szabta meg a végfogyasztói árak emelését (6. táblázat)32 - ezen kellett osztoznia az
ágazat három nagy szegmensének.
A legjobb pozícióba az erőművek kerültek, mert értékesítései árukat a korábbi gázáremelést és a fejlesztéseket is bekalkulálva 19 százalékkal emelték. Rosszabbul jártak
az áramszolgáltatók, amelyeknek 13 százalékkal kellett többet fizetni a
nagykereskedő MVM-nek, míg az értékesítési tarifákat csak ennek felével
növelhették. Ez számításaik szerint mintegy 20 milliárddal csökkenti a hat cég
nyereségét, és közülük hárman veszteségesek lesznek, a tőzsdén forgó papírok
árfolyama zuhanni kezdett (Mink 2001). A MEH viszont azt állította, hogy a kieső
bevétel csak 14 milliárd, a szolgáltatók az előző négy évben is elérték a nyolc
százalékos profitot, a következő időszakra pedig még jobbak a kilátásaik (Peredi
2001a).
A cégek tekintélyes külföldi lapokban „felelőtlennek” minősítették a kormány
döntését, szószegést emlegettek (P.Á.G. 2001a), majd a már többször kilátásba
helyezett, de kétes kimenetelű pereskedés helyett azt az egyszerű megoldást
választották, hogy az MVM által benyújtott számla előző évit meghaladó részét – az
első félévben 8-10 milliárd forintot - nem fizették ki. Ezzel árengedményt akartak
kicsikarni a nagykereskedőtől (Peredi 2001d), de a cég ezt önszántából nem adta meg,
és választott bírósághoz fordult (MVM-egyezség…2001. júni).
Az MVM ugyanis már az eredetileg meghatározott árakkal sem járt jól, és a helyzetét az év
közepén tovább rontották – az előtörténetből ítélve az áramszolgáltatók nyomására - az állami
döntések.
Az Energia Hivatal induló javaslatában még elismerte a vállalat által indokoltnak
tartott költségek nagy részét. Fontos kivétel volt az import árak meghatározása, ahol a
32

Ugyanez a limit érvényesült a gázszolgáltatásban is, ami a MOL-nak 2001-ben 70 milliárdos veszteséget
okozott (P.Á.G. 2001e).
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hosszú távú szerződések helyett az akkor éppen alacsonyabb piaci árakat vették
figyelembe, így az MVM-nek mintegy tízmilliárd forint hiánya keletkezett.
Késlekedett a húszmilliárdot közelítő úgynevezett ÁKD követelések kiegyenlítése
is.33 Az igazán nagy érvágást azonban az jelentette, hogy a gazdasági tárca az
előterjesztettnél 13 százalékkal alacsonyabb nagykereskedelmi árat szabott meg, ami
2001-re közel 35 milliárdos, 2002-re pedig 42 milliárdos veszteséget okozott a cégnek
(MVM 2006b, E-Conulting Bt. 2003). Ehhez hozzájárult, hogy júniusban az árhatóság
felülvizsgálta a szolgáltatók költségeit, és elismerte a korábbi fejlesztések
ráfordításait. A MEH szerint ezt 2000 végén még azért nem tudták megtenni, mert
nem álltak még rendelkezésre a megfelelő adatok. A többletbevételt viszont ismét az
MVM-nek kellett finanszíroznia a nagykereskedelmi árrés újabb három százalékos
csökkenésével (MVM-egyezség…2001. júni). A hivatal elnöke a nagyvállalatnak írt
levelében 2001 nyarán elismerte: „…úgy kellett az árrendszert ’összeszerkeszteni’,
hogy a végfelhasználói árak csak 6%-kal emelkedjenek. A keletkező feszültséget az
MVM Rt. árrésének terhére kellett levezetni” (idézi MVM 2003a, Melléklet, 7.o.).
2001-2002-ben a magánkézbe került termelők profitja 2000-hez viszonyítva mintegy ötven
százalékkal emelkedett, és a tőkére vetítve meghaladta a húsz százalékot. (Ezen belül nagyok
voltak a különbségek: míg a nagy erőművek közül 2001-ben a Mátra és az AES Tisza
Borsodi részlege 12-14 százalékot ért el, addig az utóbbi másik egysége és a Dunamenti 40
százalékot – Peredi 2002d). Az áramszolgáltatók nyeresége abszolút értékben csökkent, és
meg kellett elégedniük 8,5 és 12 százalék közötti megtérüléssel. Az MVM korábban sem
magas eredménye tovább esett, és 2002-ben masszív veszteségbe fordult (2.-3. táblázat). Az
állami társaság költségeinek szerkezete azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy önerőből, a működési
hatékonyság javításával ezen nem lehet változtatni. A termelő egységek nélkül vett MVM Rt.
kiadásainak mintegy 95 százaléka anyagjellegű ráfordítás, zömmel energiavásárlásra fordított
átmenő tétel. A többi kiadás – például a 2-4 százalékot kitevő személyi ráfordítás lefaragásának hatása elenyésző.34 Ugyanakkor a mérlegekből az is jól látható, hogy a
veszteségek zöme a harapófogóba kényszerült nagykereskedelmi tevékenységből származott
– ezt más bevételek, a befolyt osztalékok és más pénzügyi műveletek eredményei
mérsékelték (1.a. táblázat).

33

Ez a kiegyenlítő alap az árban elismert és az erőműveknek ténylegesen kifizetett tüzelőanyag költség
különbözetet számolta el. Ha az erőművi hatósági árak nem követték a felhasznált energia költségeinek
növekedését, akkor a hiány az MVM-nél csapódott le – amit elvileg később érvényesíthetett az árakban.

34

A számok 2001-2003-ra vonatkoznak (MVM 2003c), de érdemben később sem változtak. Más, de a cég
működése és lehetőségei szempontjából korántsem lényegtelen kérdés, hogy mivel az ilyen típusú kiadások
eltörpülnek a több százmilliárdos tételek mellett, könnyű ezekkel nagyvonalúan bánni, és egyéb „kisebb”
összegekkel felduzzasztani a számlákat. Erre később még visszatérünk.
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Az MVM az ezredforduló után úgy vélte – és ezt a belső előterjesztésekben, valamint a
hatóságokkal folytatott párbeszéd minden fórumán folyamatosan hangoztatta is -, hogy a
kormányzat ebben az időszakban a szerződések módosítása, illetve az áremelések elfogadása
helyett azt a harmadik megoldást alkalmazza, hogy az állami cégre terheli a veszteségeket.
Egy jellegzetes példa: „Az MVM Rt.-t a rendszer bevezetése óta (az 1997 óta
alkalmazott árszabályozási rendszerről van szó – V.É.) számos hátrányos,
diszkriminatív hatás érte, amelynek eredményeként 2003. január 1-jére a
végfelhasználói árban mintegy 12%-nyi MVM Rt.-t sújtó elmaradt áremelés
halmozódott
fel.
A
korábbi
kormányzat
a
hibásan
értelmezett
gazdaságpolitikai/szociális célok érdekében visszafogott áremelkedésekből adódó
veszteségek kezelésére a villamosenergia-rendszerben az állami tulajdonú MVM Rt.-t
használta ’pénzügyi pufferként’” (MVM 2003c, 3. o.).
Ez az álláspont bekerült különböző, nem az MVM által jegyzett hivatalos dokumentumokba
is.
A Nemzeti Fejlesztési Tervhez előkészítéseként írt munkabizottsági anyag szerint
1999 és 2002 között a vállalat működését az állami árszabályozás lehetetleníti el: a
kormányzat elszakította az árképzést a valós költségektől és a piaci folyamatoktól,
ezzel súlyos pénzügyi nehézségeket okozott az MVM-nek és a MOL-nak, velük
finanszíroztatta a szociálpolitikát és a rövid távú politikai célokat.35 De az Állami
Számvevőszék (2006, 124.o.) is ezt állapította meg: „A társaság veszteségei
alapvetően
törvényi,
rendeleti,
hatósági
szabályozásból
eredően
az
áramkereskedelemből származtak, melyekhez piacvesztés, a szükséges fejlesztések
tőkehiányból adódó elmaradása és lassítása társult. Ezeket az MVM Rt. megfelelő
állami támogatások, tulajdonosi intézkedések nélkül, saját erőforrásaival
ellensúlyozni nem tudta.”
Az árdiszkrimináció, azaz a jövedelmeknek az ágazaton belüli újraelosztása az MVM
rovására az elmondottak alapján bizonyítottnak tekinthető. Ezt voltaképpen az államnak nem
a tulajdonosi, hanem a szabályozó szerepe teszi lehetővé, és nem annyira az erő, mint az
ágazat külföldi szereplőivel szemben megmutatkozó gyengeség jele. Az árak kordában tartása,
a költségek és a profitok leszorítása érdekében a kormány a magánbefektetőkkel szemben is
felléphetett volna. Erre a szabályozás szerint is volt lehetőség: az áramszolgáltatóknak a 12
(később 14) százalék feletti nyereség felét elvileg vissza kellett téríteniük a fogyasztók
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Integrációs és Fejlesztési Munkacsoport (2003), 7. o. A tanulmányt jegyző infrastruktúra témacsoport
vezetője egyébként az MVM elnöke volt.

Az állam ekkor még jelentős részvénycsomagot birtokolt a Mol-ban. Emlékezetes, hogy a gázárak lenyomását
ez a nagyvállalat is nehezményezte, sőt az 1998-ban kinevezett elnök emiatt rövidesen le is mondott. A 2002-es
parlamenti választásokat megelőző kampányban pedig nagy hangsúlyt kapott a „nem lesz gázár emelés”
jelszava. Az áramár ügye nem volt ilyen hangos, de ugyanerre a sémára épült.
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számára, amire később sor is került.36 Általában azonban a kormányokat kötötték a
privatizáció érdekében kialakított szerződéses feltételek, és korlátozta őket a külföldi
tulajdonosok ereje. A magántőke, ezen belül a multinacionális cégek megregulázása mindig
nagyobb politikai költséggel (hangosabb felzúdulással, nemzetközi visszhanggal, esetenként
az anyaországok kormányainak nyomásával) jár, mint az állami vállalat terheinek növelése.
Az MVM panaszainak jogosságát elismerve 2001-ben, a parlamenti választások előtti évben
az Orbán kormány 32 milliárd forintos veszteségpótló támogatást utalt ki a vállalatnak. Igaz,
hogy ez 8 milliárddal kevesebb az előirányzottnál, de elegendő volt arra, hogy a mérleg a
pozitív tartományban zárjon. (Az állam a 9,5 milliárdos eredményből ötmilliárdot
osztalékként visszaszippantott.) A cég ígéretet kapott arra is, hogy a következő évben 50
milliárddal kisegíti a költségvetés (MVM 2006b).
Messziről nézve úgy tűnhet, hogy ez a jelentős nagyságú támogatás – amelyhez hasonló
léptékű preferenciákat az állami-önkormányzati körben csak néhány közlekedési vállalat
kapott – a nemzeti bajnok teremtés első lépése lehet. Az eddig elmondottak alapján azonban
világos, hogy ez az állami forrás voltaképpen nem az MVM veszteségeit, hanem a piac többi
szereplőjének nyereségét finanszírozta – mint ahogy azt néhány év múlva az Európai
Bizottság is elismerte.37
A 2002-re előirányzott támogatást azonban –az ármeghatározás után a második csapásként –
nem kapták meg. Ezzel és az MVM nem állt egyedül (nem teljesült többek között az Antenna
Hungáriának, a Malévnek és a Magyar Televíziónak tett ígéret sem), és az ebben az évben
kimutatott 38 milliárdos vesztesége hozzájárult ahhoz, hogy az ÁPV Rt.-hez tartozó állami
vagyon - négy év folyamatos csökkenés után – most már összességében negatív eredményt
hozott.38
Az új kormány ugyanis a választási ígéretek teljesítésére (az emlékezetes kétszer
száznapos programmal) nagy költekezésbe kezdett. Az ÁPV Rt. felügyeletét a
pénzügyminiszter vette át, aki hamarosan kijelentette, hogy az állami vállalatok

36

A legnagyobb nyereséggel működő Elmű 2005-ben először húzódozott, de azután 300 millió forintot átutalt
előző évi profitjából a kórházaknak, és 2006-ban is hasonló nagyságú „visszacsorgatásra” került sor, és a
gázszolgáltató Tigáz is kétszer hasonló lépésre kényszerült (Marnitz 2005a, b, 2006a).

37

Erről a 3.1. fejezetben lesz részletesen szó.
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Lásd erről részletesen Voszka (2003) 203-205.o.
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megmentésével nem szándékozik tovább növelni a fenyegető – és végül több mint
kilenc százalékra ugró – költségvetési hiányt. Ehelyett a privatizáció felpörgetését
tűzték ki célul, ismét a bevételek növelése érdekében.
A pénzügyi szigor azonban ebben a körben is szelektív volt: a MÁV-ot most is
kisegítették százmilliárddal, ezen kívül a kormány átvállalta a Magyar Fejlesztési
Bank és a Budapesti Közlekedési Vállalat 180, illetve 40 milliárdos adósságát.
Az MVM tehát ekkor nem jutott be a kiemelten kezelt körbe - csak kisebb segítséget kapott.
Saját tőkéje 2002-ben több mint 30 milliárddal csökkent, és az a veszély fenyegette, hogy
2003-ra elveszti annak közel felét, ha a más társaságokban lévő befektetésektől eltekintünk
(E-Consulting 2003, 5. o.). A cég számításai szerint 2001-2002-ben az ármegállapítás és az
elismert, de ki nem egyenlített ÁKD követelés a 32 milliárdos állami juttatás levonása után is
több mint 90 milliárdos árbevétel kiesést okozott (MVM 2003a, 4. o.). A társaság hitelekből
fedezte veszteségeit, adósságállománya folyamatosan nőtt – a folyó finanszírozást szolgáló
kölcsön megközelítette a 30 milliárdot -, miközben egyre kevésbé tudta teljesíteni a hitelezők
által megkövetelt pénzügyi mutatókat. A kormány ezért 2002-ben gyorssegélyként tízmilliárd
forint kölcsönre állami garanciát vállalt, amivel refinanszírozni lehetett az nemzetközi
pénzintézetek által nyújtott fejlesztési hiteleket (MVM 2006b).
2.1.2. A részleges piacnyitás előkészítése és az újabb „megcsonkítás”
Az ezredfordulót követő évek egyik legfontosabb eseménye az ágazatban a részleges
piacnyitás előkészítése, ami hosszú évekig elhúzódott.
Már 1999-ben szó volt egy kis léptékű liberalizációról, amely 2001-től először csak
10-12 nagyfogyasztónak adta volna meg a szabad szolgáltató választás lehetőségét,
mert a korábbi évek nagy európai árcsökkenései miatt39 egyfelől ezek a cégek
hangosan bírálták a magas hazai energiaköltségeket, másfelől a kör kiterjesztése
esetén tartani lehetett nagykereskedőnél jelentkező veszteségek emelkedésétől (Mink
1999a). S bár az első törvénytervezet 2000 tavaszára elkészült, a nyitást először 2002re, majd 2003-ra halasztották (Mink 2000, P.Á.G. 2001a, Peredi 2001e). Az
indoklásban a kisfogyasztók védelme, a későbbi, de többek számára kedvező nyitás
szerepelt, és feltehetően a közelgő parlamenti választásokat sem akarták ezzel a
vitával (és áremeléssel) terhelni. Az uniós csatlakozás is a tervezettnél későbbre
tolódott, így ez sem sürgette a kormányt (Peredi 2000a).
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Egyes európai országokban, részben a liberalizáció hatására 1994 és 1998 között 3-20 százalékkal esetek a
végfogyasztói árak, Angliában a fogyasztói árcsökkenés elérte a 40 százalékot (Peredi 1999e).
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A Parlament 2001 végén fogadta el az új villamosenergia törvényt (VET),40 amely csak a
következő kormányzati ciklusban, 2003 januárjától lépett hatályba. A keret jellegű törvény
működőképességéhez hat kormányrendeletet, 16 miniszteri rendeletet és számos MEH
határozatot kellett meghozni. A részlet-szabályok kialakításába, a gazdasági tárca által
szervezett szakértői munkacsoportokba a piaci szereplőket is bevonták (P.Á.G. 2002).
Természetes, hogy egy ilyen horderejű változás esélyt ad a pozíciók átrendezésére, és az
MVM aktívan részt is vett a munkálatokban.41
Az általunk megkérdezettek többsége úgy látta, hogy a törvény mögül hiányzott az iparág
működésének fő elemeit meghatározó modell, ami rövidtávon is bizonytalanságot teremtett,
hosszabb távon pedig gyakori, kiszámíthatatlan változásokhoz vezetett.
Az energetikai liberalizáció első tapasztalatait értékelő munkacsoport szerint „Sajnos
nem készült szimulációs működési modell, amely a nagyon bonyolult szabályozási
munkához …vezérfonalként szolgált volna. Az új VET maga is meghatároz egy
nagyvonalú működési struktúrát. A probléma az, hogy ez nagyon nagy léptékű, így túl
nagy a ’távolság’ közte és a működést teljes részletességgel meghatározó
jogszabályok és végrehajtási utasítások rendszere között…a több mint 30
munkacsoportban folyó munka nem lehetett kellő mértékben koordinált és célirányos”
(Integrációs és Fejlesztési Munkacsoport 2003, 16. o.).
Az MVM egyik vezérigazgatója így összegezte az előkészítést, ami nem csak a 2001ben elfogadott törvényre vonatkozik: „Nekem a legnagyobb bajom a jogszabályokkal
az, hogy eklektikusak. Tehát az, hogy túl sokaknak sikerült részérdekeket
érvényesíteni egymás ellenében, egymást kioltó vagy egymásnak ellentmondó érdeket
is sikerült érvényesíteni, ami már az egész rendszerszerű működését kérdőjelezi
meg….De ha egyszer már döntünk, akkor amellett egy ideig ki kéne állni. Mert az
sem megy, hogy egy rendszert, a rendszer szereplőit – főleg egy ilyen nagy és
bonyolult rendszert –, állandóan hozzáigazítsuk a mindenkori, pillanatnyi
erőviszonyok által diktált szövedékhez.”
Az energetikai törvények keret jellege összefügg az interjúrészletben említett feltételekkel: az
ágazat erős szereplőinek egymással és az éppen aktuális (gyakran változó) kormányzati
célkitűzésekkel ütköző érdekeit az államigazgatásnak nem sikerül összeegyeztetni, így sok
fontos kérdés kívül marad a törvény körén, majd azokat rendeletekkel szabályozzák. Az
elfojtott, de fel nem oldott feszültségek állandó nyomást gyakorolnak a döntéshozókra az
újabb és újabb változtatások érdekében, amit megkönnyít, ha azokat nem a törvényhozással,
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A cég 2002-ben kinevezett elnöke, Lengyel Gyula például a gazdasági tárca illetékes vezetőjének tanácsadója
volt a VET kidolgozása során.
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csak a kormányzattal kell elfogadtatni. Ez az egyik oka annak, hogy esetenként egy éven
belül is módosulnak a működés feltételei.
A liberalizációnak ez első lépése kettős piacot hozott létre, egymás mellett élt a közüzem és a
versenypiac. A közüzem továbbra is a hosszú távú megállapodásokra épült. 2002-ben a
részleges nyitás előkészítéséhez kapcsolódó kormányrendelet42 előírta az MVM számára az
újratárgyalás kezdeményezését minden évben, a közüzemi igények alakulásától függő
mértékben – ezek azonban hosszú évekig nem vezettek eredményre.
A piacra először mintegy száz nagyfogyasztó léphetett ki – a teljes fogyasztás mintegy
harmadával -, majd 2004 júliusától minden nem háztartási fogyasztó, ami majdnem duplájára
növelte a szabad piac elvi határait. A váltás ugyanis nem volt kötelező, sőt a két szegmens
között korlátozás nélkül lehetett oda-vissza vándorolni.
A nagykereskedő MVM kettős szerepbe kényszerült: az ellátási kötelezettség teljesítése
mellett a szabad piacon fel kellett ajánlania a közüzem számára felesleges kapacitásokat.
Mivel ezt csak akkor vették meg tőle, ha az ár itt alacsonyabb volt – különben a fogyasztók
visszaléptek a közüzembe – a veszteséget a rendszer kódolja. Ezt a veszteséget, ami az MVM
által a közüzem számára a hosszú távú szerződésekkel lekötött, de a versenypiac kiterjedése
miatt feleslegessé váló és csak alacsonyabb áron eladható áram értékesítéséből származik, a
szakma befagyott költségnek nevezi. A bevétel kiesését a szabályozás végül elismerte az
árakban, de a járandóság realizálása most sem látszott kockázatmentesnek. A közüzemi
árképzés rendszere ugyanis nem változott, így az árrés előjele továbbra is a hatósági
döntésektől függött. Mint az MVM később részletesen is kifejtette, a cég az átvitel és a
nagykereskedelem egyedüli szereplőjeként továbbra is a rendszer megkerülhetetlen
résztvevője, de mozgástere az árak és a kínálat alakításában is korlátozott (MVM 2003c).
Az energetikai szakma számos képviselőjének egyébként az az álláspontja, hogy a hazai
villamosenergia piacon a nagykereskedő pozíciójától függetlenül a verseny csak szimulált
lehet. A privatizáció után több vállalat jelent ugyan meg az ágazatban, de szolgáltatók
megőrizték a területi monopolhelyzetet. Az erőművek közül pedig mindegyiknek megvan a
maga szerepe (zsinór vagy csúcsenergiát állítanak elő, eltérő a szabályozhatóságuk, ami a
rendszerirányítás szempontjából alapvető jelentőségű). A négy nagy, eltérő hatékonysággal
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működő erőműre feltétlenül szükség van, nem versenytársai egymásnak. Az új belépők,
többsége kicsi vagy megújuló forrásokat használó erőmű, amelyek drágán termelnek.
Az MVM egyik vezetője így látja: „Szerintem a magyar villamosenergia piacon a
valódi verseny megvalósíthatatlan, vagy csak mesterségesen feltornázott árszínvonal
mellett volna hosszabb idő alatt megvalósítható. A verseny alapját adó túlkínálat csak
a drága kötelező átvétel területén vagy átvételi kötelezettség – hosszú távú szerződés
vállalása mellett jöhet létre, mivel a bankok most is csak így finanszírozzák a
fejlesztéseket. Hogyan alakulhat ki verseny, ha korlátosak a versenyképes erőművi
kapacitások, az átviteli és elosztó hálózatok, a rendszerirányítás, a határkeresztező
kapacitások, a beruházási források? Nem véletlen, hogy a válság időszakától
eltekintve az árak felfelé, a még eladható legdrágább kapacitás árszintje felé tendálnak
a világpiacon is. A verseny a kereskedők árréséért folyik, a többi költségelem
lényegében adott”
A piac szimulálása bonyolult szabályrendszert feltételez, ami javítja a vállalati
befolyásolás esélyeit: „Mivel a piacot szabályokkal próbálja az állam helyettesíteni, és
minden tapasztalatát új szabályokba próbálja önteni, mára létrejött a villamos
energetika szabályozásának átjárhatatlan dzsungele. Ezt a több ezer oldalra rúgó
szabályrendszert az - egyébként rendszeresen változó - állami hivatalnok-garnitúra
képtelen átlátni, és fogalma sincs arról, hogy beavatkozásainak milyen másodlagos
következményei vannak. Igaz, nem csupán magyar jelenségről van szó, érdemes lenne
tanulmányozni az EU szervezetei és a szakmát képviselő Eurelectric közötti vitákat.
Ezért is vesznek részt aktívan a ’nemzeti’ és a jelentősebb multi cégek a szabályok
alakításában Magyarországon, de az EU többi tagországában is. Persze nem fogadható
el az a gyakorlat, hogy kormányok és parlamentek kritika nélkül hagyják a kezüket
vezetni - nem is a nemzeti bajnok vállalatok, hanem mindössze azok vezetői által. Baj
akkor van, ha az állam nem tudja megfogalmazni az általa képviselt érdeket, illetve
akkor, ha ezek az érdekek túl sűrűn változnak, miközben a cégstratégiák
hozzáigazítása a változó állami elvárásokhoz esetenként milliárdokba kerül.”
A legnagyobb csapást azonban az MVM számára nem a piacnyitás, hanem az jelentette, hogy
a 2002-ben a kormány leválasztotta a vállalatcsoporton belül 2000-ben létrehozott
rendszerirányító társaságot, a Mavirt. Ennek feladata az egész villamosenergia rendszer
terhelésének, az áram elosztásának, a tartalékok felhasználásának vezérlése. Közérthető
megfogalmazással: „A Mavir rangsorolja, hogy a részben külföldi, részben MVM tulajdonú
erőművek mennyi áramot termeljenek – azaz mekkora legyen a kihasználtságuk -, továbbá
hogy a kereskedő cégek mennyi áramot szállíthatnak az egyébként MVM tulajdonú
nagyfeszültségű hálózaton, és ugyancsak a Mavir ’mondhatja meg’, a jelentkezők közül ki
importálhat áramot a korlátozott kapacitású ’dróton’” (Mink 2002a).
Noha ezt az MVM nem így értékelte, a rendszerirányítás önállósítása a korábban felmerült,
még radikálisabb megoldásokhoz viszonyítva mérsékelt veszteségnek tekinthető. Szóba került
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ugyanis Paks és az átviteli hálózat leválasztása, a cégcsoport teljes feldarabolása, illetve
önállóságának megszüntetése is egy szakmai befektető bevonásával.
1999-ben az új energiapolitikai koncepció és az akkor még 2001-re tervezett részleges
piacnyitás előkészítése során a kormányzat újra tárgyalta a tulajdonosi és piaci
szerkezet jövőjét. A koncepció tavaszi, az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elé
bevitt változata az MVM teljes „szétverésének” lehetőségét, a hálózat, valamint a
paksi és a vértesi erőmű elkülönítését is tartalmazta. Az MVM vezetői és a céghez
közel álló szakértők természetesen tiltakoztak. A nagyvállalat korábbi vezérigazgató
helyettese szerint a részekre bontás az „erőltetett, szélsőséges, önmagáért való
liberalizáció” szellemében vetődött fel – noha az európai koncentráció erősödése
idején, az energiapolitikai és más állami célok megvalósítása érdekében „a hazai
(nemzeti) villamosenergia-ipar dominanciáját meg kell őrizni, ahogy azt a Fidesz
választási programja is előirányozta (Járosi 1999).
Háttérbeszélgetéseink szerint „Paks után már 1995-96-ban is sok külföldi befektető
ácsingózott”, és ilyen hírek 1999-ben a sajtóban is megjelentek (P.Á.G. 1999). 2001ben egy váratlan vezetőváltás, az első nem nukleáris szakértő, a közgazdász Baji
Csaba kinevezése kapcsán indultak el olyan találgatások, hogy ez összefügg az
atomerőmű önállóságának növelésével és a privatizáció előkészítésével (Szabó 2001).
2002-ben pedig arról tudósítottak, hogy a cég körül „háttércsatározások folynak”, az
atomerőmű „önmagát önálló vállalatnak tekinti…, és szívesen függetlenítené magát
az MVM-től” (Peredi 2002 márc). A Paksról szóló híreszteléseket az MVM-nek a
2002-es választásokat követő nyáron kinevezett új vezetése a nyilvánosság előtt is
szükségesnek tartotta cáfolni (Peredi 2002c).
Az egész MVM bekebelezést, egy igazi nemzeti bajnok létrehozását sajtóhírek szerint
a Magyar Olaj- és Gázipari Rt. vetette fel: a társulással „egy nemzetközi méretekben
is jelentős, külföldi privatizációkban is eséllyel pályázó magyar energetikai csoport
jöhetne létre (Mink 1999b). Egyik beszélgetőpartnerünk megerősítette, hogy az
MVM-MOL összevonást ebben ez időben szakértők bevonásával vizsgálták. Katona
Kálmán elnök azonban a nyilvánosság előtt megfordította a MOL-lal kapcsolatos
terveket, az MVM szája íze szerint értelmezve a lehetőséget: „amennyiben valóban
egy erős nemzeti energiaszolgáltató társaságban gondolkozik a kormány, akkor fontos
lehet a MOL Rt. gáz üzletágának átvétele. Az MVM elképzelései szerint a több lábon
állás fontos része lehetne a gázüzletág” (Mayer 2002).43
Más módon gondolták el az integrációt azok a külföldi szakmai befektetők, amelyek a
nagyvállalat elvileg privatizálható 50 százalékos részére vetettek szemet. A
Magyarországon több céggel rendelkező EdF is jelezte érdeklődését, a hasonlóképpen
nagy befektető Bayernwerk (egy Németországon belüli fúzió után E.on néven
szereplő óriásvállalat) elnöke ezt mondta: „Az MVM-re 1995-ben kiírt privatizációs
tenderen a Bayernwerk pályázott egyedül, és számunkra most is nagyon fontos
kérdés, hogy milyen struktúrájú vállalat lesz az MVM-ből. A cég iránti érdeklődésünk
továbbra is komoly” (Mink 1999b).
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Emlékezetes, hogy az Orbán kormány idején felvetődött a gázárak mesterségesen alacsonyan tartása miatt
veszteséges üzletág „visszaállamosítása”, átvétele az olajipari nagyvállalattól – az MVM-hez csatolás erre
megoldást adhatott volna.
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Bakács István vezérigazgató általánosságban utasította el a szakmai tulajdonos
megjelenését az MVM-ben, mert az „kedvezőtlen hatásokkal járna a villamosipar
működésére” – és amíg a liberalizáció új működési modelljét nem próbálták ki, addig
egyébként sem lehet magánbefektetőket bevonni (Kubik 1999). Az elnök pedig 1999
elején még a kisebbségi rész tőzsdére vitelét pártolta, de csak később, amikor ennek
feltételei létrejönnek (P.Á.G. 1999). „Nem látom készen az MVM-et a privatizációra”
– mondta másfél évvel később (K.B. 2000). Kisvártatva pedig már úgy nyilatkozott,
hogy „…erős nemzeti villamosenergia társasággá kell fejleszteni az MVM-et, ennek
megfelelően szó sem lehet privatizációjáról” (P.Á.G. 2001b) – szépen illusztrálva,
hogy a tőzsdére vitel és a magánkézbe adás elutasítása igen közel áll egymáshoz,
nemcsak az ő, hanem elődei és utódai felfogásában is.
Ennél sokkal határozottabb tervek voltak az átviteli hálózat leválasztására. Az energetikai
koncepció 1999 nyarán elfogadott változata azzal számolt ugyan, hogy megmarad az MVM
önállósága, többségi állami tulajdona és „nemzeti zászlóshajó” szerepe, de a Gazdasági
Minisztérium alá rendelték volna a hálózatot birtokló Országos Villamos Teherelosztót
(OVT) 2000 elején. (A terv annyira konkrét volt, hogy az előkészületeket 1999-ben
elindították, és a határidőt január 1-ről néhány hónappal arrébb tolták, hogy az ezredfordulóra
széles körben várt számítástechnikai bonyodalmakat elkerüljék - Nyitás…1999, P.Á.G.
1999).
Ebben nem csak elvi megfontolások játszottak szerepet: „A magyarországi áramszolgáltató
cégeket, erőműtársaságokat megvásárló külföldi befektetők … erőteljesebb liberalizációra, az
MVM szerepének továbbfaragására ösztönöznék a kormányt” (Mink 1999b). Vagyis ha maga
a nagyvállalat nem eladó, akkor legalább a tevékenységi körét, az iparágban betöltött súlyát
nyirbálják meg, és hátha a kisebb cégben – mint ahogy ez később is felvetődött – könnyebb
befolyást szerezni.
Az önállósításra a piacnyitás egyre tolódó határideje és nyilván a több ellentétes irányú, de
erős nyomás miatt csak később, 2002-ben került sor, és nem a hálózat, hanem a
rendszerirányító Mavir került a gazdasági tárca irányítása alá. A hivatalos érv most is a
liberalizáció volt, az, hogy ne egyetlen piaci résztvevőnek legyen különleges befolyása a
villamosipar középponti szereplőjére, amit az egyenlő versenyfeltételek megteremtése
érdekében az Európai Unió is szorgalmazott. A hivatalos közösségi állásfoglalás azonban
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csak később jelent meg, és nem írt elő ilyen szigorú feltételeket:44 a magyar kormány időben
és tartalmilag is megelőzte az aktuális uniós szabályozást.
Az EU 2003-ban az átvitel jogi és funkcionális szétválasztást írta elő – aminek a
Mavir az MVM csoporton belül is meg tudott volna felelni. A hazai kabinet a
tulajdonosi elkülönítést választotta – igaz, hogy csak a rendszerirányítást
függetlenítette (az úgynevezett Independent System Operator, ISO rendszert vezette
be.), a hálózat az MVM kötelékében maradt. Az erős háttérkonfliktusokra utal, hogy
állítólag a 2003-as VET első tervezetében még szerepelt a Transmisson System
Operator (TSO) rendszer, azaz a rendszerirányító és a hálózat együttes kezelése, de a
miniszterelnök visszaadta átdolgozásra ezt a változatot (Szabó M. 2007a). Az
egyetértés hiányának is szerepe lehetett abban, hogy a törvény végleges szövege végül
nem rendelkezett a Mavir szervezeti hovatartozásáról, azt csak alacsonyabb szintű
jogszabály rendezte.
Az MVM ellenállásának határozottságára utal, hogy a cég vezetése 2002 elején, az átadásról
szóló törvény hatályba lépése után az elnök legszűkebb köréhez tartozó – ráadásul a gyors
technológiai döntéseket is igénylő poszton nem szakmabeli, hanem jogász - vezérigazgatóval
váltotta fel a szakma elismert képviselőjét, Tombor Antalt.45 A külföldi befektetők ezt nem
hagyták szó nélkül, a GKM tulajdonosi jogait nem tartva elegendő garanciának 2001
decemberében

„levelet

írtak

Matolcsy György gazdasági

miniszternek,

amelyben

diplomatikusan a Mavir független működésének fontosságát hangsúlyozták. Az ugyanis már
decemberben kész tényként terjedt el, hogy a cégnél úgymond MVM-hű vezércsere
készülődik” (Mink 2002a). Az MVM későbbi vezetői is kivétel nélkül úgy érzékelték, hogy a
leválasztást a háttérben a nagy privatizált cégek most is erősen szorgalmazták, csakúgy, mint
korábban a feldarabolás és a privatizáció különböző változatait.
A 2002-ben kinevezett vezérigazgató az ágazat minden nagy szereplőjével tárgyalt
„…összeraktuk azokat a téziseket, amiben egyet tudunk érteni. És kiderült, hogy
majdnem mindenben. …A Mavir-kérdés volt talán az egyetlen olyan pont, amiben
nagy vita alakult ki közöttünk, de ezt el lehetett dönteni a politikának… Nem kell
pápábbnak lenni a pápánál a villamos energetika liberalizációja ügyében, a többiek
sem azok... A Magyarországon nagy szerepet játszó RWE, E.ON, Electricité de
France egészen más felfogással csinálja odahaza, mint amiről mi itt beszélünk. Otthon
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2003/54/EC irányelv
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Katona Kálmán, aki ebben az időben – az MVM történtében kivételes módon – elnök-vezérigazgató volt, a
választások idején a Vértesi Erőmű tanulmányunkban részletesen nem tárgyalt ügye miatt is éles ellentétbe
került az ÁPV Rt.-vel. Noha az MSzP és a Fidesz korábban vállvetve kampányolt a Vértes Oroszlányi
Erőművének fejlesztése, azaz megmentése mellett, és ezzel az ÁPV Rt. is egyetértett, a vagyonkezelő a
szocialista képviselő győzelme után nem fogadta el az előterjesztést – az MVM igazgatósága viszont igen. Ezért
a tulajdonos ugyancsak szokatlan módon, a választások idején meneszteni akarta a holding teljes vezérkarát
(Peredi 2002b).
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mindenki nemzeti bajnok. Mindenki integrált, mindenkinél ott van a saját
rendszerirányítója, mindenkinél hálózatok vannak…a cégcsoport tulajdonában.
Mindenkinek természetesen erőművei vannak szép számmal, mindenki beruház újabb
erőműveket, és mindenki terjeszkedik. És morog rettenetesen, hogy ha … nem adják
át neki nagyon olcsón a terepet. És elvárja azt, hogy ne védekezzenek.”
Az akkori elnök szerint „A francia, német nagyvállalatok otthon ragaszkodnak az
integráltsághoz, itt viszont, ha nem is nyilvánosan, az MVM erejének csökkentésére
törekszenek. Versenytársak vagyunk, és mi valamennyire a MEH-et is kontrollálni
tudtuk, amikor ármegállapításról volt szó. Egy szétszabdalt MVM ezt nem tudja
megtenni – ez látszott a Mavir leválasztásával kapcsolatos magatartásukban is.” Egy
másik vezető szerint is a nagyvállalat gyengítése volt a fő céljuk. „A külföldiek
ordítottak, hogy legyen önálló a Mavir, úgy gondolták, és joggal, hogy ezzel egy
nagyon fontos fegyvert ki tudnak venni az MVM kezéből.” De a rendszerirányító
megvásárlását nem minden konstrukcióban tartották kívánatosnak – legalábbis egy
mindkét oldalt jól ismerő szereplő szerint: „Az ipari miniszter, Csillag ötlete volt,
hogy a külföldi befektetők közösen, 20-20 százalékos arányban vegyék meg a Mavirt.
Ezt mi (az egyik legnagyobb társaság – V.É.) nem tudtuk volna elfogadtatni az
anyavállalattal. Nincs értelme kisebbségi tulajdonosként beszállni, ha remény sincs
arra, hogy többségbe kerülhetünk.” Ezzel összecseng az a vélemény, hogy az ilyen
típusú érdekeltség nem a szakmai befektetőkre jellemző: „Egész Európában a
befektetők mozgatják a rendszerirányítás függetlenségéről szóló vitákat. Ezek a cégek
ugyanis biztos, kiszámítható profitot hoznak, úgyhogy a pénzügyi befektetők számára
a legjobb vételt jelentik. Csak ahhoz előbb el kell választani őket a nagy energetikai
cégektől, de ez sehol sem megy könnyen.”
A Mavir fontossága az MVM számára nem magyarázható pusztán vagyoni-pénzügyi
szempontokkal. A rendszerirányító jegyzett tőkéje a leválasztáskor csak 629 millió forint
volt, és a kormány 2002 őszén döntött arról, hogy a gazdasági tárca a névérték összegét a
költségvetés általános tartalékából átutalhatja a korábbi tulajdonosnak (Mink 2002b).46
Fontosabb a piacra (az erőművek termelésére és az importra) gyakorolt befolyás. A vállalat
szempontjából ilyen körülmények között sikernek tekinthető, hogy az akkor 140 milliárd
forint tőkéjű és biztos bevételeket hozó átviteli hálózatot megtarthatta. Ez segítette azt is,
hogy a Mavir visszaszerzéséért a következő években harcba indulhasson.
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Egyes sajtóforrások szerint a GKM-nek azért kellett megelégednie a rendszerirányítóval, mert arra már
végképp nem volt pénz, hogy annak többszörösét érő hálózatot megvegye az MVM-től, és a további
fejlesztéseket is finanszírozza (Mink 2002b).
De így is nagyobb állami kiadással fenyegetett, hogy a Mavir már megalakulása előtt benyújtott a kormánynak
egy ennél lényegesen nagyobb számlát: a piacnyitáshoz kapcsolódó növekvő feladatokhoz és a szükséges
informatikai fejlesztésekhez négymilliárdot, az MVM-től bérelt épület megvásárlásához – mert csak így lehet
igazán független - 3-5 milliárd forintot kért (Peredi 2001e).
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1997 és 2002 között tehát négy csapás érte az MVM-et: az árdiszkrimináció, a veszteségek
megtérítésének elmaradása – egy év kivételével -, a rendszerirányítás leválasztása és a
részleges piacnyitás kereteinek meghatározása. A cég ebben az időben stratégiai fontosságú, a
közeljövőben nem privatizálható állami vállalatként határozta meg önmagát, amelynek fő
célja a kormányzat által megfogalmazott feladatok teljesítése (az ellátás biztonság megőrzése,
a fogyasztói árak alacsonyan tartása), de az állami döntések ebben az időben nem a nemzeti
bajnok teremtés felé vitték, hanem ellenkezőleg, távolították attól. A vezérigazgató és a
tulajdonos „közös álma” az erős, határokon túl is terjeszkedő nemzeti vállalat (Mink 2001)
ekkor még valóban csak álom volt.
Világossá vált, hogy az MVM számára nem önmagában a privatizáció, hanem az ezt követő
állami magatartás, a külföldi befektetők előnyben részesítése és a társaságra kiosztott
„puffer” szerep jelentette az igazi hátrányt. Úgy is értékelhetjük, hogy a kormányzat – mint
az 1990-es évek elején, csak most nagyobb léptékben, már a saját piacán sem hegemón
helyzetben – ismét kért a cégtől egy szívességet.
E helyzet hátterében véleményünk szerint nem az állami szervezetek értetlensége vagy
szakmai felkészületlensége állt – mint ahogy azt a kívülálló az MVM környékén folytatott
beszélgetésekből gyakran leszűrheti -, hanem a privatizációs időszakhoz hasonlóan (részben
annak következményeképpen) a kormányzat sajátos céljai, illetve több értelemben vett
gyengesége. Az állam igyekezett alacsonyan tartani az energetikai árakat, versenyképességi
és szociálpolitikai, a soron következő parlamenti választásokra is tekintő okokból, de a
külföldi befektetőkkel szemben nem volt elég erős a tarifák letörésére. Ugyanakkor fiskális
szempontból is gyenge volt, ami megakadályozta, hogy az állami cégek így keletkezett
veszteségeit folyamatosan – fenntartható módon - megtérítse. Ehhez társult a közelgő, az
uniós csatlakozással együtt vállalt piacnyitás, ami alkalmat adott arra, hogy a szükségből
erényt kovácsoljanak, mondván: a liberalizáció érdekében gyengíteni kell piac középponti,
sok tekintetben monopóliumként működő szereplőjét. Kérdéses azonban, hogy ezzel elvileg
és a gyakorlatban elő lehetett-e segíteni a verseny kibontakozását.
2.2. A kettős piac működése és az új pozíció kialakítása
A 2003-as piacnyitás igen gyenge helyzetben találta az MVM-et. A cégnek voltak azonban
tartalékai, nem pénzügyi, hanem ami ennél fontosabbnak bizonyult, pozicionális értelemben.
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Vertikuma tovább csorbult, de a termelésen és a nagykereskedelmen kívül még mindig
birtokolta az átviteli hálózatot, a részleges nyitás után is fennmaradó közüzemi ellátás és a
hosszú távú szerződések rendszere megkerülhetetlen szereplővé tette, és a parlamenti
választásokat menetrendszerűen követő vezetőváltás is elődjénél politikailag erősebb
vezérigazgatót helyezett a cég élére. A vesztett csaták után a háború megnyerése nem volt
kilátástalan.
2.2.1. Új stratégia és a taktika változása
A periódus nehéz kezdetén a legfontosabb a korábbi négy csapás megszüntetése, illetve
visszájára fordítása volt: az árdiszkrimináció megszüntetése, az önfinanszírozó képesség
helyreállítása, a rendszerirányítás visszaszerzése és a piacnyitásnak az MVM számára
kedvező alakítása. Ezeket a célokat a társaság új, az 1999-es elgondolásokat felváltó, 2003
őszén megfogalmazott stratégiája rögzítette.
A stratégia a környezeti feltételeknek az uniós csatlakozásból, a piacnyitásból, a kormányzati
privatizációs tervekből és a jogszabályok képlékenységéből adódó bizonytalanságára
hivatkozva azt a kiindulópontot választotta, hogy az állami döntésektől függő célokat
feltételezésként, várakozásként fogalmazta meg - hozzátéve, hogy ezek teljesülésének
elmaradása „jelentős kockázati tényező” (MVM 2003d).
A feltételezések közé a vállalat céljainak megfelelően bekerült, hogy 2004-től „Az
MVM Rt. díjai… az indokoltan felmerülő költségeket fedező és az elvárható
jövedelmezőséget biztosító értéken kerülnek meghatározásra”, az eddig meg nem
térített ÁKD-t az árakon keresztül visszapótolják, a hálózati tarifák elismerik a
beruházások tőketerheit. Paks és az átviteli hálózat tartósan az MVM tulajdonában
marad, a rendszerirányítás és az átvitel összevonásával kialakított TSO pedig a
cégcsoporton belül jön létre; a közüzem és a kettős piac a stratégia 3-5 éves időtávján
belül megszűnik. A néhány hónappal később készült aktualizált változat még
határozottabban fogalmaz: „Az MVM a stratégia megvalósítását követően vertikálisan
integrált villamosenergia-ipari társaságként fog működni. Az MVM Rt. a közcélú
feladatait nagy biztonsággal ellátó, nyereséges üzleti tevékenységet folytató
tőzsdeképes társasággá válik” (MVM 2004b, 5. o.).
Az utóbbi célkitűzés azon alapult, hogy 2002-es kormányváltás után ismét előtérbe kerülő
privatizációs elgondolások az MVM kisebbségi tulajdonhányadának eladását irányozták elő,
amit a tartós állami tulajdonhányad 1995 óta 50%+1 szavazatban megszabott mértéke
lehetővé is tett. Az ÁPV Rt. felkérte a céget, hogy készítse elő a 2005-re tervezett
privatizációt. Ez kiváló alkalmat adott arra, hogy a vállalati célkitűzéseket ettől kezdve a
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tőzsdeképesség megteremtésének jelszavára fűzzék fel. Az új stratégia taktikaváltásra is
épített, az állam szabályozói szerepe helyett annak tulajdonosi szerepére apellálva: cél a
tulajdonosi érték és ezen keresztül az állami bevételek maximalizálása az ellátásbiztonság
fenntartása mellett (MVM 2003e).
Talán ez, a privatizáció alapfeltételeinek és a vállalati érdekeknek az egybeesése volt a fő oka
annak, hogy a magántulajdonosok bevonásának állami szorgalmazása nem váltotta ki a 2002
nyarán jórészt lecserélt vezetőgárda tiltakozását. Elődeikhez hasonlóan ugyanis az új vezetők
sem pártolták a gyors magánkézbe adást, vagy legalábbis annak bizonyos formáit. Pál László
vezérigazgató – korábbi álláspontjának megfelelően - első sajtótájékoztatóján határozottan
leszögezte, hogy „az MVM stratégiai befektetőnek való eladása, a többségi tulajdon eladása
vagy jelentősebb vagyontárgyának eladása ki van zárva”, amihez az elnök, Lengyel Gyula
hozzátette: a kisebbségi pakett értékesítésekor semmilyen irányítási jogot nem adnak át
(Peredi 2002c). A tapasztalt vállalati emberek ugyanis azt gondolhatták, hogy ha a
részvénykibocsátás feltételei teljesülnek, az mindenképpen jó az MVM-nek – s hogy azután
lesz-e privatizáció, az még sok mindentől függ. A cél az, utalt erre a cég vezetője nyilvánosan
is, hogy „az MVM Rt. erős magyar vállalat legyen, két-három éven belül …tőzsdeképessé
váljék. Ami nem jelenti azt, hogy be is vezetik a tőzsdére” (Peredi 2002c).
A vezérigazgató később egy beszélgetésen részletesebben is kifejtette álláspontját,
arról, hogy nem a privatizáció a legfontosabb kérdés: „…az MVM sokkal gyengébb,
mint szinte bármelyik környező ország meghatározó cége. Ha megnézzük a cseheket,
az osztrákokat, a német tartományi vállalatokat, a franciákat, a svájciakat: mindenütt
meg lehet találni az MVM-nél az adott piacon erősebb szervezetet, többnyire az állam
vagy legalább a tartomány jelentős befolyásával. Azt hiszem, ez természetes. Egy jó
villamos energia-rendszert nem lehet ma másképp megvalósítani szerintem, mint egy
hegemón jogokat élvező, mondjuk azt, hogy nemzeti vállalat mellett, amelyik lehet
más tulajdonban is, csak egy ország területén hegemón jogokkal bíró vállalkozás
legyen.
K: Ezek szerint Ön azt pártolná, hogy maradjon egyben az MVM, legyen erős cég, és
akkor annak a kisebbségi tulajdonát lehet tőzsdére vinni?
Még azt sem mondom, hogy kisebbségit. Maradjon egyben, és bizonyos állami
vétójogok fenntartása mellett akár a többségi tulajdont is el lehessen adni. Én itt a
tulajdonlást kevésbé tartom érdekesnek, mint a vállalati komplexitást és integritást.”
A tőzsdeképességi vizsgálatok a stratégiakészítéssel párhuzamosan elindultak. Az első
elemzéseket a Pricewaterhouse Coopers és a KPMG is elkésztette – és mindketten
lényegében a vállalati célokkal megegyező követelményeket fogalmaztak meg.
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A nemzetközi tanácsadók a sikeres bevezetés feltételének tekintették, hogy Paks és a
Mavir (a hálózattal integrált TSO formában) az MVM része legyen, megszűnjön a
szabályozás kiszámíthatatlansága, jelentősen nőjön a jövedelmezőség, mielőbb
alakuljon át a kettős piac, és rendeződjön a hosszú távú szerződések ügye. A
tőkeértéket – részben a körülmények alakulásától függően - 210-340 milliárd forint
közé tették, megjegyezve, hogy a 2005-ös piacra vitel nagyon szoros határidő a biztos
szervezeti és szabályozási keretek kialakításához, a befektetőket meggyőző működési
tapasztalatok megszerzéséhez (MVM 2003e).
Miközben ezidőtájt a privatizáció tulajdonosi érdekére hivatkozva egyre nagyobb hangsúlyt
kapott a nyereséges működés, több dokumentum az érem másik oldalát, más kormányzati
célok elérésének elősegítését is hangsúlyozták.
„A többségi állami tulajdonban lévő és erős termelői portfolióval rendelkező MVM
Rt. alkalmas lehet az …állami feladatok piackonform módon való megvalósítására” –
azaz a közszolgáltatás biztosítására, a „végső menedékes” szerep betöltésére, a piaci
áringadozások csillapítására, emelte ki a cég elnöke által vezetett energetikai
munkacsoport tanulmánya (Integrációs és Fejlesztési Munkacsoport 2003, 60-61.o.).
2003-2004-ben az ÁPV Rt., illetve az általa dominált közgyűlés nem fogadta el az MVM
stratégiáját, mert az abban foglalt feltételezések sorsát, azaz állami tulajdonos céljait még
nem sikerült tisztázni. A vállalat vezetése azonban keményen küzdött azért, hogy szorult
helyzetéből kiszabaduljon, és a saját maga által kitűzött célokat elérje.
2.2.2. A fizetésképtelenség veszélye és a versenypiac keresztfinanszírozása
A most vizsgált periódusnak is egyik kulcskérdése maradt az árak meghatározása. A
részleges piacnyitás ugyanis nem érintette az erőművekkel és az áramszolgáltatókkal kötött
szerződéseket, és változatlanul hagyta az árképzés alapelveit. Az MVM pozíciója ezután
alapvetően ugyanúgy a közüzemi szektorban érvényesített hatósági áraktól függött, mint
korábban.
A cég számításai szerint a nagykereskedelmi tevékenységből 2003-ra több mint 25 milliárd
forintos veszteség adódott, amit csak az átviteli és egyéb tevékenység eredménye nyomott le
húszmilliárd alá. Ennek következtében a saját tőke a jegyzett tőke alá süllyedhet, a rövid
lejáratú hitelállomány megközelíti az 50 milliárd forintot. A fizetésképtelenség veszélye
fenyeget, állította a vállalat, hozzátéve az ágazatban a legsúlyosabb állításnak számító érvet:
„Az MVM Rt. működési feltételeinek további romlása veszélyezteti az ország villamos
energia ellátását is” (MVM 2003a, 2. o.) – részben az elmaradt fejlesztések, felújítások,
részben a középponti szereplő működésének ellehetetlenítése miatt. Ezt az érvet erősítette,
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hogy 2002 telén valóban voltak is ellátási zavarok az áram-és gáz ellátásban (Integrációs és
Fejlesztési Munkacsoport 2003), noha nem a nagyvállalat pénzügyi nehézségeinek
következtében.
E fenyegetések hátszelével nyújtották be az energia hivatalhoz már az év legelején az
árfelülvizsgálati kérelmet, amely az 1997-től halmozódó, a MEH által részben már elismert
követeléseket (a költségeket sem térítő árakon kívül a kifizetetlen ÁKD-t, a kötelező átvétel
meg nem térített túlköltését, valamint az import árak sérelmesnek tartott megállapítását) is
tartalmazva megközelítette a 130 milliárd forintot.
A cég ezután megírta egy kormány előterjesztés tervezetét is. Ebben a végfogyasztói árak hat
százalékos növelésével járó árrendezésen kívül előirányozták az elmaradt tételek
megtérítését, hozzátéve egy szociális kompenzációs rendszer körvonalait is – amelynek
forrása a költségvetés többlet ÁFA bevétele vagy a fogyasztás mennyiségétől függő
differenciált díjak megállapítása lenne (MVM 2003c).
Kívülállóknak nehéz megállapítani, hogy végülis milyen érvek, milyen manőverek
bizonyultak hatásosnak – az árleszorításra irányuló politikai nyomás a parlamenti ciklus
közepén feltehetően csökkent, a lakossági jövedelmek pedig ebben az időszakban gyorsan
emelkedtek -, mindenesetre tény, hogy a nagykereskedelmi árak augusztusban újabb 12, a
végfogyasztói tarifák pedig 9 százalékkal nőttek. A hatósági döntések hatásának
nagyságrendjére jellemző, hogy az év eleji emelés 20, a nyári pedig 15 milliárddal növelte az
MVM bevételeit. Így a cég üzemi eredménye a fenyegető húszmilliárdos mínuszról 3,3
milliárdra csökkent, adózás előtti profitja pedig megközelítette a nullszaldót (1., 3. táblázat).
A vezérigazgató így emlékszik vissza: „Én nem is kértem soha, hogy nekünk adjanak
egy nagyobb injekciót (támogatást – V.É.), hanem egy olyan árrendszer működtetését
igényeltem, amelyik fedezi a megalapozott költségeket, tehát semmi mást, mint ami
elvileg a törvényben benne volt. Áremelésekre sor is került, de általában akkor,
amikor az éves beszámolóját készítette az MVM, és a könyvvizsgáló cégek követelték
meg, hogy a beszámoló hitelessége érdekében az állam nyilatkozzon, és tegyen
lépéseket, a saját dolgát lássa el. Tehát ezért is jó, ha nem száz százalékos állami
tulajdonban lévő vállalatról van szó, mert ott legalább a könyvvizsgálat ezt ki tudja
kényszeríteni. 2003 elején is azért került sor viszonylag gyors korrekcióra, mert a
könyvvizsgáló enélkül nem adott volna ki záradék nélküli véleményt, ami a tőzsdei
bevezetést belátható időn belüli megakadályozta volna.
2003-ban olyan áremelésekre került sor, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb lett a
helyzet, olyannyira, hogy 2004-ben már az MVM-et nem érintette áremelés… Ennek
ellenére 2004 végére tízmilliárd forint nyereséget mutatott föl a cég. És a
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történelemben először négymilliárd forint osztalékot befizetett november 21-én,
előlegként.”
Újabb veszteséggel fenyegetett azonban, hogy 2004 januárjától felszabadították az erőművek
értékesítési árait, míg a közüzem nagykereskedelmi eladási árait továbbra is az állam szabta
meg – az MVM szerint „a tényleges piaci beszerzési költségektől elszakadó elméleti”,
benchmark árak alapján (MVM 2004b, 8.o.) -, vagyis a beszerzési költségek
továbbhárításának lehetősége a szabályozástól függött.
A társaság ekkor már határozottan kimondta, hogy az állami cégeket sújtó hátrányos
megkülönböztetés csak úgy oldható fel, ha az árakat a természetes monopóliumok - a
rendszerirányítás és a hálózati szállítás – kivételével a piac határozza meg, azt a szereplők
maguk állapítják meg, és negyedévente változtathatják, a hatóság pedig csak az árképletek,
piaci paramétereket hagyná jóvá, és ezek érvényesítését ellenőrizné, csakúgy, mint a benzin
esetében (MVM 2004b).
Az MVM számára az is hamarosan világossá vált, hogy az új rendszerben újabb
keresztfinanszírozási elem lépett be. Most már nemcsak az erőművek és az áramszolgáltatók
nyereségének növekedése fenyegeti a nagykereskedő pénzügyi pozícióját, hanem a
versenypiac kiterjedése is. Ennek mérete ugyanis az olcsó szabad források (elsősorban az
import) kimerülése után csak a közüzem által nyújtott keresztfinanszírozzással növelhető. A
kötelező átvétel díja kizárólag, az átállási költségek pedig részben a közüzemet terhelik,
ráadásul a hosszú távú megállapodásokban rögzített rendelkezésre állási díjat az átvett
mennyiségtől függetlenül ki kell fizetni az erőműveknek. Mindez a közüzemi árakat növeli,
és így maradhatnak alacsonyabbak a szabad piaci árak.
A kötelező átvétel körébe eső (megújuló és kapcsoltan termelt) áram magas
támogatást élvez, amelynek mértéke szokatlan módon a törvénybe – a VET 2005-ös
módosításába - is bekerült. A rendszerirányítási díjat növelő összege meredeken
emelkedik.47 Az átállási (befagyott) költség fedezetére létrehozott, ugyancsak a
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A szám (23 Ft/kWh, szorozva az éves fogyasztói inflációval), képviselői önálló indítvány alapján lett a
törvény része. A támogatási alap (KÁP) összege 2003 és 2006 között 9,4 milliárd forintról majdnem 50
milliárdra nőtt (Állami Számvevőszék 2007, 21. o.). Mint később még szó lesz róla, a kormány 2007 végén még
jobban kiterjesztette a kötelező átvétel körét, tovább emelve támogatást és a végfogyasztói árakat. Erre a
termelői csoportra legalább annyira illik a „luxusprofit” kategória a gyors és garantált megtérülés miatt, mint a
nagy erőművekre. Ezt a VET 2008-as módosítása, a már megkötött szerződéseket nem érintve, legalább a jövőre
nézve korlátozta. A kötelező átvételt, mint a járadékvadászat tipikus példáját részletesen bemutatja Tóth I.
(2010).
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rendszerirányítási költségeket növelő alap kiadása 2003-ban 3,8, 2005-ben már közel
14 milliárd forint volt (Állami Számvevőszék 2007, 21.o.).
A keresztfinanszírozást közvetve az is emeli, hogy az átállási költségeket csak a nyilvánosan,
aukción meghirdetett eladások után lehet érvényesíteni. Ha az alap erre nem nyújt fedezetet,
akkor az MVM rákényszerül, hogy más módon (hirdetmények útján) értékesítsen – ami
veszteséget okoz a cégnek (MVM 2005e). Mindennek következtében vagy az MVM
vesztesége ugrik meg változatlan végfelhasználói árak mellett, vagy ez utóbbiakat kell
emelni.48
Ilyen körülmények között érthető az az első pillantásra meglepő fordulat, hogy a
villamosenergia szektor nagy és sok területen monopolhelyzetben lévő szereplője már 2003
elejétől a teljes piacnyitás élharcosává vált.
2.2.3. Harc a teljes liberalizációért és a Mavirért
Az MVM a nemzetközi tendenciákra és példákra hivatkozva, a verseny erősítése, az
egyszerűsítés és a dereguláció érdekében már 2003 elején felvetette: „…a teljes piacnyitással
ne várjuk ki az előírt 2007-es időpontot, hanem már 2004-ben a teljes piacot nyissuk meg a
verseny előtt” – vagyis a második, a nem háztartási fogyasztók mindegyikére kiterjedő
lépéssel együtt a háztartásokra és érvényesüljön a liberalizáció (Lengyel 2003 1. o., illetve
MVM 2003a). Ez az álláspont a kormány előterjesztés tervezetébe is bekerült (MVM 2003c).
A társaság a kettős piac kereteinek és működésének számos pontját kifogásolta.
Az előbb bemutatott keresztfinanszírozásból kiindulva az MVM úgy ítélte meg, hogy
a piacnyitásnak már a célrendszere is hibás volt: nem a fogyasztói árak csökkentése,
hanem a versenypiac arányának növelése volt az elsődleges (MVM 2005e).49
Bírálat érte a VET keret-törvény jellegét, mert az alacsonyabb szintű jogszabályok
nem mindig összehangoltak, ami önmagában is zavart teremt. Ráadásul nagy
részüket, köztük az árrendeleteket csak december legvégén hozták nyilvánosságra,
ami nem adott időt a felkészülésre. A Mavir leválasztása bonyolult kapcsolatokat,
zavaros elszámolási viszonyokat teremtett, és konfliktusokat gerjesztett az ágazat
szereplői között (MVM 2003a).
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MVM (2003a), Pál (2005). Ezt az Állami Számvevőszék jelentése is említi (2007, 21.o.)
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Egy későbbi megfogalmazás szerint: „A piacnyitás célfüggvénye – az EU elvárásoktól eltérően – nem a
fogyasztói költségek minimalizálása, hanem a maximális versenypiaci arány elérése volt. Ebből adódóan a
versenypiaci fogyasztók árcsökkenését jelentős mértékben a közüzem keresztfinanszírozta” (MVM 2006b,
26.o.)
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Nemsokára nyilvánvalóvá vált az is, hogy a versenypiac mérete hullámzó. 2003 első
félévében, mivel a szabad piaci ár kisebb volt a közüzeminél, gyorsan nőtt a
kiterjedése, elérte a forgalom 15 százalékát, majd 2004 januárjában az árváltozások
hatására visszalépési hullám indult (MEH 2004). Ez az ingadozás az MVM számára
kiszámíthatatlanná tette a szabadon eladható áram mennyiségét, sokszor túlzott
tartalékoláshoz vezetett.
A legfontosabb kifogásolt pontok a következők: a hosszú távú szerződések
rendezetlensége, a versenypiac és a közüzem összehangolásának hiánya, a kettős piac
ellentmondásai (keresztfinanszírozás), a mérlegköri rendszer hiányosságai, a
költségeket fedező hatékony ár és tarifarendszer hiánya (a csúcsigény növekedésének
ösztönzése), a közüzemet sújtó diszkrimináció a kötelező átvétel rendszerében,
túlszabályozás (a piacnyitás nem kevesebb, hanem több szabályozással járt,
esetenként szükségtelenül), a befektetések ösztönzésének hiánya (a kötelező átvétel
kivételével). Mindezek következtében a belső piac még nem jött létre, és a magyar
rendszer érdemben nem része a regionális piacnak (MVM 2004a).
A kettős piac működését nemcsak a nagyvállalat, hanem más szervezetek is bírálták.
A Magyar Energia Hivatalnak a piacnyitás első évéről szóló összegzése (MEH 2004)
regisztrálta a szabadpiaci kínálat és ezen belül az importlehetőségek korlátozottságát,
a határkeresztezési díjak gyors emelkedését és mindennek, valamint a külpiaci árak
növekedésének és a forint gyengülésének hatására a drágulást. A piac liberalizált
részén így az árelőny erodálódott, a nagyfogyasztók év végén tömegesen léptek vissza
a közüzembe, amit minden költség nélkül megtehettek, aláásva e piaci szegmens
tervezhetőségét. A Gazdasági Versenyhivatal 2006-ban publikált ágazati
tanulmányának végkövetkeztetése szerint „A kettős vertikum modellje a versenypiac
kialakulása szempontjából már rövidtávon is sikertelen modell, ily módon tartós, a
fogyasztók által is érzékelt hatékonyságnövekedési hatásokat nem képes kiváltani”
(GVH 2006, 7.o.).50 Lényegében ezt az értékelést vette át az Állami Számvevőszék
(2007) is. A MEH már 2005-ben javasolta a hibrid modell mielőbbi megszüntetését, a
közüzem felváltását egyetemes szolgáltatással, és minden nem háztartási fogyasztó
számára a piac megnyitását (MEH 2005b).
Az MVM-nek e kritikák ellenére, valószínűleg már csak a szabályozás átalakításának
időigénye miatt sem sikerült elérnie, hogy a teljes nyitást 2004-re előrehozzák – az
előkészületek azonban elindultak.
Sikeresebbnek bizonyult a harc a rendszerirányítás visszaszerzéséért, amiért az MVM az
önállósítás pillanatától kezdve küzdött. A visszaemlékezések szerint ez három ok miatt volt
számukra fontos. Először is azért – ahogy egyik beszélgetőpartnerünk fogalmazta -, hogy
„nehogy a hálózat is utána menjen”, ami már tőkeerőben is jelentős érvágás lett volna.
Másodszor a hálózattal egyesített Mavir olyan jelentős eszközállományt képviselt, ami
50

A GVH bírálatának fő célpontja az MVM domináns szerepe volt. Erre vonatkozó megállapításait a 3.1.
fejezetben ismertetjük.
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bármilyen hitelfelvételhez jó háttérként szolgált. És végül az átvitel biztos bevétel, a hatósági
tarifáktól függően szép osztalékot is hozhatott a tulajdonos kasszájába.
Az újonnan kinevezett vezérigazgató már 2002 nyarán javasolta, hogy a Mavirt hagyják
továbbra is a nagyvállalati keretben, mert ennek elválasztása a hálózattól nagyon sok gondot
okoz az egész iparágnak. Kompromisszumos megoldásként felvette, hogy a piacszervezési
tevékenységre (például a szabadt import kapacitások árverezésére) hozzanak létre egy új
céget a gazdasági tárca felügyelete alatt (Mink 2002b). A visszaintegrálás célja a 2003-as
stratégiában, a kormány előterjesztés tervezetében és minden más fontosnak ítélt
dokumentumban szerepelt.
A legfontosabb hivatkozási alap az Európai Unió 2003 nyarán, tehát a Mavir leválasztásáról
szóló döntés után elfogadott irányelve51 lett. Eszerint „Ha az átvitelirendszer-üzemeltető egy
vertikálisan integrált vállalkozás része, legalább jogi formájában, szervezeti, valamint
döntéshozatali szempontból függetlennek kell lennie a nem az átvitellel kapcsolatos, további
tevékenységektől. Ezek a szabályok nem keletkeztetnek kötelezettséget arra, hogy az átviteli
rendszer

eszközeit

tulajdonjogi

szempontból

elválasszák

a

vertikálisan

integrált

vállalkozástól” (10 cikk (1) bekezdés). Az Irányelv az MVM értelmezése szerint „a független
rendszerirányító” (ISO) helyett az „átviteli rendszerüzemeltető” (TSO) formát, azaz a hálózat
és a rendszerirányítás egy kézbe összpontosítását erősítette meg, ami célszerűen az MVM
csoporton belül alakítható ki.
Ezt nyilvánosan is vitatták a külföldi kézben lévő energetikai cégek, ugyanúgy, mint ahogy a
rendszerirányító 2002-es leválasztása előtt. (Peredi 2004a). Már csak azért is, mert „a
rendszerirányítás és főleg a hálózat nagyon édes gyümölcs a Magyarországon erős
befolyással rendelkező külföldi energiacégek számára” – hírek szerint az amúgy is
offenzívában lévő (azidőtájt nálunk is sebesen terjeszkedő) E.on, valamint az EdF és az RWE
is érdeklődne a cég részvényei iránt. A gyors privatizáció pedig fontos lehet az ÁPV Rt.-nek
és felettesének a költségvetésért felelős Pénzügyminisztériumnak is (Peredi 2004b).
Az MVM ezzel szemben egyrészt azt hangoztatta, hogy a piacnyitás tapasztalatai alapján a
különállás rugalmatlanságot, „szükségtelen költségnövekedést és számtalan elszámolási vitát
eredményez”, és integrált TSO működik az 14 EU államban. Másrészt a privatizációval
51
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kapcsolatban azzal érveltek, hogy éppen a Mavir visszaadása hozna az államnak nagyobb
bevételt, mert jelentősen emelné a cégcsoport piaci értékét. A rendszerirányítás
függetlenségét így is garantálni lehetne a belső szabályozással – a szigorú jogi, számviteli,
döntéshozatali elkülönítéssel -, továbbá azzal, hogy vezetőit nem az MVM nevezné ki.
Felvetették azt is, hogy a Felügyelő Bizottságban képviseltethetné magát a többi piaci
szereplő (MVM 2003a). A társaság dolgát megkönnyítette, hogy a 2003-ban hatályba lépő
VET csak a rendszerirányító engedélyes feladatkörét részletezte, és – feltehetően a régen
húzódó, éles viták következtében - nyitva hagyta a szervezeti keretek meghatározását,
amelyről csak alacsonyabb szintű jogszabályok döntöttek.
***
Mivel a nagyvállalat céljainak elérése ebben a nehéz időszakban is szinte kizárólag az állami
döntésektől függött, a vezetők most is minden csatornát felhasználtak ezek befolyásolására.
Ez a szándék 2002 után52 belső dokumentumokban írásos formában is gyakran megjelent.
A 2003-as stratégiával kapcsolatban, amely, mint láttuk a feltételezések köntösébe
öltöztetve a cég legfontosabb követeléseit tartalmazta, az igazgatóság határozatban is
kimondta: „Az MVM Igazgatósága – az ügyvezetés részvétele mellett – támogatja és
kezdeményezi a tulajdonos és az illetékes külső szervek felé mindazon intézkedések
megtételét és döntések meghozatalát, melyek az MVM középtávú stratégiájának
végrehajtásához vagy annak támogatásához szükségesek” (MVM 2003d, 4.o.). Az
ugyanezen az ülésen tárgyalt tőzsdeképességről szóló előterjesztés szerint a testület
„A tulajdonoson keresztül kezdeményezi a halasztást nem tűrő kormányzati
intézkedések megtételét. Mindenképpen elérendő egy kormány előterjesztés
kezdeményezése és megalkotása, amely összefogja a cél eléréséhez szükséges
kormányzati munkát…” (MVM 2003e, 15.o.) A cég meg is szövegezte komplett
kormány előterjesztést. Az ÁPV Rt. számra készített tájékoztatóban pedig a
legfontosabb feladatok között szerepel „Az állami regulációs feladatokban való
közreműködés keretében javaslatok kidolgozása az EU direktívával összhangban lévő
működési modellre és az ezt kifejező jogszabályi változásokra…” (2004b, 5.o.).
Rendszeres egyeztetés a szakhatóságokkal, részvétel a törvény- és szabályozási javaslatokat
kidolgozó munkacsoportokban, bizottságokban, az elnökök, a vezérigazgatók és helyetteseik
informális tárgyalásai a miniszterrel, a miniszterelnökkel, a hatalmon lévő pártok, parlamenti
frakciók képviselőivel – ezek az MVM-nél megszokott módszerek nagy változások idején
vagy vészhelyzetben (mint amilyen az ezredfordulót követő néhány év volt) még fontosabbá
váltak. Az érdekérvényesítés esetenként sajátos módszereket is jelentett.
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A korábbi időszakról nincs közvetlen információnk.
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Az MVM számláin évente sok százmilliárd forint fordul meg, így függetlenül attól,
hogy a cég éppen nyereséges vagy veszteséges, néhány tíz- vagy százmillió forint,
esetleg egy-két milliárd sem számít nagy tételnek.53 Ezért bőkezűek a tanácsadói
díjak, sokszor államigazgatási kiadásokat váltva ki: „Volt úgy, hogy mi fizettük a
minisztérium szakértőjét” – nem nehéz kitalálni, hogy ki rendelte meg az
állásfoglalást. És bőkezű az ajándékozás, valamint a részben hivatalos formában
megjelenő szponzoráció is. 2009-ben például a társaságcsoport összesen 1,1 milliárd
forintot fordított erre a célra, a számla felét Paks állta (MVM 2009a).
Ez az állami cégek, sőt általában a nagyvállalatok körében korántsem kivételes, a külföldi
befektetők is előszeretettel alkalmazzák – az MVM egyik vezérigazgatója szerint a magyar
cégnél nagyobb sikerrel.
„Magyarországon ma a villamos energetikában a legnagyobb vállalatot nem MVMnek hívják, hanem E.ON-nak. Ráadásul a magyar energetika legnagyobb vállalata az
E.ON, mert ugye a gáz üzletág is az övé.54 Az E.ON érdekérvényesítő képessége a
hivataloknál sokkal nagyobb, mint az MVM-é. Az MVM érdekében én jártam el a
legmagasabb szinten…, az E.ON ügyeiben pedig, ha kellett, a német kancellár…
Nagyon kemény vitáink voltak a liberalizáció kapcsán például az erőművekkel….Én
azt képviselem ebben a tárgyalássorozatban: amennyiért kapok a piacon áramot,
annyiért veszem tőled is. Azt hiszem, hogy ez…tárgyalási alapként
elfogadható…Hasonló minőségű áramot be lehet szerezni az országban is meg
importból is. Mikor ezt a mondatot kimondom, … ennek az a következménye, hogy
körülbelül harminc százalékkal kellene csökkennie a korábbihoz képest az árnak. Az
ügyben megjelennek nagykövetek, a francia nagykövet, megjelenik a francia
miniszter. A francia köztársasági elnök tárgyalási dossziéjában szerepel, hogy
micsoda disznóság, amit az MVM csinál, hogy le akarja verni az én nyereségemet.
Tehát azon az oldalon a lobbi az idáig elmegy. Ezen az oldalon pedig…ráadásul egy
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Az anekdoták szerint, amikor az egyik vezérigazgató eldicsekedett utódjának valóban szépen átalakított, a
budai vár felé teljesen kinyitott irodájával, hozzátette, hogy a felújítás sokba került ugyan, de hát olyan
mindegy, hogy 35 vagy 36 milliárd a veszteség. Ha viszont a nyereség ekkora, akkor hogy ne tellene az új
székházban több száz négyzetméteres irodára, vagy kit zavarna, hogy a nemrég elkészült épületben majdnem
kétmillió forintot kell költeni a Mavir teljes különválasztására – amire egyébként már korábban is számítani
lehetett.
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2006-ban, a MOL gáz üzletágának átvétele előtt az E.on-é volt három áram- és két gázszolgáltató (a
kiskereskedelmi piac fele, illetve harmada), több kis erőmű és egy szennyvíztisztító is (M.I. 2006).
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rossz érdekérvényesítési módszereket alkalmazó vezérigazgatónál, nálam végződött
az ügy.”55
Az önironikus „rossz érdekérvényesítési módszer” valószínűleg azokra a bírálatokra reagál,
amelyek szerint a cég első embere túlságosan határozott, sokak szerint konfrontatív volt.
Noha ez a magatartás korántsem általános, a közvetlen előd is hasonlóképpen viselkedett.
Korábban említettük, hogy Katona Kálmán a Mavir önállósítása és az oroszlányi
erőmű életben tartása kapcsán közvetlenül a parlamenti választások előtt nyíltan
szembeszállt az éppen aktuális állami szándékokkal. Pál László viszont már rögtön
kinevezése után éles konfliktusokat vállalt. Egyik kollégája, aki akkor a
minisztériumban dolgozott, így emlékszik vissza: „Pál bozótharcos, mindig is az volt,
amint mozdul valami, odalő. Verte az asztalt, hogy neki jár százmilliárd forint, ezt a
MEH is elismeri. Persze, járt, akár több is, de akkor nem jutott. A Mavir ügyben pedig
mondtam neki, hogy ne harcolj, úgyis megkapjátok. De nehéz volt szót érteni vele.”
Az érintett így emlékszik vissza erre az időszakra: kinevezésem után „több kísérletem
volt arra – már a konkrét tapasztalatok birtokában –, hogy a parlamenti bizottsággal, a
Minisztériummal, az Energiahivatallal különböző megegyezésekre jussunk. Nulla
fogadókészség! Mondjuk, amikor a gazdasági bizottság elnöke az MVM egész
vezérkara által bemutatott ágazati prezentációra úgy reagál, hogy ’nincs semmiféle
politikai érdek, hogy ezzel az üggyel mi foglalkozzunk.’ …volt olyan ügy,
amelyikben csak a következő tárgyalásokra emlékszem: Energiahivatal, Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, ÁPV Rt vezetés, személy szerint
a miniszterek, a pénzügyminiszter, személy szerint az ipari és kereskedelmi miniszter,
a gazdasági bizottság, annak az energetikai albizottsága. Mindenki tárgyalta, döntést
az én időmben nem hoztak.”
Az a baj, mondta, hogy „Nincs egy tiszta, működőképes modell, ami szerint a
villamos energiarendszernek működnie kéne. Tehát lehet azt mondani, hogy ne azt
MVM csinálja. Mindent lehet mondani. Csak azt nem lehet mondani, hogy nincs
közünk hozzá, hogy majd elintéződik magától. És szerintem azt se lehet csinálni, hogy
akinek… van lobbi-ereje, annak a szempontjait figyelembe veszem… Ez egy szakma,
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Az MVM-et és a külföldi befektetőket is belülről ismerő beszélgetőpartnerünk szerint ebben az országok és
aktuális vezetőik szerint is nagy különbségek vannak. „Az amerikaiak és a franciák kőkeményen lobbiznak.
Amikor még az MVM-ben voltam, és a paksi rekonstrukciót terveztük, az amerikai nagykövet nálam verte az
asztalt, hogy ők kapják meg az üzletet. A németek ebben visszafogottabbak, legalábbis mostanában. Az előző
kancellár idejében erős volt az üzleti érdekek képviselete, de Merkelt nem lehet rávenni, hogy beszálljon. Ő a
klasszikus konzervatív álláspontot képviseli a politika és a gazdaság szétválasztásáról.”
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amelyik igényel ismereteket, és döntéseket igényel a politika oldaláról. Volt olyan
időszak, amikor leírtuk azt a kilenc kérdést és azoknak a válasz-alternatíváit,
amelyben volt szabadságfoka a politikának, és amelyben dönthetett. Nem döntött.
…Akkor jöttek a sértődések, hogy milyen alapon pofázik bele egy vállalat az állam
ügyeibe…. Márpedig minél bonyolultabbá válik a szabályozás – és a szimulált piac
ezt magával hozza -, annál inkább rászorulnak a hatóságok a vállalati
közreműködésre.”
A vezérigazgató az állam-vállalat kapcsolat szerkezeti gondjairól is világos képet vázolt fel.
„Két nagyon nagy baj van. Az egyik az, hogy nem lehet egyértelmű stratégiai elvárást
rögzíteni a tulajdonos és a vállalat viszonylatában, erre a tulajdonosok nem hajlandók.
…A tulajdonos hajlandó arra, hogy a soron következő közgyűlésen egy előterjesztett
anyagot esetleg bizonyos egyeztetést követően megszavazzon. De arra is hajlandó,
hogy a következő közgyűlésen valami mást szavazzon meg, és arra is hajlandó, hogy
két közgyűlés között ettől teljesen eltérő intézkedéseket próbáljon megfogalmazni és
igényelni a vállalatvezetéstől.
Következetességet elvárni az államtól, mint tulajdonostól, nem tudtam soha, mert itt
jön a második baj: soha nem lehetett egyértelműen tudni, hogy ki az állam.
Vállalatvezetőként rendszeresen változó szereplőkkel találkoztam, akik mind magukat
tekintették az államnak.
… az ÁPV Rt-nél volt elvileg az a jog, hogy tulajdonosként viselkedjen. De az ÁPV
Rt nem tudott energiapolitikát csinálni, ez már természetesen a gazdasági tárcánál
volt. A gazdasági tárca az energiapolitika megvalósításához nem tudott forrásokat
rendelni, ez a hatáskör a harmadik szervezetnél, mondjuk, a Pénzügyminisztérium
környékén volt. És minden párt, minden parlamenti szereplő úgy érezte, hogy a
személyi kérdésekbe való beavatkozás meg a minden pillanatban érvényes elvárás
megfogalmazása az ő jogköre. Úgyhogy volt olyan időszak, amikor – meg is
számoltam – harmincon fölüli olyan partnerrel találkoztam, aki magát a tulajdonosnak
tekintette.
Tehát nincsenek tiszta vonalak, különösen…az energetikai területen mindenki úgy
érzi, hogy neki itt beleszólalási jogai vannak… Én ezért voltam mindig rossz partner,
mert szerettem mindenkivel közölni, hogy az én tudomásom szerint meddig terjed az
ő hatásköre. Ami, feltételezem, azért nagyon sértő kellett hogy legyen.
Érdekes módon, amikor az utódom került oda, akkor ő el tudta érni ugyanazt a
döntést, amit én nem tudtam elérni, ugyanúgy örültem neki, mert a szakmának talán
jót tett.”
„Az MVM-ben sokat kellett háborúzni, mert velünk mindenki háborúzott” – foglalta össze
tapasztalatait a vezérigazgató. Az ÁPV Rt.–vel kapcsolatban talán az interjúrészletben is
említett bizonytalanság, a döntések változékonysága volt a fő gond. De a külső szemlélő
benyomása szerint a privatizáció turbulens időszakának lezárulta után az egyetértés a
tulajdonossal többnyire könnyen kialakul: az ÁPV a vállalati érdekeket képviseli a
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kormányzaton belül – éppen aktuális pozíciójától függően váltakozó sikerrel. Az MVM
ugyanis az állami holding számára is fontos: a 2000-es években az egyik legnagyobb
tőkeértékű cégéről – az évtized közepétől legnagyobb befizetőjéről van szó -, amely a
magánkézbe adás szempontjából is koronaékszer, ha a kormányzat éppen ezt szorgalmazza.
„Az ÁPV mindig mellettünk állt” – mondta a nagyvállalat egy másik vezetője – „fontos volt
nekik az osztalék.” A tulajdonosi szervezet többnyire magas beosztású képviselője az
igazgatósági ülések állandó meghívottja, és mint láttuk, az elnöki posztra is többször innen
érkeztek a jelöltek.
Az Energia Hivatallal változékonyabbnak tűnik a viszony, pedig a hatóság a szabályozásra
tett javaslatok, majd a törvények végrehajtása és az árak kialakítása miatt fontos szereplő.
Az MVM akkori elnöke így írta le a hatósággal folytatott alku logikáját: „A MEH
elvileg független szervezet, mindig megcsinálta a következő évre szóló áremelési
javaslatot a saját szakállára. Azután a politika felállította a korlátokat, és indult az
egyezkedés. Mi már az első számokat is láttuk, tudja, hogy van ez. Azokból indultunk
ki, és majdnem mindig vitattuk, mondván, hogy megint a mi rovásunkra rendezik a
tarifákat. Részletes számításokkal álltunk elő, ebben jók voltunk. És egy iteratív
folyamat során az MVM általában nem bizonyult sikertelennek. Mindig elértünk
valamit.” De a háborúzás ezt a viszonyt is megmérgezte néhány évre. „Most nemrég
az MVM új vezérigazgatójának azt a tanácsot adtam, hogy a legfontosabb a MEH-hel
jóban lenni.”
A hatóságokon kívül az MVM-nek a politikusokkal is jó viszonyt kell ápolnia, mert a cég
méretéből és stratégiai jellegéből következően a tulajdonosi és szabályozási döntések még
közvetlenebbül politika-függőek, mint más vállalatok esetében. Ezt illusztrálják a most
következő fordulatok is.
2.3. A győzelem
2005-ben az MVM-nek sikerült visszaszereznie a rendszerirányítást és megerősítenie
tulajdonosi szerepét a korábban is hozzá tartozó leányvállalatok felett. Az Országgyűlés ezzel
együtt döntött a cégcsoport egészének állami tulajdonban tartásáról is. Mindez fontos
mérföldkőnek bizonyult a nemzeti bajnok pozíció eléréséhez vezető úton, és az MVM most
már biztos alapokon fogalmazhatta meg ennek megfelelő, új stratégiáját.
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2.3.1. Integrált és nemzeti vállalat
Első lépésként a Parlament 2005 nyarán elfogadta azt a javaslatot a privatizációs törvény
módosításáról, amely szerint „A Magyar Villamosművek Rt. részesedése a Paksi Atomerőmű
Rt.-ben, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.-ben, továbbá az
Országos Villamostávvezeték Rt.-ben nem lehet alacsonyabb 99%-nál.”56 A törvény
érdekessége, hogy eredetileg – legalábbis látszólag - egyáltalán nem erről az MVM számára
sorsdöntő kérdésről szólt.
A javaslatot négy szocialista képviselő önálló indítványként nyújtotta be azzal az
indoklással, hogy a kormánnyal egyetértésben célszerűnek tartják a száz százalékos
állami részesedés fenntartását a MVM-ben, a Magyar Postában, a Paksi
Atomerőműben és a Tokaj Kereskedőházban. Paks korábban csak egy
aranyrészvénnyel szerepelt a listán, mivel a tulajdonosi jogokat közvetlenül nem az
állam gyakorolta. A Mavir viszont most maradt ki a felsorolásból – a hatályos törvény
még a gazdasági tárcához rendelte a céget. Az előterjesztés tehát azt is jelenthette,
hogy az MVM-et megfosztják legnagyobb termelő bázisától, miközben a
rendszerirányító sorsa függőben marad.
A parlamenti vitában a villamosenergia ipar ügye egyáltalán nem merült fel, a
hozzászólások a feltételezett politikai háttér – az Orbán család érintettsége – miatt
szinte kizárólag a Tokaj Kereskedőházról szóltak. Érkezett azonban egy módosító
javaslat a Gazdasági Bizottság energetikai albizottságának elnökétől, az MSzP-s
Podolák Györgytől, amely lényegében tartalmazza a végül elfogadott javaslatot, azzal
az indoklással, hogy Paks esetében „A jelenlegi irányítási rendszer átgondolatlan
átalakítása felmérhetetlen kockázatokat hordoz az atomerőmű biztonságos működése
tekintetében”, a Mavirnál pedig célszerű kialakítani „a TSO modellhez szükséges
tulajdonviszonyok”-at.”57 Tíz nappal később megismételte a javaslatot és szinte szó
szerint az indoklást is a Fideszes Deák András – vagyis létrejött a „nagykoalíció.” A
törvényt ennek megfelelően június elején az összes parlamenti párt egyetértésével,
lényegében egyhangúan (325 igen szavazattal) fogadták el.58
A Mavir integrálását már a döntés előtt is többen bírálták, de sikertelenül. Az MVM megint
talált szakmai érveket is törekvései alátámasztásához, illetve a számára kedvező döntés
indoklásához.
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http://www.parlament.hu/irom37/15624/15624-0003.pdf. E javaslathoz viszonyítva a végleges szöveg
annyiban más, hogy a Tiszavíz Kft nem került be az MVM csoportba, viszont az OVIT-ra is megerősítették a 99
százalékos tulajdonlást. Magának az MVM-nek a 100 százalékos állami részesedését ugyancsak 99-re
korrigálták, mert egy százaléknyi pakett már az önkormányzatok és más kisbefektetők kezében volt.
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http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2005.05.30.18:01:05&p_szavkep
v=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=37
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A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan hangoztatta ellenvéleményét, elsősorban a
cégcsoporton belüli szétválasztás megbízhatóságában, a cég legalább verseny
semleges működésében kételkedve (GVH 2005) – mint a belső szervezeti átalakítás
kapcsán látni fogjuk, nem alaptalanul. Hasonló kételyeket fogalmazott meg
nyilvánosan az Energia Hivatal korábbi vezetője is, aki az MVM domináns, „más
szektorban elképzelhetetlen súlyú pozícióját”, és a Mavir visszaszerzésével ennek
erősítését bírálja. Úgy véli, hogy ez a lépés csak a nagy cégcsoport érdekeit szolgálja
– elsősorban az import kapacitások feletti kontroll újrateremtésével -, tönkreteszi
viszont a szépen bontakozó versenyt, áremelésekhez vezet, így rontja a gazdaság
egészének versenyképességét. A szerző – talán a külföldi befektetők pártolásának
vádját elhárítandó,59 és figyelmen kívül hagyva, hogy éppen az MVM teljes állami
tulajdonlása felé fordul a törvényhozás - hozzáteszi: egy esetleges privatizáció, egy
nemzetközi „nagy hal” megjelenése az MVM-ben még rosszabb helyzetet teremtene
(Kaderják 2005).
Az MVM válaszában arra hivatkozott, hogy ezt a megoldást sem az Unió, sem hazai
jogszabályok nem tiltják, az EU is egyre inkább a hálózat és a rendszerirányítás
integrált működése felé hajlik, és nagyvállalaton belüli TSO létrehozásával „olyan
tőkekoncentráció valósul meg, ami lehetőséget teremt arra, hogy az MVM Csoport a
hazai piac és a régió versenyképes szereplője lehessen”. Az állam kivásárolhatta volna
ugyan a hálózatot, de erre nem volt 250 milliárd forintja. Ha pedig azt kompenzáció
nélkül, a tőke leszállításával vették volna el az MVM-től, akkor mind a maradék
vállalat, mind a Mavir „lényegesen tőkeszegényebb cégek lennének, mint együtt,
versenytársaik legnagyobb megelégedésére… Ezáltal sokkal inkább válhatnának
ellenséges felvásárlási célpontokká…, mint egy erős MVM.”60
Ugyanebben az időben folyt a parlamenti vita a villamosenergia törvény módosításáról. Igaz,
hogy már az eredeti javaslat is a TSO modellt irányozta elő, hozzátéve, hogy a
rendszerirányítást vertikálisan integrált vállalkozás is végezheti, de a privatizációs törvény új
változata a Mavir-MVM kapcsolat szempontjából ettől függetlenül kész helyzet elé állította
az Országgyűlést. A július elején elfogadott törvény tartalmazta is ezt a passzust, részletesen
meghatározva a szervezeti és döntéshozatali függetlenség feltételeit.61 Ezután már csak a
technikai végrehajtást kellett lebonyolítani.
A Mavir integrálása voltaképpen kétféleképpen érthető: egyrészt a rendszerirányítás
és a hálózat összekapcsolásáról, másrészt az új egység tulajdonjogának
meghatározásáról van szó. Ennek megfelelően a döntés is kétlépcsős volt. Először egy
kormányhatározat62 a Mavirt jelölte ki a magyarországi TSO szerepkörre. Ezután az
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MVM-et már formálisan is bevonták a gazdasági tárca által vezetett, az ÁPV Rt. és a
MEH részvételével létrehozott munkacsoportba. Nem meglepő módon a testület
megállapította, hogy „a TSO-t – az EU irányelvvel is összhangban – az MVM Zrt,
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságként, tehát egy vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás részeként indokolt működtetni” (MVM 2006b,
27.o).
A Mavir rövid önállóság után így visszatért az anyavállalat keretébe úgy, hogy a pénzügyi
feltételek is kedvezően alakultak. Ebben feltehetően segített, hogy az MVM-nek a formális
döntést meghozó közgyűlése kimondta azt a tulajdonosi elvárást, hogy a „TSO létrehozása
nem eredményez kedvezőtlen gazdasági folyamatokat. Ehhez szükséges, hogy az alaphálózat
eddigi nyeresége (mintegy 12-13 milliárd forint) ne csökkenjen, és osztalék formájában
realizálódjon”, és az anyavállalat nem kerülhet vissza „a 2002. évi negatív pályára” (MVM
2005f, 2.o.). 2005-ben más olyan döntések is születtek, amelyek a közeljövőre megalapozták
az árbevétel növelését.
Az átviteli eszközöket ismét újra értékelték, és a 2005-ben induló új árszabályozási
ciklus költség-felülvizsgálata során a megnövekedett amortizációt „a 2005-ös átviteli
díjakban nagymértékben sikerült elismertetni”: azok több mint 40 százalékkal
emelkedtek. A TSO kialakításakor ezen a megemelt eszközértéken apportálták a
hálózatot az új szervezetbe, és 44 milliárdnyi – a hálózatfejlesztést finanszírozó hitelt is átadtak neki. Februárban a nagykereskedelmi árakat növelte meg a hatóság 11
százalékkal, ami – különösen a két évközi, nagy léptékű gázáremelés miatt – ha nem
szüntette is meg, de mérsékelte a negatív árrést. A 2006-os árak kialakításakor pedig
(amelynek „szakmai előkészítő munkájában /az MVM/ annak kezdetétől részt vett,
így az árak meghatározása során az MVM szempontjai is figyelembe vételre
kerültek”) 56 százalékkal nőttek a rendszerirányítási díjak – bár a végfogyasztói árak
szinten tartása érdekében a nagykereskedelmi árak közel 8 százalékkal csökkentek
(MVM 2006b, 7., 14-15., 25. o.).
A rendszerirányítási tarifákon belül emelkedtek az átállási és a kötelező átvételi díjak,
és a VET májusi módosítása63 az Európai Unió jóváhagyásával bevezette a szénipari
szerkezetátalakítási támogatást, általánosan használt elnevezéssel a szénfillért. Ennek
külön számlán kezelt, elkülönített összegét a Mavirnak át kellett utalni a
szénerőművek számára, zömmel a MVM csoport tartósan veszteséges tagjának, a
Vértesi Erőműnek.
A 2005 nyarán meghozott döntések nemcsak a rendszerirányításról, a vertikális integráltság
helyreállításáról szóltak, hanem az MVM csoport egészének tulajdonosi szerkezetéről is. A
tőzsdére vitel tervezett időpontja korábban éppen 2005 volt. Ehelyett az év a tartós és teljes
állami tulajdonlás törvénybe iktatását hozta.
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Ha az MVM váratlan és átütő sikerének, az Országgyűlés két szemben álló oldala közötti
ritka egyetértésnek az okait keressük, feltételezhető, hogy annak kialakulásában a
privatizációról való lemondás is szerepet játszott. A legnagyobb ellenzéki párt 2004 ősze óta
folyamatosan támadta a kormány „felhatalmazás nélküli kiárusítás”-nak nevezett terveit, és
népszavazási kezdeményezést fontolgatott az eladások teljes leállítása érdekékben (A
Fidesz…2004). A tartós állami tulajdon köréről szóló országgyűlési vitában elhangzott, hogy
a közhangulat privatizáció ellenes, sőt a szocialista képviselők „politikai hisztéria” keltésével
vádolták az ellenzéket. Egyik beszélgetőpartnerünk szerint „Az MSzP a törvénymódosítással
ki akarta fogni a szelet az ellenzék vitorlájából. Podolákék még rátettek egy lapáttal. Akkor
már a Fidesznek sem volt más választása, mint hogy megszavazza.” Két másik MVM-vezető,
szélesebb perspektívába helyezve az erős nemzeti vállalat létrehozása körüli egyetértést, az
okot a privatizáció után kialakult helyzet korrekciójának, az erősebb állami-politikai jelenlét
megalapozásának szándékában látta.
Egyikük szerint „Az ezredforduló után már a liberális felfogásúak is látták a
privatizáció árnyoldalait: a külföldieknél pénzszivattyú működik. Igaz, hogy nagy
beruházásokat csináltak, de a foglalkoztatást alig növelték – sőt eleinte inkább
lefaragták -, a nyersanyagot külföldről hozták be, nem nagyon befolyásolták a
növekedést. Az áremelések körül mindig nagy vitákat okoztak. Kiderült, hogy a MEH
nincs abban a helyzetben, hogy lenyomja a nyereségüket. Vagyis megjelentek a nagy
külföldi szereplők, erős érdekérvényesítési képességgel, nagy profittal, kevés
kockázattal, miközben keveset adtak az országnak. A magyar tőke csak a kis
befektetésekbe, például a gázmotoros erőművekbe tud beszállni. Ahhoz, hogy
egészséges energia szerkezet alakuljon ki, az államnak kell befektetni, és ennek
legkézenfekvőbb módja, ha ezt az MVM-en keresztül teszi.”
„A nagy politikai összeborulás oka az a felismerés” – mondta másik
beszélgetőpartnerünk -, „hogy a nemzeti bajnok megtartása minden regnáló kormány
érdeke. Nemcsak azért, mert a jól fizetett vezető pozíciókba beültetheti a saját
embereit, hanem a liberalizáció miatt is. Mert ezután a politika csak úgy maradhat
tartósan piaci szereplő, ha van vállalata. Különben beavatkozhat, befagyaszthatja az
árakat, mint az Orbán kormány 2010-ben, de ez csak átmeneti megoldás. És ellensúly
kell az E.on-nal, az RWE-vel, az EdF-fel szemben, mert nekik elég jó az
érdekérvényesítő képességük Magyarországon is.”
Ebbe a tágabb környezetbe elhelyezve érdemes értékelni az MVM 2005-ben aratott sikereit.
Közelebbi információk híján nem tudjuk eldönteni, hogy a törvényalkotásban mekkora
szerepe volt a társaságnak. A privatizációs jogszabály módosításának története azonban azt
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sejteti, hogy a társaság legalábbis kihasználta a kínálkozó alkalmat – ha nem ő teremtette meg
-, és befolyásolta a képviselői indítványokat.64
A vállalat érdekérvényesítő képességét javíthatta a 2004 végén végrehajtott vezérigazgató
váltás: Pál Lászlót Kocsis István váltotta a cégcsoport élén, aki közismerten sokrétű
gazdasági és politikai kapcsolatokkal rendelkezett,65 többek között a legnagyobb ellenzéki
párton belül is, és befolyásos vezetői csapat élén nagy lendülettel látott hozzá az MVM
pozícióinak javításához. Ebben elődjének elkezdett munkájára is támaszkodhatott, noha az
ezután született előterjesztések az éles fordulatot, a folytonosság hiányát hangsúlyozták. Az
új koncepció kidolgozása mellett visszatérő elem a vezetői stílus különbségének kiemelése: a
korábbi konfrontatív magatartás helyett a kooperatív megközelítés került előtérbe.
„2005 elejétől alapvető szemléletváltozás következett be a társaság irányításában,
ennek eredményeként megjavult az együttműködés az államigazgatással, fordulat
következett be a társaság érdekérvényesítő képességében…a cégvezetésnek a
társaságcsoport üzleti érdekeit messzemenően figyelembe vevő, de kooperatív
hozzáállásának következtében…” (MVM 2006b, 11., 12.o.).
A befolyásos csapatot a vezérigazgatón kívül a következők alkották: Draskovics Tibor
elnök, korábbi pénzügyminiszter, Lengyel Gyula igazgatósági tag (volt elnök, a
hosszú távú szerződések aláírója, Karl Imre stratégiai igazgató a Horn-kormány
energetikai kormánybiztosa, Somogyi Tamás biztonsági vezető, extábornok, a Hornkormány egykori titkosszolgálati miniszterének hivatalvezetője (Szabó M. 2007a). Az
írás hozzáteszi: „Egyre világosabb, hogy Csillag István gazdasági miniszter távozását
követően a tárca és a kormányzat elszántsága az energiaszektor reformjára
alábbhagyott. Már a VET születésének a körülményeiből látni lehetett, hogy a
szaktárca sodródik, és afelé fordul, ahol hangosabban ordítanak” (U.o.)
Az biztos, hogy az MVM-nek széles körben sikerült elfogadtatni álláspontját. 2006
februárjában a Pénzügyminisztérium és a gazdasági tárca kormánynak írt jelentése ezt
állapította meg: a „TSO megalakításával jelentős lépést tett az MVM Zrt. az integrált nemzeti
villamos társaság csoport létrehozásának folyamatában”, és a belső szabályozás
egyszerűsödése

révén

növeli

a

villamosenergia-ellátás

biztonságát

(idézi

Állami
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Egyik beszélgetőpartnerünk úgy emlékszik vissza, hogy a Podolák féle módosító indítványt az MVM
szövegezte.
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Kocsis István az 1990-es évek elején a kereszténydemokrata kötődésű Latorcai János bizalmasaként
kapcsolódott be a vállalatvezetői és államigazgatási körökbe (a Fegyver-és gázkészülékgyár főmérnökeként,
majd az ipari tárca helyettes államtitkáraként, 1993-ban az Állami Vagyonkezelő Rt. magas beosztású
munkatársaként). Ezután karrierje inkább a szocialista kormányok idején ívelt fel, 1995-től az ÁPV Rt.
vezérigazgató helyettese, rövid ideig vezérigazgatója, majd az 1997 és 2002 között a német RWE-hez tett kitérőt
követően 2002-től Paks vezérigazgatója és az MVM Rt. igazgatóságának tagja lett (Lásd részletesen Mihályi
2010, II. kötet 418-420.o.).
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Számvevőszék 2007, 30.o.) Hasonlóképpen foglalt állást a gazdasági tárca által felkért
Szakmai Bizottság összefoglaló tanulmánya, hangsúlyozva: „Az állami tulajdonú társaságok
egyenlő, diszkriminációmentes működési feltételeinek biztosításával arra kell törekedni, hogy
a jelenlegi hazai struktúra a következőkben ne tolódjon el még inkább a nagy multinacionális
cégek irányába, sőt - az új beruházások révén – esetleg nőjön a nemzeti vállalatok szerepe,
és kialakuljon egy nemzetközi szinten is jelentős, vertikálisan integrált nemzeti energetikai
társaság (Magyarország…2006, 31.o. – kiemelés az eredetiben).
Nem sokkal később egy hivatalos dokumentumban is felbukkant az új szerep új elnevezése:
„A privatizációs törvény és a villamosenergia törvény módosításával létrejött a nemzeti
villamos társaság (’nemzeti bajnok’)” (MVM 2006b, 6.o.). Vagyis a fogalom az MVM
számára ekkor a vertikum helyreállítása mellett az állami tulajdont – a külső-külföldi
befektetések elhárítását -, illetve az ehhez kapcsolódó kedvező elbánást jelentette. A nemzeti
jelleg fontos hivatkozási alapja, hogy „a törvénymódosítás széles körű nemzeti támogatással
és a parlamenti pártok gyakorlatilag teljes egyetértésével született.”66
2.3.2.A 2005-ös stratégia: versenyképesség, terjeszkedés, elismert vállalatcsoport
A 2005-ös törvényhozásnak a társaságon belüli jó előkészítettségére utal, hogy az MVM már
annak az évnek a nyarán, azaz az új jogszabályok kihirdetése után néhány héttel el tudta
készíteni, sőt az ÁPV Rt. által dominált közgyűléssel el is tudta fogadtatni az új stratégiát,
amelynek két pillére a nemzeti – azaz ekkor még állami – és integrált vállalati működés. Az
új jövőkép szerint „Az MVM csoport versenyképes stratégiai holdingként (Magyarország
nemzeti villamos társaságcsoportjaként) a hazai villamosenergia-piac meghatározó,
integráltan működő résztvevője lesz, amely szerepet vállal a régió villamos energetikájában
is” (Bacskó 2005, 1.o.).
Az állami jellegnek megfelelően a küldetés megfogalmazásában a korábbinál
nagyobb hangsúlyt kap a közfeladatok ellátása: „Az MVM Rt. Igazgatósága és
ügyvezetése a munkáját … a nemzeti vállalati szerep sikeres betöltése, az állami,
állampolgári és fogyasztói érdekek érvényesítésének sikeres betöltésére
összpontosítja”, támogatja „az ellátásbiztonsághoz és a hosszú távú nemzeti
energiapolitikához kapcsolódó állami feladatok megvalósulását,” részt vesz többek
között a közüzemet felváltó közszolgáltatások ellátásában, elősegíti a szabad piac
kialakulását, az ellátás biztonsága érdekében erőművi beruházásokat hajt végre
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A stratégiát az MVM Közleményeiben részletesen ismertette Bacskó Mihály (2005), a cég munkatársa. A
továbbiakban ebből a nyilvános forrásból idézünk.
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(Bacskó 2005, 1.o.). Ehhez természetesen továbbra is – vagy még inkább hozzátartozik az állami döntések befolyásolása, mint ahogy arra egy előterjesztés is
utalt: „Az ellátásbiztonság és a fogyasztói árak stabilizálása érdekében fel kell vállalni
a nemzeti villamos társaság szerepkört, és aktívan kell tevékenykedni ennek reguláció
általi megerősítésére” (sic) (MVM 2006b, 18.o.).
A tőzsdei vállalattól a tiszta állami tulajdonig megint nem jelentett törést a cég életében. A
véletlen úgy hozta, hogy a privatizáció blokkolásáért éppen az új, elvileg privatizáció-barát
vezető küzdött.67 Egyrészt ekkor fontosabb érdek volt a leánytársaságok feletti rendelkezés
törvénybe iktatása, másrészt a vezérigazgató ugyanazt feltételezhette, mint elődei, csak
ellenkező előjellel: a lényeg a társaság helyzetének stabilizálása – a privatizációs törvényt
egyszerűbb módosítani (ez rövidesen be is következett).
S bár a tőzsdeképesség kikerült a 2005-ös stratégiából, a társaság tulajdonosi és piaci
értékének növelése – az önfinanszírozó képesség megteremtésével, a jövedelmezőség iparági
átlagának elérésével együtt – a célrendszer része maradt. Erre utal a jövőkép
megfogalmazásában szereplő versenyképes jelző is, ami piaci versenyképességet, nyereséges
gazdálkodást jelent. Néhány hónappal később egy belső előterjesztés még világosabban
megfogalmazza: „Az MVM eredményes gazdálkodásban érdekelt. Állami feladatok ellátást
csak a gazdálkodás sérelme nélkül tudja támogatni” (MVM 2005e, 2.o.). Ez a kettősség, az
állami elvárások teljesítése és a profitabilitás ellentmondása, pontosabban az utóbbi függése a
hatósági döntésektől a 2005-ös stratégiában is fennmaradt. A közfeladatok ellátásának a
megváltozott helyzetben szükségessé vált hangsúlyozása mögött azonban paradox módon - a
teljes piacnyitás közeledtével, illetve a cégcsoport politikailag is megerősített pozíciójának
hátterével – mind fontosabbá váltak a piaci-jövedelmezőségi célok.
A 2003-as stratégiához viszonyítva azonban az igazi újdonságot két másik elem jelentette: a
terjeszkedési tervek nagy léptékre váltása és a csoport belső szervezetének átalakítása.
A befektetések, tevékenységi körök bővítése már a korábbi tervekben is szerepelt, de az
akkori bizonytalan helyzetben még visszafogottan.
A regionális szerep erősítéséről az erős nemzeti vállalat létrehozásának kapcsán már
az ezredforduló táján is beszéltek a cég vezetői (P.Á.G. 1999, Mink 2001). A
következő években a terjeszkedés fő irányának a meglévő üzletágak fejlesztését
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Kocsis István korábban az ÁPV Rt. egyik vezetőjeként meghatározó szerepet játszott az ágazat
privatizálásában (lásd 23. lábjegyzet).
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jelölték meg, a termelésben az atomerőmű teljesítmény növelését és élettartam
hosszabbítását, a kapcsolt villamos-és hőenergia előállítást, és a kereskedelem
bővítését. (A paksi előkészületek elindultak, a kapcsolt áram-és hőtermelés a miskolci
és tatabányai projektekkel, valamint az Észak-Budai távfűtés részvételi tervével
szintén elkezdődött.) A 2003-as stratégia is említette a regionális terjeszkedést és
stratégiai partnerségek kialakítását, de csak általánosságban, miközben nem ítélték
reálisnak és célszerűnek a belépést a kisfogyasztói szolgáltatások piacára (MVM
2003d).
Az új elgondolások ezzel szemben nagyívűek voltak – ahogy ezt a nemzeti bajnok szerep
megkövetelte. Hangsúlyossá vált a „tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia piacán”, a
közvetlen fogyasztói értékesítés bővítése, és felmerült a primer energiahordozó kereskedelmi
üzletág kialakítása (Bacskó 2005, 2-3.o.). Ezek a célok a belső dokumentumokban – „a
társaságcsoport új növekedési pályára állításának” jelszavával - hamarosan konkrét formában
is megjelentek.
A legfontosabb feladatokat a stratégiai partnerkapcsolatok előkészítésének
címszavával foglalták össze. A kiindulópont szerint az MVM nemcsak kisebb
regionális versenytársainál, hanem „értéklánca” (azaz tevékenységi köre) is hiányos.
Hiányoznak a leválasztott erőművek és az áramszolgáltatók. Az előbbi területen jó
adottság Paks és a kisebbségi részvénycsomagok, és a termelést ezeken a kereteken
belül további beruházásokkal lehet növelni. De a legfontosabb a belépés a
kisfogyasztói piacra, mert a meglévő szabadpiaci kereskedő cégek, az MVM Partner
és az ADWEST csak a nagy megrendelőket érik el. Ezért célszerű mérlegelni egy
hazai áramszolgáltató részvénypakettjének megvételét, és a részvételt egy erdélyi
áramszolgáltató privatizációjában. Ez utóbbi csak a szolgáltatásban megfelelő
tapasztalattal rendelkező stratégiai partnerrel valósítható meg, amiről három céggel
meg is indultak a tárgyalások.
A hangsúlyos regionális terjeszkedés emellett más területek és tevékenységek
privatizációs ügyleteit, Románián kívül Macedóniát és Montenegrót tartotta szem
előtt (MVM 2006b, 36-37.o.). A tanácsadáshoz és finanszírozáshoz kiválasztott
partner, a Meinl Bank nemsokára már részletes tájékoztatást adott a várható
tenderekről és lehetőségekről (MVM 2006h).
A 2005-ös stratégia másik újdonsága a stratégiai holding kialakítása. Az MVM nem sokkal a
privatizáció után, 1999 januárjától már elkezdte a megmaradó egységek irányításának
átalakítását, a négy alaptevékenység (a termelés, a kereskedelem, az alaphálózat és a
rendszerirányítás) profitcentrumokba szervezését, amelynek végcélja a holdinggá alakulás
(Peredi 1999a). Noha a további lépésekről nincs információnk, 2005-ben a cégvezetés arról
beszélt, hogy a vállalatcsoport addig pénzügyi holdingként működött, s ezen kell most
változtatni. A hatékonyság növelése célszerűvé, a most már integrált társaságcsoport kerete
pedig lehetővé teszi „a meglévő együttműködés további elmélyítését, a kapcsolat
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operatívabbá válását”; a szinergiák kihasználása, a külön-külön társasági optimum helyett a
csoport szintű optimum elérése érdekében (Bacskó 2005, 3.o.). Az MVM gyorsan el is kezdte
a végrehajtást, az irányítás, a döntési rendszer központosítását.
Az új szerkezet kiindulópontja, hogy az MVM Zrt. ezután már csak a holdingközpont
feladatait látja el - a TSO létrehozásának feltételeként a nagykereskedelmi tevékenységet
önálló társaságba kell szervezni -, de már szinte minden tagvállalatban minősített, 75
százalékon felüli részesedéssel rendelkezik. Az átalakítás deklarált célja a holdingközpont
tulajdonosi érdekeinek érvényesítése, a vertikális és horizontális integráltságból adódó
szinergiák kihasználása, a tagvállalatok közötti együttműködés javítása, a csoport egészének
gyors, rugalmas alkalmazkodása a környezeti változásokhoz (MVM 2006c, 3.o.). A 2005
őszén elindított munka során meg kellett határozni a „makrostruktúrát” - a holding és a
tagvállalatok kapcsolatait, az irányítás eszközeit és technikáit -, a központ szervezetének
belső felépítését és az igazgatóság új szerepét, összetételét. A cég vezetésének kapóra jött,
hogy ebben az időben már formálódott, majd 2006 nyarán hatályba is lépett a megreformált
társasági törvény,68 amelyben új formaként szerepelt az „elismert vállalatcsoport” – pontosan
az, amit szerettek volna megvalósítani. A néhány hónapra tervezett, de másfél évre elhúzódó
előkészítés során,69 amelynek a személyes pozíciók és hatáskörök átszabása miatt feltehetően
éles vitái az igazgatósági előterjesztésekben nem jelentek meg, erősen centralizált rendszer
alakult ki.
Az elismert vállaltcsoport keretében a törvény szerint az uralkodó tag és az ellenőrzött
társaság kapcsolatát uralmi szerződésben (száz százalékos tulajdonlás esetén a
társasági szerződésben) kell rendezni. Ennek értelmében az uralkodó tag az alárendelt
cég ügyvezetésének bármely hatáskörét elvonhatja esetileg vagy állandó jelleggel, és
egyoldalú határozattal utasíthatást adhat neki.
Követendő példaként sok nemzetközi és hazai cég operatív belső irányítási
megoldásaira lehetett hivatkozni (MVM 2005c). A tagvállalatokat fő tevékenységük
szerint divíziókba rendezték: a termelés, a kereskedelem és a vagyongazdálkodás
mellett megjelentek a központosítottan végzett tevékenységek, amelynek keretei
először a számvitel és az informatika területén épültek ki. A társaságok feladat-és
hatásköre ezen kívül is jelentősen szűkült. A megosztásukat mutató „kompetencia
mátrix” szerint minden lényeges feladatkör az üzleti tervek meghatározásától a
finanszírozáson át – amely az úgynevezett „cash pool” rendszerbe vont össze minden
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Az eredeti tervek szerint (MVM 2005d) az új irányítási rendszernek 2006 májusában kellett volna életbe
lépni, de erre csak 2007 júniusában került sor.
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pénzügyi döntést, pénzfolyamatot – a kommunikációs feladatokig a holding hatásköre
lett.70 A vállalatok lényegében csak az alaptevékenységgel kapcsolatos napi munkát
szervezték. S ez egyformán vonatkozott mind a 12 cégre, beleértve a Mavirt is.
A rendszerirányítóval kapcsolatban azonban nem bizonyult elégségesnek az a minden ponton
ismételt, de konkrét tartalommal meg nem töltött megszorítás, hogy az uralkodó tag
döntéseinél figyelemmel kell lenni a vállalat „…speciális engedélyesi helyzetére és egyes,
törvényekben illetve kormányrendeletekben rögzített döntési függetlenségi korlátokra”
(MVM 2006e, 5.o.). Végül a Mavir kívül maradhatott az uralmi szerződések körén, amiben
valószínűleg szerepet játszott az Energia Hivatalnak, a GVH-nak és az Atomenergia
Hivatalnak a bevonást ellenző véleménye (Állami Számvevőszék 2007, 31. o.).
Az uralmi szerződés együttműködési szerződésre szelídült (MVM 2008. október), bár
a vezetők kinevezésének, premizálásának joga a többségi tulajdonos MVM-é, és a
Mavirnak igénybe kell vennie a központilag nyújtott számviteli, informatikai
szolgáltatásokat, továbbá részese a pénzforgalmat centralizáló cash-pool rendszernek
is. Az új, 2007. évi VET azután kimondta, hogy átviteli engedélyes esetében uralmi
szerződést nem lehet kötni.
Nem valósult meg az a kezdeti elgondolás sem, hogy az MVM igazgatósága „operatív”
testületté alakuljon, vagyis többségét magának a cégnek a felső vezetői adják, kiegészítve a
tulajdonos és szabályozó állam néhány képviselőjével. (Az előterjesztés felvetette az elnöki
és vezérigazgatói poszt összevonását is, MVM 2005d).
A javaslatnak volt logikája. Az MVM Rt. igazgatósága ugyanis ezután az egész
vállalatcsoport vezető testülete lett - tételesen, egyenként jóvá kellett például hagynia
mind a 12 tagvállalat üzleti tervének összes részletét. Nyilvánvaló, hogy a feladat
áttekinthetetlen: egy külső tag nemhogy megítélni, de még elolvasni is nehezen tudta
a vaskos előterjesztéseket, a döntések formálissá váltak. A napi munkában résztvevő
menedzsment jobban el tudta volna látni ezt a szerepkört. Ez a Magyarországon
szokatlan megoldás azonban nemcsak a tagvállalatok fölött adott volna korátlan
hatalmat a menedzsmentnek, hanem még az igazgatóság független tagjai által
gyakorolt gyenge külső ellenőrzést is elhárította volna – amit feltehetően az állami
szervezetek nem néztek jó szemmel. Néhány részlet azonban megvalósult. Az MVM
igazgatóságában a vezérigazgatón kívül már korábban is tag volt a stratégiai helyettes
és a paksi vezérigazgató, most bekerült az atomerőmű gazdasági helyettese is, aki
eredeti beosztását – és jövedelmeit - megtartva egyben a holding vezérigazgató
helyettese is lett. Hasonló perszonáluniót alakítottak ki a másik meghatározó
területen, a kereskedelemben: annak vezetője szintén vezérigazgató helyettes lett a
központban, igaz, hogy igazgatósági tagság nélkül.
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Ezek a lépések már utalnak arra is, hogyan lehetett elfogadtatni ezt a szervezeti megoldást.
Az ellenőrzött társaságok vezetői és testületei ugyanis feltehetően nem fogadták örömmel
hatáskörük csorbítását. Az uralmi szerződéseket a társaságok igazgatóságának kétharmados
többségével kellett megszavaztatni – a testületek tagjait formálisan a többségi tulajdonos
MVM nevezte ki.71 A hivatalos verzió szerint fontos előnyök ellensúlyozhatják a
veszteségeket: az uralmi szerződés „…legalább annyit, sőt többet ad vissza a gazdaságosság
és a biztonság területén, mint amennyit elvesz a hatáskörök és a felelősség terén” (MVM
2006d, 8.o.).72 De ennél valószínűleg többet nyomott a latban a fenyegetés és a jutalmazás
összekapcsolása. Az egzisztenciális függés engedelmességre késztet – aminek egyébként a
tevékenység jellegéből adódóan évtizedes hagyományai voltak a cégcsoportban -, és a
kulcspozíciókban a jövedelmek ugrásszerű növekedése megkönnyíti a függetlenség feladását.
A beosztások előbb említett halmozása mellett erre jó lehetőséget adott, hogy az MVM
vezetői igazgatósági, felügyelőbizottsági tagságot kaphattak, és kaptak is a leánycégeknél.
Egyetlen esetről tudunk, ahol kenyértörésre került sor: a sajátos helyzetű Mavir
vezérigazgatója, Tombor Antal a sorozatos konfliktusok miatt lemondott.
„A szétválasztás után az MVM-nél lövészárkokat ástak a Mavirral szemben, nagyon
elmérgesedett a viszony” – mesélte az egyik résztvevő. „A Mavir önállóságot akart,
az MVM-ben pedig ő lett az első számú közellenség, amikor amellett érveltek, hogy
miért kell visszarakni a nagyvállalatba. Úgyhogy amikor ez sikerült, senkinek sem
volt könnyű úgy tenni, mintha semmi sem történt volna.”
Az új szervezeti struktúra kialakításával tehát az MVM vezetőinek 2007-re sikerült
megvalósítaniuk a vertikális integráltság növelése mellett a belső döntési jogok
központosítását is, ami a privatizáció előtt hiába áhított „visszatrösztösítésnél” is nagyobb
hatalmat biztosított számukra. A győzelem azonban kettős értelemben is pirruszinak
bizonyult. Egyrészt, bár a hivatalos értékelés szerint a holding szerkezet javította a
hatékonyságot, és több területen (a létszám-és bérgazdálkodásban, a beszerzések, a készpénz
folyamok és a hitelkezelés közös intézése miatt) évente több milliárdos megtakarítással járt
(MVM 2008f), nemsokára a korlátokat is el kellett ismerni. A csoporton belül a
(hagyományos) tulajdonosi irányítás jól működik, de „Az uralmi jogviszonyon alapuló
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Gyakorlatilag ezt az állami-politikai szervezetekkel is egyeztetni kellett, olyannyira, hogy a leányvállalatok
közgyűlésére mandátumot kiadó MVM igazgatóság a személyi kérdésekben mindig biankó csekket adott a
vezérigazgatónak – aki ezt éppen az elhúzódó egyeztetésekre hivatkozva kérte.
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A törvény értelmében az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői a felelősség alól is mentesülnek a hatáskör
elvonás vagy utasítás esetén.

73

irányítás még nem vált kellőképpen a mindennapi gyakorlat részévé, lehetőségei még nem
kerültek teljes mértékben kihasználásra” (MVM 2009a, 3. o.), és az ösztönzési rendszer sem
ehhez igazodik (MVM 2009f). Másrészt nemsokára a „nemzeti bajnok” státust, az integrált
szervezetet és a vezetőket is újabb fenyegetés érte.
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3. A nemzeti bajnokká válás esélye 2006-tól
"Az MVM-nek ma egy jó kereskedőcége és egyetlen jó erőműve van. Ebből regionális
szinten is életképes nemzeti bajnokot építeni úgy, hogy egyébként a hatósági árpolitika
folyamatos veszteségre kényszeríti, legfeljebb szóban lehet" – állította Kaderják Pétert 2007
tavaszán (idézi Szabó M. 2007a). Noha 2005-től az MVM dokumentumokban is szereplő
„nemzeti bajnok” célkitűzés még évekig valóban inkább csak a cég törekvéseként, illetve a
szándékok szerint önmagát beteljesítő jóslatként szerepelt, de az évtized végére, úgy tűnik, a
veszteség kiküszöbölésével együtt megvalósult. Előtte azonban még jónéhány fenyegetést el
kellett hárítani.
3.1. A teljes piacnyitás előkészítése
A villamosenergia piac teljes liberalizálása nem egyszerűen mennyiségi változást jelentett,
azaz a szabad szolgáltató választás kiterjesztését most már minden fogyasztóra, hanem az
MVM számára fontos szerkezeti változással is járt: a kettős piac megszűnésével és a
közüzemi szolgáltatás helyébe lépő egyetemes szolgáltatással. Az utóbbi azt jelentette, hogy a
társaságcsoportot ezután közvetlenül nem terheli ellátási felelősség, ha az egyetemes
szolgáltatói szerepkört más szervezetek töltik be. A 2007 közepére tervezett nyitás tehát a
szabályozás átfogó felülvizsgálatát igényelte.
3.1.1. Támadások a nagyvállalat ellen 2005-2006
Az évekig tartó előkészítés során a viták egyik kulcskérdése az MVM aktuális és várható
szerepének értékelése volt. Miközben ugyanis a cégcsoport maga is bírálta a kettős piac
működésének számos pontját, más szervezetek az MVM domináns pozíciójában látták a
verseny kialakulásának legfontosabb akadályát.
A Gazdasági Versenyhivatal 2004 tavaszán indított ágazati vizsgálatának jelentés
tervezete szerint (GVH 2005) a kettős piacon a közüzem versenyez a szabad piaccal.
Az ide kilépők viszonylag magas aránya a versenynek nem egyértelmű fokmérője,
mert jelentős részük a korábbi közüzemi szolgáltatóval azonos tulajdonosi körbe
tartozó kereskedővel szerződött, vagyis a liberalizált szegmensen belül alig van
verseny. A korlátozottság fő oka a kínálat hiánya, ami lényegében a le nem kötött
importra korlátozódik. A többi kapacitás sorsáról a vertikálisan integrált, hosszú távú
szerződésekkel, az igények 95 százalékát lefedő, „jelentős erőfölénnyel rendelkező”
MVM dönt. A közüzemi fogyasztás után fennmaradó áram értékesítésekor a cég arra
törekszik, hogy ne lépje túl a befagyott költségek fedezetéül szolgáló alap mértékét,
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mert egyébként vesztesége keletkezik. A szabad kínálat csekély volta a két részpiac
árainak kiegyenlítéséhez vezet, mégpedig a drágább közüzem szintjén – a kezdeti,
évente több tízmilliárdos megtakarítás gyorsan erodálódott. A következtetés: a kettős
piac sikertelen, „egyértelműen zsákutcának bizonyult”, teljes modellváltásra, a piacot
lezáró HTM-ek újratárgyalására van szükség. Hasonló álláspontot képviselt Kaderják
(2005) is.
Ebben az időben az Európai Unió is indított két olyan eljárást, amelyek közvetlenül érintették
az MVM-et.73 2005 novemberében a hosszú távú áramvásárlási szerződésekben rejlő állami
támogatások vizsgálata kezdődött meg. A magyar állam csak a csatlakozás után értesítette az
EU Bizottságot az átállási költségekről, mint az MVM-nek nyújtott támogatásról (azaz
korábban nem fogadtatta el létező támogatásként, nem legalizálta a módszert). A Bizottság
már az előzetes tájékozódás során kiderítette, hogy a kedvezményt voltaképpen az erőművek
kapják (MVM 2008g).74
Egyik beszélgetőpartnerünk megjegyezte, hogy furcsa módon az Unió csak a
szerződéses kapcsolatokat kifogásolja, a szervezeti integrációt nem (illetve csak a
rendszerirányítás esetében): „Brüsszel a HTM-ek miatt húzta ránk a vizes lepedőt,
pedig ha meggondoljuk, erre csak azért volt szükség, mert a régi trösztön belüli
kapcsolatok a felbontás után szerződéssé alakultak át. Nem nagyon érthető, hogy
miért lenne rosszabb a verseny szempontjából ez a megoldás, mint a nagy cég
fennmaradása. Azt viszont más országokban, ahol még ma is teljes a vertikális
integráció, senki nem bolygatja.”
Keményebbnek látszott a 2006 tavaszán megkezdett eljárás, amely az MVM erőfölénnyel
való visszaélését és versenykorlátozó magatartását vette górcső alá, mégpedig egy
rajtaütésszerű helyszíni vizsgálattal és súlyos vádakkal indítva.
Az előzetes feltételezések szerint a cég „nagyon jelentős piaci erővel rendelkezik,
lehet, hogy domináns piaci szereplő” Az MVM a HTM-eken keresztül vélhetően
„korlátozza versenytársainak hozzáférését alternatív elektromos energia-forrásokhoz”,
így kiszorítja versenytársait a piacról, ahelyett, hogy eleget tenne újratárgyalási
kötelezettségének, a Mavir megkülönböztetett elbánása alapján lefoglalja a
határkeresztező kapacitások meghatározó részét, korlátozva a többi kereskedő szabad
hozzáférését, leszorítja az aukciókon eladott áram mennyiségét, előnyben részesítve
saját szabadpiaci kereskedő cégét, és a Mavirnak drágán eladott kiegyenlítő energia
révén megemeli a hálózat használatának költségeit (Európai Bizottság 2006).
Az előre nem bejelent vizsgálaton a magyar versenyhatóság képviselői is
megjelentek, bírósági határozattal a kezükben, rendőri kísérettel. Az EU-kommandók
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A harmadik energetikai tárgyú, az európai jog átültetésének hiányosságait érintő eljárás nem vonatkozott a
cégre, és ezt a 2007. évi VET rendezte (ÁSz 2007, 51.o.)
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rajtaütését egyes szakértők is élesen bírálták (Járosi 2006), úgy vélekedve, hogy
valójában a külföldi kézben lévő energetikai cégek vannak erőfölényben, míg „Az
MVM ma az egyetlen piaci szereplő, amely a közösség, a magyar fogyasztók érdekeit
is képviseli.” Az MVM „vétke”, hogy megpróbálja kordában tartani a fogyasztói
árakat, és ezzel együtt a többiek túlzott profitját. „Ezért szálka a szemükben, illetve a
sajnálatosan gyakran az ő érdekeikben fellépő, csak nevükben magyar állami
hivataloknak a szemében az MVM” (kiemelés nem az eredetiben). Az akció célja
eszerint „az egyetlen hazai versenytárs ellehetetlenítése”, a megfélemlítés és a
nyomásgyakorlás annak érdekében, hogy a nagy multinacionális monopóliumok
további terjeszkedését megkönnyítsék.75
Az MVM „önkényesnek és túlzottnak” tartotta a versenyhatóságoknak ezt a fellépését (MVM
2005a), arra hivatkozva, hogy az elmúlt években mindig készségesen együttműködött a
vizsgálódó hatóságokkal, és maga is visszautasította a vádakat.
A részletes okfejtés nem áll távol az előbb idézett cikk mondanivalójától. Eszerint az
MVM nincs monopolhelyzetben, nagy, vertikálisan integrált cégekkel kell
versenyeznie a haza piacon is. Az elmúlt évek áremelkedéseinek oka nem a
társaságcsoport, hanem az energiahordozók drágulása és a korábbi hatósági
árszabályozás során felhalmozódott veszteségek kompenzálása. A versenypiac
árcsökkenést hozott, de csak a nagyfogyasztóknak, a közüzemben a
keresztfinanszírozás is az emelés irányába hatott (Sándor 2005).
A cég érvelésének lényege most is az, hogy a kifogásolt körülményeket jórészt állami
döntések sorozata és a szabályozás teremtette meg – a társaság ezeken a feltételeken belül
tevékenykedik, a közérdek mellett természetesen a saját érdekeit is szem előtt tartva. Azt már
nem teszik hozzá, hogy az MVM mindent elkövet – és sokszor sikerrel -, hogy a szabályokat
a maga javára befolyásolja.
Erre esélyt adott a teljes piacnyitás modelljének kidolgozása is, amelyben az államigazgatás
formálisan is szerepet adott az érintett társaságoknak véleményük, javaslataik kifejtésére. A
nagyvállalat ugyanis világosan látta – később el is ismerte -, hogy itt a nagy lehetőség: „Az
MVM csoport állami tulajdonú energetikai szereplőként a korábbiakban hátrányos helyzetben
volt….Ennek megváltoztatására jó alkalmat teremt a piacnyitás” (MVM 2007).
A menedzsment azután büszkén jelentette az igazgatóságnak: „A tulajdonosi
elvárásoknak megfelelően az MVM csoport szakemberei részt vettek a piacnyitás
szakmai előkészítésében, ezen belül kiemelten az új villamosenergia-piaci modell
elkészítésében és a teljes piacnyitást megvalósító új törvény kidolgozásában, alapvető
észrevételeikről az államigazgatás vezetőit rendszeresen tájékoztatták ….A
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A budapesti eseményekkel egy időben öt másik ország 19 energetikai telephelyén – köztük a
Magyarországon jelen lévő nagy német és francia cégeknél - is hasonló módon indult a vizsgálat (Buck 2006).
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kereskedelmi célok eléréséhez az ezt lehetővé tevő jogszabályi környezet szükséges.
Ezért kiemelten fontos a piacnyitáshoz kapcsolódóan a törvényi és a
részletszabályokat tartalmazó szabályozás kidolgozásában, módosításában való aktív
és eredményes részvétel” (MVM 2008i, 5. és 7. Melléklet 14.o.).
Az Energia Hivatal 2004 nyarán indította el a munkát, és különféle forrásokból származó
információk összesítése, célvizsgálatok és hatáselemzések után – felhasználva többek között
az MVM által korábban készített elemzéseket és javaslatokat is – 2005 márciusára
elkészítette az új működési modell első változatát.
Nyáron két előre meghirdetett, nyilvános tárgyaláson minden jelentős befektetői kör
és társaság elmondta észrevételeit, többen, köztük az MVM külön konzultációt is
kértek. Mindennek figyelembe vételével 2006 márciusában a MEH letette a
véglegesnek szánt javaslatot. A hivatal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy „…az
iparág egésze …nem állt elő …EU konform modell-javaslattal az államigazgatás
számára” – csak egymásnak ellentmondó érdekeit, javaslataikat adták elő (MEH
2006, 25.o.). Az MVM azonban, ha késve is, megtette ezt a lépést: 2006 tavaszán,
már a hivatalos tervezet megjelenése után nem is egy, hanem két egymástól is eltérő
komplett modell-javaslatot terjesztett be a MEH és a GKM elé. Az elsőt egy
tanácsadó cég, a másodikat a társaság jól felkészült apparátusa maga állította össze, és
ezt az ágazati hatósággal és a gazdasági tárca által az MVM részvételével felállított
munkabizottságban is ismertettek (MVM 2006f). Az érdekérvényesítését a piacnyitás
előkészítésében minden bizonnyal javította, hogy az éppen hivatalban lévő elnök, a
korábbi pénzügyminiszter, Draskovics Tibor „mint az Államreform Bizottság
vezetője részt vesz a villamosenergia ipar átalakításáról szóló egyeztetéseken is”
(Marnitz 2007a).
A teljes nyitás előtt az MVM úgy vélte, hogy új önmeghatározást, „új jövőt kell találnia
versenyképes energetikai vállalkozásként” (MVM 2006b, 40.o.), amely a régióban is jelentős,
nyereséges termelő és kereskedő csoport. Nézőpont váltásra van szükség, hangzott el az
igazgatóság 2006. januári ülésén: eddig a fogyasztók szempontjait, az összgazdasági érdeket
képviseltük, ezután az MVM mint piaci társaság érdekeit kell néznünk. A működés üzleti
alapokra

helyezése

azt

igényli,

hogy

méltányos

szabályozás

kialakításával

diszkriminációmentes, egyenlő elbánásban részesüljön. „Az MVM nézőpontjából úgy véljük,
hogy az iparági modell reformja egy olyan rendszert kellene, hogy eredményezzen, amely a
leginkább lehetővé teszi az MVM számára üzleti célkitűzéseinek és érdekeinek a követését”
(u.o. 41.o.). Vagyis paradox módon a tartós állami tulajdon teljes körű fenntartásának
törvénybe iktatása után a „nemzeti” vállalat a hangsúlyt az állami feladatok teljesítése helyett
a saját üzleti érdekeinek érvényesítésére helyezte.
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3.1.2. A hosszú távú megállapodások kezelése
Az MVM ennek szellemében készítette el modell-javaslatait, amelyeknek kulcspontja az
erőművekkel kötött hosszú távú szerződések sorsa volt. A megállapodások a részleges
piacnyitás idején az MVM szerint is lefedték a hazai kapacitások 85 százalékát, összértékük
az érvényesség teljes időszakára – szerződésenként különböző, 2012 és 2021 közötti lejárattal
- megközelítette a 3600 milliárd forintot (MVM 2005b).
A társaság HTM által teremtett piaci részesedéséről – főként a dominancia
mértékének meghatározásával összefüggésben - vita folyt. A Versenyhivatal ezt az
MVM tulajdonában lévő erőműveket beszámítva a termelés 87-81 százalékára tette
2000-ben, illetve 2004-ben, importtal együtt a teljes hazai igény 95 százalékára
becsülte. Az MVM szerint az arány 2006-ig 50 százalékra csökkent (GVH 2006, 3.o.,
MVM 2006 g, 5.o.). A Regionális Energiakutató Központ a 2007-es értéket is a GVHval megegyező magas szintre becsülte (Szolnoki-Takácsné 2008), de az Energia
Hivatal, az Állami Számvevőszék és – mint láttuk - az Unió is alacsonyabb, 60-70
százalékos arányról írt (Európai Bizottság 2006, 2. o., ÁSz 2007, 47.o., MEH 2008a).
Az eltérés oka szakértők szerint az, hogy az adatoknak más a számítási metódusa: a
részesedést lehet mérni importtal és anélkül, névleges teljesítményre, tényleges
termelésre, zsinór-, csúcs- vagy szabályozott erőművekkel súlyozva, és így tovább.
Mint sok más esetben, itt is annak a következményével van dolgunk, hogy a villamos
energia bonyolult termék. A hozzáértők éppen aktuális céljuknak megfelelően
választhatják meg a kiinduló adatsort – a kívülállók pedig nehezen látják át a
különbségek indokát.
A magánjogi szerződéseket csak a két fél egyetértésével vagy állami kényszerítő döntéssel
lehetett megszűntetni, átalakítani. Mint láttuk, erre már korábban történtek részben sikeres
kísérletek, de az erőművek a szerződések megkötésében, majd fenntartásában voltak
érdekeltek, mert ez jelentette számukra a biztos, jó áron fizető vevőt – mindaddig, amíg a
szabad piaci árak tartósan meg nem haladják a megállapodás alapján kialakuló tarifákat -, és a
kormányzat, illetve az MVM magatartása változékony volt. Mivel a nagykereskedő számára a
HTM-ek egyfelől kötöttséget jelentettek, és a hatósági árdiszkrimináció állandó
fenyegetettségével jártak, másfelől viszont ez a rendszer az MVM-nek is biztonságot adott,
fedezetet a közüzem ellátásához, és növelte a cég piaci értékét – mint ahogy ezt elismerték,
illetve a szerződések védelmére hangsúlyozták (MVM 2003d).
A nagyvállalat éppen aktuális álláspontját a piacnyitás várható feltételei befolyásolták. Az
ezredfordulón még nem látszott világosan, hogy ha a piac felszabadított részén
alacsonyabbak lesznek az árak a közüzemieknél, akkor ki fedezi az árveszteséget, azaz a
befagyott költségeket, ezért inkább szabadulni igyekezett a szerződésektől. Amikor azonban
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2001-2002-ben, az új villamosenergia törvény tervezeteiben körvonalazódott, hogy ezek a
pótlólagos kiadások beépülhetnek az árakba, a HTM-ekkel le nem kötött kapacitások viszont
versenyt teremtenek az MVM-nek, a szabad piacra csábítva az arra feljogosított fogyasztókat,
akkor, mint láttuk, új szerződéseket is kötöttek, és egyre inkább a meglévők fenntartást
pártolták (Mink 2002a, 2004).
A körülmények eközben éppen ellenkező irányba változtak. Az Európai Unió, a GVH és más
külső szakértők is a megállapodások felbontását szorgalmazták a versenyfeltételek a
domináns MVM súlyának mérséklésével javuljanak.
A HTM-ek ügye 2005 végén a politikai csatározások középpontjába került. A Fidesz az uniós
vizsgálatra hivatkozva, a parlamenti választások közeledtével kampányt indított a külföldi
kézben lévő villamosipari társaságok kiugróan magas jövedelmei ellen: ekkor bukkant fel
először a luxusprofit fogalma.
Orbán Viktor felvetette, hogy a lakossági áramár lényegesen magasabb, mint a
környező országokban, és ennek fő oka a „luxusprofit,” majd határozati javaslatot is
benyújtottak arról, hogy „a kormány kezdje meg a tárgyalásokat a privatizált, hosszú
távú áramvásárlási szerződésekkel rendelkező vállalatokkal a luxusprofit módosítása
érdekében.”76
Szakértői számítások szerint a magánkézben lévő erőművek éves tőkearányos
nyeresége átlagosan meghaladta a 30 százalékot (de a Csepeli Erőműé a 70
százalékhoz közelített), míg az áramszolgáltatók 14 százalékos nyereséget értek el.77
Az általunk idézett TIG-RES adatai a két csoportban erre az évre 23, illetve 15
százalékos profitot mutatnak (3. táblázat).
A kormányzat az első gúnyos reakciók után (A kormány…2005) egyrészt azt bizonygatta,
hogy a magas árak kialakulásáért az Orbán kormány is felelős, másrészt – elébe menve az
ellenzéki javaslatoknak - megerősítették, hogy a kérdéssel maguk is foglalkoznak, és
fontosnak tartják az áramár letörését: árengedményt kértek az erőművektől, a hatósági ár
ismételt bevezetésével is fenyegetve őket.
Az előző kabinetet terheli a felelősség azért, szólt az érvelés, hogy még az
ezredforduló után is kötöttek új HTM-eket, továbbá 2001-ben, az új árciklus
indulásakor megváltoztatták a szerződésekhez kapcsolódó árképletet, megnövelve
több termelő nyereségét, és eltörölték az erőművek és az MVM kapcsolatában
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http://index.hu/belfold/parlam051121/, http://www.hirszerzo.hu/cikk.hirszerzo.6353.html
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http://index.hu/belfold/lxsprofit11/. Az idézett cikk hozzáteszi, hogy máshol – például a bankszektorban, a
mobil szolgáltatók között és több más tőzsdei cégnél is vannak 30 százalék körüli profitok.
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érvényesített hatósági árat – igaz, ezt csak későbbre, a piacnyitás időpontjára
irányozták elő (Új képlettel...2005, Áramlicit…2005).78
A MEH már a vita kirobbanása előtt levelet írt az erőműveknek, amelyben a hosszú
távú szerződések újratárgyalására szólította fel őket, hogy azok „ne biztosítsanak
indokolatlanul magas nyereséget” (Cs.I. 2005). Az MVM feljegyzése szerint ennek
alapján november 21-én, azaz a „luxusprofit” nyilvános felvetésével egy időben
elkezdődtek az egyeztetések négy erőművel. A politika közvetlenül is megpróbált
nyomást gyakorolni: „Puch László, a gazdasági bizottság szocialista elnöke tegnap
(azaz november 30-án, V.É.) a nyilvános ülés előtt zártkörű találkozóra invitálta a
hazai erőművek képviselőit. Szándéka nyilvánvalóan az lehetett: hajlandóak-e
lemondani bizonyos haszonról, avagy a szocialisták kitartanak a hatósági ár mellett”
(Marnitz 2005c.). Az MVM-mel folytatott tárgyalások ennek ellenére csekély
eredménnyel zárultak, ezért néhány nap múlva a gazdasági miniszter hívta meg az
érintetteket egyeztetésre, azzal a konkrétan megjelölt céllal, hogy az erőművek
tízmilliárd forint árengedményt adjanak az MVM-nek, és ő is kilátásba helyezte, hogy
ennek hiányában ismét bevezetik a hatósági erőművi árakat (MVM 2006a). Ezt a
megoldást a nagykereskedő is támogatta (Engednek…2006).
Végül, de hangsúlyozottan „egyszeri gesztusként” (Mink 2006) sikerült viszonylag
kedvező ajánlatokat elérni: az MVM 2006-os üzleti tervében kilencmilliárdos
engedmény szerepel négy erőműtől. A legnagyobb tételt a Mátrai Erőmű ajánlotta fel,
amelynek az MVM résztulajdonosa, és közös fejlesztésre is készültek. Leginkább a
drágán termelő, de az egész rendszer szabályozhatósága miatt kulcsszerepben lévő
Dunamenti húzódozott, amelynek közismerten kemény vezérigazgatója a
nyilvánosság előtt is vállalta azt a véleményét, hogy az összes szerződés felbontása
emelné az árakat, és rontaná az ellátásbiztonságot (Marnitz 2005c).
A megállapodás és a külföldi tulajdonosok anyaországainak diplomáciai fellépése ellenére
2006 elején – egyéni képviselői indítvány nyomán - mégis belépett a hatósági árszabás, ami
számítások szerint arra az évre mintegy 16 milliárd forinttal csökkentette volna az erőművek
nyereségét (Mink 2006, Nem lesz…2006). Csakhogy a végrehajtás a kisebbik kormánypárt
által vezetett gazdasági tárcánál – a SzDSz korábban is hangoztatott ellenzése és talán az
érintettek tiltakozása miatt is - elakadt.
Még augusztusra sem születtek meg a szükséges döntések, miközben a következő év
közepén esedékes teljes piacnyitás mindenképpen eltörölte a hatósági árat (Marnitz
2006b). A bevezetésre végül 2006 végén került sor, de ez nem rengette meg az
erőművek helyzetét. A Dunamenti és az AES Tisza tiltakozott – állításuk szerint nem
egyeztetve, de tartalmilag „kísértetiesen hasonló” módon - több állami döntés, köztük
a hatósági árak miatt is. Összesen 12 milliárd forint elmaradt hasznot követeltek a
választott bíróság előtt (M. I. 2007, Marnitz 2007i).79

78 A
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árfelszabadítás végül 2004-ben lépett életbe.

2010 őszén az AES elvesztette ezt a pert (Marnitz 2010j).
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Az egyszeri, rövid távú lépések nem helyettesíthették a szerződések felbontást vagy
újratárgyalását. Márpedig ez a kérdés lett az új villamosenergia törvény előkészítésének egyik
neuralgikus pontja.
Az MVM mindvégig elutasította a jogszabályban előírt, radikális felbontást: „A HTM-ek
egyoldalú megszüntetése ellenkezik a nemzetközi tulajdonvédelmi megállapodásokkal,
melyek hatálya felülírja az Európai Unió jogrendjét” (idézi Állami Számvevőszék 2007,
51.o.). A szerződések megőrzése mellett azzal is érveltek, hogy a társaságnak továbbra is
részt kell vennie a közüzem helyébe lépő egyetemes szolgáltatás villamos energia
ellátásában. „Ez a kötelezettség a HTM-ek fenntartása nélkül jelenleg nem megvalósítható, az
egyetemes szolgáltatás csak a HTM-ekben lekötött, a piacnyitás ütemének változásához
igazodó kapacitásokon keresztül végezhető” (MVM 2006b, 39. o.). A harmadik, talán
legsúlyosabb indok az árak viszonylag alacsonyan tartása.
A társaság már 2003-ban azt állította, hogy a szerződések a fogyasztók számára sem
jelentenek feltétlenül hátrányt, mert csökkentik az árak piaci indíttatású ingadozását (MVM
2003d). Egy későbbi megfogalmazás szerint a szerződések „lejáratukig garantálják a hazai
villamosenergia-ellátás biztonságát és az árak kiszámíthatóságát” (Sándor 2005. 2.o., lásd
még az Állami Számvevőszék 2007-hez fűzött véleményt, 51.o). Ebben az időben már nem
tették hozzá, hogy ez a kiszámíthatóság többnyire magas árszintet konzervál - míg korábban
és más összefüggésben az MVM azt hangoztatta, hogy az árakat nem az ő magatartása vagy a
nagykereskedelmi nyereség, hanem az erőművek, szolgáltatók számára a szerződésekben
garantált és azt lényegesen meghaladó profit nyomja felfelé. Az érvelést a jelentős regionális
áremelkedést figyelembe véve később meg lehetett fordítani: a szerződések felmondása vagy
lényegi átalakítása emelné a fogyasztói, főként lakossági áramárat.
„A HTM-portfolió termelési átlagára — elsősorban az olcsó paksi termelés miatt —
alacsonyabb a többi forrásnál. Világosan látni kell, hogy ennek fölbontása azonnali
drasztikus, akár 25-30 %-os áremeléshez vezetne, aminek hasznát nagyrészt a piac
privát szereplői tennék zsebre” (Járosi 2006, 2.o.), és nemsokára már a szakma
egyetértésére hivatkozva evidenciaként kezelték, hogy „az adott regionális piaci
feltételrendszerben” a megszűntetés árnövelő lenne (MVM 2008b, 1.o.). A
szomszédos országokban az árak akkor már magasabbak voltak a hazai közüzemi
tarifáknál, ráadásul a vásárlási portfolió csökkenésével emelni kellene az árakban
megjelenő átállási költséget (MVM 2005 szept, és MVM 2008. március). A minden
időpillanatban adott szükségleteket ki kell elégíteni, így a versenypiacon az ár „az
éppen még igénybe vett legdrágább forráshoz közelít majd, amely … jelentősen
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meghaladja a HTM-ek által biztosított MVM mix-árat” (Lovas 2006, 12.o.), vagyis az
átlagköltségek helyett a határköltségek lesznek az irányadók.
Az MVM a szerződések egyoldalú felbontása helyett – az általa felkért szakértőnek a
szerződésbe foglalt jogok eladásról szóló javaslatától (Citigroup-Lexicon Partners 2006) is
eltérve – 2006-ban „a szerződéses portfolió együttes kezelésének” javaslatával állt elő. Ennek
lényege, hogy a kevéssé hatékony szerződéseket fokozatosan felbontják, a kártérítést a
hatékonyság javulásából finanszírozzák, az átállási költségek megszűnnek, a megmaradó
szerződéseknél pedig felülről behatárolják a nyereséget. A részletes számításokon alapuló
szimulációs vizsgálatok azt mutatták, hogy ez a legkisebb költséggel járó megoldás (MVM
2006. október). „A HTM-ek …jók, tehát ármérséklő hatásúak” – vallották még másfél évvel
később is (MVM 2008d.).
2007 tavaszán már minden politikai és gazdasági szereplő a radikális megszüntetés ellenében
alkotott egységfrontot – kivéve a hivatalos állásfoglalás kiadásával késlekedő Uniót, a hazai
Versenyhivatalt és néhány szakértőt, valamint a liberalizáció mellett elvileg elkötelezett
SzDSz-es vezetésű Gazdasági Minisztériumot.
Az Energia Hivatal piacnyitásról szóló javaslata 2006-ban még mérlegelte a
szerződések felbontását jogszabály alapján. A gazdasági tárca az új villamosenergia
törvény előkészítésének utolsó szakaszában, 2007-ben azt szerette volna elérni, hogy
ha már az érintettek évek óta nem tudnak megegyezni, akkor a jogszabály mondja ki a
hosszú távú szerződések felbontását. Ezt az álláspontot támasztotta alá az EU
versenyügyi biztosának 2006 novemberében írt levele, de ezt az ellenzők nem
fogadták el kötelező érvényűnek (Marnitz 2007 máj.9). Az Energia Hivatal korábbi
elnöke szerint „Az energiaszektor hatalmi viszonyait kicsit is ismerők számára
valójában az volt a realitás, hogy az SzDSz csak akkor nem pattan vissza arról a
falról, aminek nekiment, ha időközben Brüsszelből megérkezik a HTM-ek
felmondására valamiféle kötelezvény” (idézi Szabó M. 2007b). Erre azonban, bár
2007 elejére ígérték, még több mint egy évet várni kellett.
Az MSzP és a kormánytagok többsége viszont az óvatos megközelítés oldalára állt.
Ezt támogatta az MDF, amelynek nevében legtöbbször az MVM volt elnöke, Katona
Kálmán nyilatkozott, és – talán a szerződésekben rejlő „luxusprofit” felvetése után a
kényelmetlen következetlenség miatt, némi hezitálás után – a Fidesz is (Marnitz
2007a, d). Az ágazat legnagyobb külföldi szereplői közül pedig az E.on és az RWE
vezetői óvtak a radikális megoldástól. A Dunamenti Erőmű harcos vezérigazgatója
csak akkor tartotta elfogadhatónak ezt a módszert, ha minden áramtermelőt azonos
elvek szerint kezelnek (Marnitz 2007d).
Az érvek mindenkinél lényegében azonosak voltak azzal, ami az MVM állított: a
szerződésbontás veszélyezteti a jogbiztonságot, kártérítési igényeket von maga után, és
áremelkedést okoz. A mértékeket azonban igen tág határok között becsülték.
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Az MVM egy korai elemzése szerint a négy nagy erőmű közel 200 milliárd forintot
követelhetne (MVM 2005b). Talán ez volt a kiindulópontja a sajtóban később
megjelenő 200-300 milliárdos kártérítési igénynek, amit azonban más szakértők
„blöff”-nek minősítettek (Sághy 2007a). Kaderják Péter felhívta a figyelmet arra,
hogy a HTM-ekben kárpótlásra vonatkozó kitétel nem szerepel, és a követelés
legfeljebb 25-30 milliárd forint lehet. Az Energia Hivatal és a minisztérium is azt
állította, hogy kártérítés csak akkor járna, ha az árak a piacnyitás után csökkennek –
és akkor a kieső bevétel lenne a tárgyalási alap, ami azonban nagyságrendileg kisebb
a hírekben szereplő több százmilliárdnál (Sághy 2007b). Valószínűleg erre utalt 2007
nyarán az MVM kereskedelmi vezetője is, amikor néhány tízmilliárdos
„kompenzációt” említett, megkülönböztetve azt a perek útján esetleg érvényesíthető
320 milliárdos kártérítéstől (Marnitz 2007g). Ekkor, amikor az MVM már nem a
fenntartást, hanem az újratárgyalást igyekezett elérni, hozzátették: nem biztos, hogy
az erőműveknek megéri a hosszas procedúra vállalása, különösen akkor, ha hosszú
távon Magyarországon akarnak működni – bár a Budapest Airport ügye precedens
arra, hogy az állam el is veszítheti a pert. Ezt annak elismeréseként is értelmezhetjük,
hogy az erőművek és az MVM korábbi fenyegetőzésének ténye is lehet blöff,
nemcsak az összege. (A Mátrai Erőmű elnöke éppen ezzel indokolta az új szerződés
aláírását: bár a kártérítés nagyobb bevételt hozott volna a cégnek, és az árak is tovább
emelkedtek volna, ebben az esetben „folyamatosan szembekerülnének a magyar
hatóságokkal, ami nem érdekük” Marnitz 2007k).
Számháború folyt a szerződésbontás miatt várható áremelkedés körül is. Az MVM
már 2006 közepétől kezdve lényeges növekedést, ársokkot jelzett előre a teljes
piacnyitás utáni időszakra a régió egészében tapasztalható drágulás, a hosszú távú
szerződések árkiegyenlítő hatásának és hatósági áraknak a megszűnése – ugyanakkor
a verseny strukturális okokból is korlátozott volta - miatt, aminek nyomán a korábban
leszorított nagykereskedelmi és rendszerhasználati tarifáknak is nőniük kell. A
gazdasági miniszter és illetékes államtitkára eleinte általánosságban azt bizonygatta,
hogy a verseny és a hatékonyság javulása általában csökkenti az árakat, mint ahogy az
az Unió több országában is előfordult (Marnitz 2007c, Visszafogott…2007). Egy
2007. májusi kormány előterjesztés a hatást plusz-mínusz tíz százalékra tette (Marnitz
2007b), de annak elfogadása után Kóka János már a verseny okozta áresésről beszélt.
Meglepő módon erre a következtetésre jutott modellszámítások alapján a Regionális
Energiakutató Központ is, a csökkenést 2-14 százalék közé becsülve (Sághy 2007a).
Valamivel később azonban a gazdasági tárca 2008-tól tíz százalékos emelkedést
valószínűsített – és csak későbbre tette az ereszkedő trendet -, miközben a sajtó
szerint van olyan forgatókönyvük, amely szerint a drágulás ennek háromszorosát is
elérheti (Marnitz 2007e). Az MVM ebben az időben a kötelező szerződésbontás
esetére 25 százalékos áremelkedést vetített előre (Marnitz 2007a).
A minisztérium koalíciós partnerével sem tudta elfogadtatni a HTM-ekről vallott álláspontját.
Ez lehetett a fő oka annak, hogy az egész villamosenergia törvény egyeztetését át kellett
adnia a Miniszterelnöki Hivatal által vezetett tárcaközi bizottságnak (Marnitz 2007a). A
szerződések kezeléséről és a törvény több más pontjáról azonban így sem sikerült
megállapodásra jutni, az idő viszont sürgetett: az uniós előírások szerint július 1-ével meg
kellett volna nyitni a piacot, de legalábbis elfogadni az erről szóló jogszabályokat.
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A lezáratlan viták miatt HTM-ek sorsát végül a 2007-es villamosenergia törvény80 sem
rendezte. Kimondta viszont, hogy az áramszolgáltatókkal kötött, ugyancsak hosszú távú
szerződések a törvény erejénél fogva megszűnnek, ha a feleknek 2007 okt. 31-ig nem sikerül
megegyezni átalakításukban.
Ez ellen senki nem tiltakozott, és a megállapodás létre is jött. A VEASz-ok ügye azért
volt sokkal könnyebb, mert itt az átvételi ár alacsonyabb volt a versenypiaci árnál: az
egyetemes szolgáltatás által igényelt áramot nem bocsátották aukcióra, hanem azt az
ott kialakult áraktól nem függetlenül, de annál olcsóbban kapták a szolgáltatók
(Marnitz 2007j)
Mindenki tudta azonban, hogy az erőmű-szerződések ügye ezzel nem zárható le. A Kormány
2007 májusában határozatot hozott arról,81 hogy a megállapodások sorsát – a közösségi
jognak és a nemzeti érdekeknek megfelelően - tárgyalásos úton rendezzék. Az
egyeztetésekkel megbízott Miniszterelnöki Hivatal az év nyarán az MVM-re bízta azt a
feladatot, hogy a tárgyalásokat – minisztériumi képviselők jelenlétében - partnereivel
lefolytassa. A nagyvállalat ekkor, amikor a régi rendszer fenntartása vagy az általa korábban
javasolt korrekciós módszer már lehetetlennek látszott, mindent megtett az újratárgyalás
sikere érdekében: az erőműveket új, piackonform szerződés aláírásáról próbálta meggyőzni
(Marnitz 2007g,h) – természetesen mindenki számára elfogadható feltételek alapján. A
tárgyalások lezárását az év őszére irányozták elő, de még a következő év tavaszán is javában
folytak az egyezkedések.
2008 nyarán azután hivatalos formában is megérkezett az Uniónak a HTM-eket elítélő
álláspontja. Az Európai Bizottság határozata82 megállapította, hogy a fennálló hosszú távú
szerződések nem összeegyeztethetők az EU jogrendjével, az erőműveknek adott tiltott állami
támogatásnak minősülnek, azokat fél éven belül fel kell bontani, és a jogosulatlanul felvett
kedvezményeket vissza kell fizetni. Ennek nyomán az Országgyűlés újabb törvényt hozott,83
amely már itt is a VEASz-okhoz hasonló megoldást alkalmazott. Kimondta, hogy ha a felek
nem jutnak megállapodásra, akkor a HTM-ek a jogszabály erejénél fogva 2008. december 31én megszűnnek.
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A szerződéses rendszer átalakítását a kötelező, automatikus felbontás fenyegetésével sikerült
elérni. A határidő lejárta – sőt részben még a bizottsági határozat nyilvánosságra hozatala előtt aláírták az új megállapodásokat a Paksi, a Mátrai, a Csepeli és a Budapesti Erőművel, a
pécsi társasággal megszűnt a szerződés. Két nagy cég, a Dunamenti Erőmű és az AES Tisza
elzárkózott az újratárgyalástól, és újabb pert indított Magyarország ellen a befektetés védelmi
egyezmények megsértése miatt84 – de a szerződések az MVM egyoldalú felmondásával
megszűntek.
A Dunamenti 2007-ben 30 százalékos, a Tisza Borsodi erőműve 41 százalékos,
Csepel pedig 38 százalékos profitot ért el (4. táblázat). Az MVM kiszámította a 2000
és 2004 közötti halmozott („göngyölt”) tőkearányos nyereséget is, így a két nagyra
évi 27, a kisebbre 34 százalék adódott. Öt év alatt a nyereség 33-34, illetve 69
százalékkal meghaladta a saját tőke értékét (MVM 2005b). Érthető, hogy ilyen
szerződésekről nem szívesen mondtak le az érintettek. (A több tulajdonosváltáson
átesett Csepel viszont talán éppen az iparágban hihetetlenül jó megtérülés miatt
egyezett bele a felülvizsgálatba.)
Kisvártatva nyilvánosságra került az is, hogy más termelők gáláns kompenzációról
egyezetek meg az MVM-mel. A Budapesti Erőmű új, rövidebb futamidejű
szerződésében csökken az átvett villamos energia mennyisége és ára, „ennek fejében
azonban (az erőmű –V.É.) kötelező átvételen keresztüli állami támogatásra
tart…igényt” – vagyis az MVM terheit „szétterítik” az összes fogyasztó között. Ezek
mértéke évente 9, a teljes időszakban hozzávetőlegesen 70 milliárdra rúgna. „Ez az
összeg többszöröse a Hivatal korábbi számításai szerinti, a meg nem térült
beruházások által indokolt mértékű kompenzáció felső határának (18-35 milliárd Ft)”
(MEH 2008a, 16.o.)
A nagykereskedő megállapítása szerint azokkal a termelőkkel volt a legnehezebb
megállapodni, amelyeknek kibocsátási ára magasabb, mint a piaci ár, különösen, ha az
anyavállalat más országokban pénzügyi nehézségekkel küzd. A legkönnyebben pedig az adott
piaci feltételek mellett is hatékonyan működőkkel lehetett boldogulni.
Ez a tapasztalat is arra utal arra, hogy a sikerben szerepet játszott a piacok akkor már
érzékelhető és a szabályozás várható változása: a teljes piacnyitás közeledte. Az erőművek
tárgyalási hajlandóságát erősítette – a korábban realizált nagy nyerseség, a jó megtérülés
miatt a kártérítési igények érvényesíthetőségének bizonytalansága és a támogatások
visszafizetésének előírása mellett -, hogy a regionális piaci árak gyors növekedésnek indultak,
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A két áramtermelő kártérítési igénye sajtóforrások szerint a 180 milliárd forintot is elérheti. 2009-ben a peren
kívüli megegyezés lehetősége körvonalazódott (Marnitz 2009c, Vitéz 2009 szept).
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azaz a felszabaduló kapacitásokat jó áron el lehetett adni. Az MVM álláspontját pedig az
ellátási kötelezettség megszűnése változtatta meg.
„A teljes piacnyitás előtt a portfoliót – a jogszabályi előírások, illetve a működési
engedély betartásával – csak részben optimalizálhatja a legveszteségesebb
szerződések újratárgyalásával, a piacnyitást követően csak a gazdasági, üzleti
szempontokat kell figyelembe venni” – írták meg 2005-ben (MVM 2005b, 20.o.).
Márpedig a kereskedelmi érdek a veszteséges szerződések megszűntetése vagy
átalakítása. Azok megkötése ugyanis állami döntés volt, létrehozásuk idején „az
MVM Rt. (illetve jogelődje, az MMVT) … nem a közgazdasági optimum
figyelembevételével járt el, állította össze portfolióját, a versenypiacról ugyanaz az
igény olcsóbban kielégíthető” (MVM 2005b, 27.o.).
Az új megállapodások lényege, hogy a szerződéseket rövidebb, néhány éves futamidőre
kötötték (Pakssal és a Mátrai Erőművel öt évre – Marnitz 2007k), és európai tőzsdei
típusszerződéseket vettek alapul, nem kapacitásokról, hanem konkrét termékekről szóltak, és
kimaradtak azok az átvételi-és árgaranciák, amelyek tiltott állami támogatásnak minősíthetők.
Mind a termelő, mind a kereskedő elállhat attól, hogy a szerződésben foglalt
árammennyiséget a rögzített áron eladja, illetve megvegye, a tényleges volumenről az évente
állapodnak meg (Sághy 2008b).
„Az MVM eredetileg nem ezt szerette volna, viszont ezen az MVM számára nem a
legjobb megoldáson belül viszonylag a legjobb pozíciót sikerült kiharcolni” –
emlékezett vissza a cég egyik vezetője. „Azt is sikerült elkerülni, hogy az
erőműveknek vissza kelljen fizetni valamit. Minden szerződésnél kisakkoztuk, hogy a
pótlólagos nyereség éppen megegyezik az igényelhető kártérítéssel. Tulajdonképpen
erről kellett hosszú tárgyalásokat folytatni a partnerekkel. A feladatot elvégeztük, de
lett is nemsokára nagy áremelkedés, ahogy megjósoltuk.”85
Noha az eredeti célt, a HTM-ek megtartását nem sikerült elérni, a kialakított pozíció az MVM
számára nem volt rossz: ha rövidebb távra és kisebb mennyiségre is, de az cég az erőművek
legnagyobb vásárlója marad, számottevő nagykereskedelmi piaci részesedéssel.
3.1.3. Jelentős piaci erő és a részleges „nagykoalíció”
Kevesebb sikerrel járt az MVM a teljes nyitás előkészületeinek másik neuralgikus pontjával,
a jelentős piaci erővel rendelkező szereplő (JPE) ügyével kapcsolatban.
A Magyar Energia Hivatal javasolta, hogy strukturális egyenlőtlenségekkel terhelt piacon, a
megkülönböztetés-mentes, hatékony verseny érdekében vezessék be a JPE fogalmát. A
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hírközlés területén nálunk is alkalmazott, de az európai villamosenergia iparban példa nélküli
ex ante szabályozás indoka „az erőfölény puszta fennállása” (MEH 2006, 26.o), vagyis a
visszaélés utólagos, versenyhivatali elbírálása mellett a lehetőség előzetes elhárítása. A
hatóság meghatározza a releváns piacokat, megvizsgálja a verseny állapotát, azonosítja a
jelentős piaci erővel rendelkező szereplőket, és pótlólagos kötelezettségeket írhat elő
számára. Noha a piacnyitás tervezete eleve vizsgálandónak nevezte a nagy-és a
kiskereskedelem piacát, esetleg más szegmenseket is (u.o. 65-66.o.), az MVM magára vette a
kiszabott inget – és természetesen tiltakozott.
A MEH szerint „A jelentős piaci erőfölény bevezetésének ismertetése többekben azt a
benyomást keltette, hogy az intézkedések csak az MVM domináns szerepének
fennmaradása (illetve az érdekelt MVM szerint korlátozása) miatt szükséges…
igyekeztünk…világossá tenni, hogy minden fajta (kis-és nagykereskedelmi piaci, ill.
egyéb piacokon jelentkező) jelentős piaci erőfölényt kezelni kell. Fontos annak a
szabályozási célnak a kihangsúlyozása, hogy a liberalizálási folyamatban nem tartjuk
megfelelőnek, ha a jelenlegi szabályozott monopóliumok alkotta ellátási lánc helyett a
domináns piaci erőfölénnyel rendelkező, nem szabályozott szereplők határoznák meg
a piaci viszonyokat, esetleg a fogyasztók kárára” (MEH 2006, 33. o.).
Egyik

beszélgetőpartnerünk

kiemelkedően fontosnak tartotta a Hivatalnak ezt a

megállapítását, hogy nem pusztán az MVM szerepét, hanem a piac összes többi résztvevőjét
figyelembe véve kellene szabályozni: „Az egész folyamat szempontjából ez a MEH által
egyszeri alkalommal felismert modell a kulcskérdés. Ha erre épült volna az egész folyamat,
akkor ma az MVM tőzsdén jegyzett nyilvános részvénytársaság, a régió meghatározó
energetikai cége lenne, a fogyasztói piacon pedig az erőművek és az import források
kereskedőinek éles versenye folyna… Az időszak egészére viszont az jellemző, hogy az EU,
a GVH és a MEH egyaránt folyamatosan elfogult az MVM szervezetét illetően. Csak itt látja
a kvázi-monopoliumot és az erőfölényt, miközben észre kellene venni, hogy a technológiai
lánc egésze van tele piacképtelen elemekkel, amelyeket a mesterségesen előállított
piachelyettesítő szabályokkal nem lehet kezelni.”
A társaság maga szokás szerint – kevésbé szerencsés megfogalmazásokkal - az egyenlő
elbánás megsértését nehezményezte, noha az annak alapjául szolgáló piaci dominanciát
elismerte, sőt minden stratégiáról szóló dokumentumban célként tűzte ki e pozíció
megtartását.
Az ellenérv a túlkínálat hiánya – ami értelmetlenné teszi a hozzáférés korlátozásának
feltételezését -, a korábbi szabálykövető magatartás, az utólagos, csak a visszaélést
szankcionáló versenyszabályozás elegendő volta, a „megbélyegzés” elutasítása
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(Lovas 2006). Egy előterjesztés szerint „Az MVM Zrt. számára elfogadhatatlan a
nemzetközi gyakorlatban a villamosenergia-iparban eddig sehol sem alkalmazott JPE
minősítés, amely bármikor lehetőséget adna a hatóság megítélése alapján a
tevékenység korlátozására, meggátolva a stratégiai célok elérését, a versenytársakéhoz
hasonló piaci pozíciók megszerzését” (MVM 2006b, 39.o.). Az igazgatóság egyik
tagja a kérdést tárgyaló ülésen úgy vélekedett, hogy a JPE szabályozás diszkriminatív,
a magyar nemzeti cég ellen irányul a külföldi befektetők érdekében, pedig az MVM a
nemzetgazdaság és a magyar fogyasztó és érdekeit képviseli. Az elnök emlékeztetett
arra, hogy a villamosenergia piac már sokszereplős, nem az MVM az iparág egyetlen
letéteményese.
A 2007-es VET végül „a hatásos piaci verseny elősegítése, a piaci erőfölénnyel való
visszaélés … megelőzése, valamint a felhasználók érdekeinek a védelme” céljából bevezette
a jelentős piaci erő kategóriáját, kijelölte az eljárás kereteit, és indokolt, arányos
kötelezettségek előírását helyezi kilátásba: meghatározott információk nyilvánosságra
hozását, az egyenlő elbánás, az átlátható értékesítési módszerek (a MEH által meghatározott
gyakoriságú és méretű nyilvános aukciók, mintaajánlat készítés) alkalmazásának és a költség
alapú, ellenőrzött árképzésnek az elrendelését. (Az utóbbit az erőművekre nem lehet
alkalmazni, mert a törvényhozásban ez a passzus „valahogy eltűnt” az eredetileg beterjesztett
változatból - Mészáros 2008). A hivatal döntését bíróságon meg lehet támadni.
Az új villamosenergia törvény tervezetét megint csak rohammunkában, az uniós előírás
nyomása alatt állították össze úgy, hogy számos ponton nem jött létre egyetértés a koalíciós
pártok között, sőt helyenként azokon belül sem. Az ennek megfelelő állapotú javaslatot az
Országgyűlés sürgősséggel tárgyalta, meglehetősen zaklatott körülmények között, és alig
több mint egy hónap alatt a kormánypártok szavazataival el is fogadta. De az MVM
jövőjének megítéléséről megint létrejött a nagykoalíció.
A lezáratlan viták oda vezettek, hogy a beterjesztett dokumentumhoz 275 módosító indítvány
érkezett, ráadásul zömmel szocialista párti képviselőktől. Csak Podolák György nevéhez 129
javaslat fűződött, és a parlament energetikai albizottságának elnöke világossá is tette, hogy itt
nem csak a piacnyitás rész-szabályairól, a HTM-ekről, hanem az MVM-ről van szó:
„Módosításainak egyik sarokköve, hogy meg kell őrizni az MVM kiemelt helyzetét annak
érdekében, hogy az energiaszektorban maradjon meg egy állami kézben lévő, erős nemzeti
vállalat.” Erről – több más pontban az egyetértés hiányát hangoztatva - ugyanígy nyilatkozott
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a Fidesz energiapolitikusa, Fónagy János és az MDF részéről Katona Kálmán is (Marnitz
2010g).86
3.1.4. Nagy aukciók – nagy bevételek
A teljes piacnyitás a jövedelmezőség szempontjából a nagyvállalat számára eleve kedvezőbb
helyzetből indult, mint öt évvel korábban a részleges liberalizáció.
A közüzemi nagykereskedelmi árakat a hatóság két lépésben, 2006 augusztusában és
2007 februárjában jelentősen (15, illetve 9 százalékkal) megemelte (6. táblázat), így a
nagykereskedő leányvállalat 2,1 milliárdos vesztesége 2007 végére 15 milliárdos
nyereségbe fordult. Ezzel együtt nőttek az átviteli díjak, valamint a Paksi teljesítmény
növelés eredményeként a termelés mennyisége és árbevétele is. A két tétel együtt több
mint 10 milliárdos pluszt hozott (MVM 2008i). A piacnyitást megelőző évben – attól
nem függetlenül - a társaságcsoport privatizáció utáni történetének addig legnagyobb
profitját érte el 42 milliárd forinttal, és tőkearányos nyeresége 1999 után először
2007-ben érte el az iparágban elvileg elismert nyolc százalékot (1. b. táblázat).
A nagy bevétel és szép nyereség egy része a kapacitás aukciókból származott, amit az új
villamosenergia törvény több részletszabálya, és különösen a nevezetessé vált 106.
paragrafusa tett lehetővé: az erőműveknek minden év október végéig fel kell ajánlaniuk
kapacitásaikat az MVM-nek megvételre, amit azután a nagykereskedő átlátható módon,
aukciókon ad tovább a felhasználóknak. Bár a rendelkezést hivatalosan az MVM ellen
irányuló, a kínálat visszatartását megakadályozó lépésnek tekintették, az legalább annyira
szolgálta a cég központi szerepének megőrzését is.
Ez a passzus eredetileg nem szerepelt a Kormány által beterjesztett törvény
tervezetében, hanem egy szocialista képviselőtől, Puch Lászlótól származó módosító
javaslat nyomán került be a jogszabályba. A MEH szerint „az előírás alapgondolata az
volt, hogy a korábbi közüzemi szolgáltatók kereskedői számára biztosítani kell a
hozzáférést az MVM által lekötött erőművi kapacitásokhoz, mégpedig átlátható, a
többi kereskedőt sem kizáró módon. Az Országgyűlés által elfogadott, hatályos
szöveg ellentmondásos, a piaci szereplők és a jogalkalmazók számára nem
értelmezhető” (MEH 2008b). Az MVM is elismerte, hogy a pontatlanul
megfogalmazott rendelkezés értelmezése bizonytalan, és a maga részéről úgy fogja fel
a helyzetet, hogy a termelőknek csak a kereskedőkkel, felhasználókkal kötött
szerződések után fennmaradó áramot kell felajánlaniuk. A partnerek azonban úgy
ítélték meg, hogy ez a nagykereskedelmi monopólium lényegének fenntartását jelenti
(Sághy 2007b).
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A nagyobbik kormánypárthoz tartozó és ellenzéki politikusok több olyan módosító javaslatot is benyújtottak,
amelyek szó szerint, indoklásukban és a vesszőhibákban is megegyeztek egymással (Marnitz 2007f, Tóth I.
2010)
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A nyereség 2007-ben az MVM véleménye szerint még magasabb is lehetett volna, ha a teljes
nyitást előkészítő októberi árverésen, amikor a korábbi kisebb aukciók után már a hazai
fogyasztás mintegy negyedét kínálták fel, a cég által kidolgozott szabályok nem jelentettek
volna korlátot. Az Energia Hivatal, a piaci partnerek és külső elemzők azonban nem így
ítélték meg a nagyvállalat szerepét.
Az áremelkedéshez a MEH (2008a) szerint több más ok mellett hozzájárult a júliusi
úgynevezett Szivárvány árverés, amely kicsi mennyiségeket (150, legfeljebb 190 MW
kapacitást) kínált fel. Mivel nem lehetett tudni, hogy lesz-e még az évben aukció, és
hogyan alakul 2008-tól a kínálat, a több mint 2000 MW-ra szóló kereslet hatására az
árak drasztikusan emelkedtek, nemcsak a közüzemi tarifát, hanem a lipcsei energia
tőzsde árait is több mint húsz százalékkal meghaladták. Mivel ezek az árak adták a
várakozások kiindulópontját az őszi „nagyaukcióhoz,” a hivatal 2007 nyarán
átlagosan 20-30 százalékos áremelkedést jelzett, és megkezdte „a lehetséges
intézkedések feltérképezését. Szóba jött az export korlátozása és „az MVM
nagykereskedő értékesítési politikájának tulajdonosi szabályozása.”
Ekkor azonban közbeszólt a politika – most az állami nagyvállalat javára: „Időközben
felső szintű döntés született az MVM-csoport nyereségének magas szintű
követelménye mellett, elvetve a Hivatal árszint-emelkedés mérséklésére vonatkozó
akkori javaslatait és egyúttal vállalva a jelzett fogyasztói áremelkedéseket” (MEH
2008a, 2.o. – kiemelés nem az eredetiben).
Az októberi aukció előtt már a sajtó is tudósított a harminc százalékos áremelkedés
lehetőségéről (Marnitz 2007j). A lebonyolítási szabályairól az éppen hatályos
törvények értelmében az MVM maga határozhatott. A MEH szerette volna elérni,
hogy az eladó zárja ki a licitálás lehetőségéből az exportálni szándékozó
kereskedőket, hogy a környező országokban jelentkező nagy kereslet és magasabb
árak ne verjék fel a hazaiakat. A társaság azonban ezt elutasította, azt állítva, hogy
lehetetlen kiszűrni a kivitelre vásárlókat, és elutasította a hivatal szándékát az induló
ár és a licit lépésközeinek meghatározására is (Marnitz 2007j).
A saját bevallása szerint is „skizofrén” helyzetben lévő nagykereskedő (Marnitz 2007
m), amely egyfelől nyerségének növelésében, másfelől a tulajdonos állam áremelést
korlátozó céljainak teljesítésében érdekelt, a régióban irányadó lipcsei tőzsdeinél
alacsonyabb szintről indította az árakat, és úgynevezett emelkedő áras, pro rata
elosztással végződő licitet vezetett be, korlátozva az ajánlattételi körök számát.
Amikor a vételi szándékok az utolsó körben is meghaladták a kínálatot, a további
áremelkedést megakadályozva lezárták az aukciót úgy, hogy minden szereplő a
beadott ajánlatok arányában részesedett a termékből.
A MEH nem értett egyet a módszerrel, amit távolmaradásával jelzett, és az
eredmények láttán indokolatlannak nevezte az MVM kialakult árrését (Marnitz
2007n). Később azonban úgy értékelte, hogy az alkalmazott aukciós szabályzat
megfelelt a nemzetközi gyakorlatnak, az induló árak tekintetében az MVM
figyelembe vette a Hivatal elvárását, csak a licitálási lépésközökre tett javaslatától tért
el (MEH 2008a).
Elemzők még többféle kritikát fogalmaztak meg az aukcióval kapcsolatban. A
Regionális Energiakutató Központ véleménye szerint a szabályozás lehetővé tette
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annak a közgazdaságilag abszurd helyzetnek a kialakulását, hogy magasabb árnál
nagyobb lett a kereslet, kifogásolták, hogy a nagykereskedő leányvállalata, az MVM
Partner is indulhatott a versenyben - befolyásolva ezzel annak kimenetelét -, sőt
nyertes ajánlatot is tett, és erősen megkérdőjelezhetőnek tartották az árverés
transzparenciáját.87
Az MVM nyilvánosan is válaszolt a bírálatokra, azt állítva, hogy eljárása
megakadályozta a még nagyobb áremelkedést a viszonylag alacsony induló árral, a
körönkénti emelés kis léptékével, a pro rata típusú elosztással, valamint azzal, hogy
az eredetileg 800 MW-os kínálatot 920 MW-ra emelte – nem hogy a kínálatot
visszatartotta volna.88 Érvelésük szerint a HTM-ek felbontása - azaz ha az aukciót
más kereskedők hirdetik meg – nem változtatott volna a helyzeten. Az áremelkedés fő
oka ugyanis egyrészt az, hogy a piacnyitás hatására az árcentrum a HTM-ek által
biztosított átlagköltségtől a határköltség felé tolódik el. Az októberi aukción kialakult
ár valamivel a határköltség alatt maradt, mégpedig – állítja az MVM - az alkalmazott
szabályok miatt. Másrészt a régióban mindenütt magas ár – az erőmű bezárások
okozta kínálat csökkenés, illetve az ezredfordulón elmaradt fejlesztések
következtében -, így a kivitel szívó hatása is megjelenik: 2007-ben a versenypiacon a
kivitel meghaladta a behozatalt (MVM 2008b,c).
Az Energia Hivatal 2008 márciusában újabb javaslatokat tett a drágulás megfékezésére. A
törvénymódosítás mellett operatív állami beavatkozást is javasolt: „Mivel az általunk
megcélozni javasolt 8%-os árbevétel-arányos nyereséget az MVM már az aukciós
értékesítésein realizálja, a VEASZ árak enyhítésében komoly, 1,5 Ft/kWh-t meghaladó
lehetőségek vannak. A szerződések módosítása kizárólag tulajdonosi utasítással érhető el. Azt
javasoljuk, hogy az MVM a VEASZ árakat oly módon tárgyalja újra és alakítsa a jövőben,
hogy az egyetemes szolgáltatás ára 2008-ban ne emelkedjen a jelenlegi árszinthez képest és
az MVM kereskedői tevékenysége szintjén tartsa a 8 %-os nyereségszinthez tartozó bevételsapkát” (MEH 2008b, 5.).
A kormány a kereskedők export célú – áremelkedést okozó - vásárlását is megpróbálta
akadályozni. Először is a gazdasági tárca bevezette a rendszerhasználati díjat a kivitelre
(Marnitz 2007l). Másodszor, az export kapacitás árverés tervezett idejére szóló, saját hatályon
kívül helyezését is kimondó „két napos kormányrendelet”89 következtében az aukció
elmaradt, és a Mavir Zrt. a szlovák határmetszéken rendelkezésre álló 350 megawatt,
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Az árverés leírását és értékelését lásd Szolnoki-Takácsné (2008)
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A MEH is elismerte, hogy „a licit továbbvitele magasabb árszintet is eredményezett volna” (MEH 2008a,
6.o.).
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viszonylag olcsó kapacitást verseny és rendszerhasználati díj kirovása nélkül az MVM-nek
adta át, hogy az a következő évben a közintézményeknek is olcsóbb áramot tudjon adni – míg
a kereskedők azt szép profitért Dél-Európába vitték volna tovább (Sághy 2007d). Az állam
és a nagyvállalat most is a közérdekkel – az ellátás biztonsággal és a közüzemi árak
alacsonyabban tartásával - indokolta a kezdeményezést. Az MVM szerint 2008 elején az
többiek által importált áramból alig maradt valamennyi az országban. Arra is hivatkozhattak,
hogy több más ország is korlátozza az áramkivitelt: Lengyelországban már hosszabb ideje ez
volt a helyzet, és az árak ott valóban jóval kisebbek voltak a régió jellemző szintjénél,
Szlovákia pedig éppen a szóban forgó aukció előtt csökkentette egyoldalúan a
Magyarországra behozható mennyiséget (MVM 2008c). Az importőrök és külső elemzők
azonban ismét az állami nagyvállalat előnyben részesítését feltételezték a döntés hátterében.
A korlátozás azért is keltett nagy csalódást, mert az év elején egy kormányrendelet90
kimondta, hogy 2008. január 1-jétől minden határon megszűnnek a hosszú távú
lekötések és a nem transzparens hozzáférési lehetőségek, az árveréseken mindenki
hozzájuthat az importjoghoz.
A REKK kutatói szerint a kormányrendelet egyrészt csökkentette az importversenyt,
és tovább erősítette az MVM piaci dominanciáját, másrészt – miközben a Mavir
bevétele 8-10 milliárd forinttal csökkent, pedig azt a szabályok szerint az árak
mérséklésére lehetett volna fordítani -, az anyavállalat olcsó forrásokhoz jutott, és
nem tudni, mennyit ad át ebből a fogyasztóknak. „… az a tény, hogy a Mavir nem
tartott éves aukciót a szlovák határon, nemcsak az MVM előnyben részesítését és
közvetett módon a hazai fogyasztók megkárosítását okozta, hanem ezen túl súlyosan
sértett egy másik fontos szabályozási alapelvet is: a hálózathoz való
diszkriminációmentes hozzáférés elvét” (Szolnoki-Takácsné 2008, 156.o.).
Az 2007. év végi események értékeléséről részletesebb ismeretek hiányában nem tudunk
állást foglalni. Azt tartjuk valószínűnek, hogy az adott piaci és szabályozási környezetben az
őszi aukció szabályaival az MVM valamelyest korlátozta az árnövekedését. De a tarifák
korábbi árveréseken megalapozott emelkedéséhez, valamint a helyzetet előidéző szabályok
kialakításához

(például
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a

nagykereskedelmi verseny korlátozásához és a MEH felügyeleti jogának kizárásához) maga
is tevékenyen hozzájárult.
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Mindenesetre tény, hogy a 2007-ben az MVM szép nyereségre tett szert, és a végfogyasztói
árak megugrottak – bár az is kétségtelen, hogy a nyitásra a regionális piaci helyzet miatt
szerencsétlen időpontban került sor.
Az olcsó szlovák importból származó haszon a nagyvállalaté lett, az októberi
nagyaukción pedig 163 milliárdos árbevételt értek el (Sághy 2007c). Ennek profit
tartalma kutatói becslések alapján 25,5–37,5 milliárd forint lehetett (Tóth 2010,
63.o.), egy hivatalos összesítés szerint az Energia Hivatal az MVM júliusi és októberi
aukciókon elért nyereségét 39 milliárd forintra tette (Miniszterelnöki Hivatal 2008).
Az áram átlagára 56-ról 69 euró/MWh-ra nőtt, így elérte az ugyancsak emelkedő
német főpiaci és a régióbeli árakat – de még mindig jóval alacsonyabb volt a déleurópai 80 euró körüli árszintnél (MVM 2008e). Ez az MVM szerint 17-78
százalékos, a MEH más súlyozással becsült számításai szerint 2008-ra 23-24
százalékos áremelkedést jelentett (Marnitz 2007n). Ráadásul az állam közvetlenül is
felfelé nyomta az árakat: egy 2007 decemberében hozott kormányrendelet a nagy (50
megawatt feletti) erőműveket is bevonta a kötelező, az árakban is preferált átvétel
körébe, így mintegy negyven százalékkal emelve a drágán átvett mennyiséget
(Szolnoki-Takácsné 2008).91
A nagyvállalattal szemben mindig kritikus Kaderják Péter - aki nem sokkal korábban még
kétségbe vonta a nemzeti bajnokká válás esélyét -, 2007 őszén így jellemezte a helyzetet: „Az
MVM az új villamosenergia törvénnyel gyakorlatilag egy államilag és piacilag szinte
kontrollálhatatlan, domináns pozícióba került…Az MVM holding ma egy igen-igen
megerősödött, integrált társaság, aminek az áramszektorban kizárólagos módon mindene
megvan”. Ez a „minden” a rendszerirányítás, az atomerőmű, a hosszú távú szerződések – és
lényegében árkontroll nélkül évente 100-120 milliárdos profit. „A cég szempontjából ez
óriási siker, és a menedzsment jogosan lehet büszke arra, hogy mindezt el tudta érni,” de
ennek a versenyre és a fogyasztói árakra gyakorolt hatása ugyancsak kétséges (Szabó M.
2007b). A bírálat néhány hónap múlva még élesebbé vált – de ez már a következő fejezetbe
tartozik.
3.2. A történet epizódjai ismétlődnek
Az MVM szervezeti és tulajdonosi struktúrájára – és ezzel együtt a nemzeti bajnok pozíció
kialakítására - vonatkozó elgondolások a 2005-ös győzelem, a teljes parlamenti egyetértés
ellenére nem jutottak nyugvópontra. Az átmenetileg elfojtott feszültségek és érdekellentétek,

91 Ehhez jött még hozzá a rendelet elfogadása után két nagy tétel, a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű és a
HTM-kompenzációs megállapodás korábban említett esete miatt a Budapesti (MEH 2008a).
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amelyeket leginkább az uniós hatóságok állásfoglalásaira is támaszkodó hivatalos GVH–
vélemények jeleztek, 2007-2008-ban, amikor a nagypolitikai konstelláció ennek kedvezett,
ismét felszínre törtek. Az öt évvel korábbihoz kísértetiesen hasonló forgatókönyv
körvonalazódott: miközben a kormányzat tőzsdére akarta vinni az MVM kisebbségi
csomagját, megint napirendre tűzte a feldarabolást.
3.2.1. Privatizációs tervek
A részleges magánkézbe adás ismételt felbukkanása a kormányzat privatizációs terveinek
változásához kapcsolódik. A parlamenti választások előtt átmenetileg háttérbe tolt
magánkézbe adás 2008 elején – ahogy a politikai és privatizációs ciklusok viszonya a már jól
ismert módon alakulni szokott – ismét az állami vagyon eladása felé fordult. A közvélemény
szemében egyre kevésbé népszerű, de a választási időszakban meggyengült egyensúly miatt
igencsak szükségessé váló értékesítéseket most nemcsak a kiugróan magas deficit, hanem a
kormány 2006 nyarán-őszén megrendült hatalmi helyzetének stabilizálási törekvése is
indokolhatta. Összekapcsolva a hasznosat a kellemessel, ezért hirdették meg az Új
Tulajdonosi Programot (ÚTP), „hogy valamennyi magyar ember számára esélyt teremtsen
arra, hogy tulajdonos lehessen” (Gyurcsány…2008). Ennek koronaékszere lehetett az MVM
csoport, mert az eladás 2005-ös blokkolását az Országgyűlés felülvizsgálta: 2007
szeptemberétől ismét lehetővé vált a társaság kisebbségi, ha nem is a régi 50 százalékos, de
legalább 25 százalékos pakettjének értékesítése.92 Ez most a korábbinál reményteljesebbnek
látszott az MVM javuló jövedelmezősége miatt, és annak feltételezésével, hogy a piacnyitás
kiszámíthatóbb szabályozási környezetet eredményez, csökkenti a cég kitettségét az előre
nehezen kalkulálható hatósági vagy politikai döntéseknek.
A társaság privatizációban jártas vezetői, az ÁPV Rt.-nél korábban magas pozíciókat betöltő
vezérigazgató és az új elnök teljes lendülettel belekezdtek a tőzsdei bevezetés előkészítésébe.
Ezt részben az elvi elkötelezettség, a menedzsment oldaláról pedig a más stratégiai befektető
nélkül működő nemzeti bajnokoknál már régóta működő részvényopciós rendszer nagy
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vagyonszerzéssel kecsegtető példája is motiválta.93 Az utóbbiról Kocsis Istvánnak közvetlen
személyes tapasztalatai is lehettek: nemcsak baráti-családi szálak fűzték az OTP nagyhatalmú
(és a leggazdagabbak sorában számon tartott) elnök-vezérigazgatójához, hanem hosszú évek
óta tagja volt a pénzintézet igazgatóságának is.
Az újabb tőzsdeképességi projekt három szakértő cég (az ING, a TIG-RES Zrt. és a
Budapest 5000 ügyvédi iroda) bevonásával 2008 januárjában indult. Szoros
határidőkkel dolgozó ütemterv alapján öt munkacsoport alakult, amelyeket a havonta
ülésező Projekt Tiktárság fogott össze. A nemzetközi tanácsadó elkezdte a potenciális
részvényesek számra kiadható „Befektetői történet” kidolgozását, amelyben a fő
üzenet, az elmúlt időszak eredményeinek bemutatása, a jövőkép, valamint az állami
főtulajdonos rövid és hosszabb távú elképzelései szerepeltek (MVM 2008h).

Az előkészítését 2008. október elejére kellett volna lezárni – csakhogy addigra több
szempontból is megváltozott a helyzet.
3.2.2. Támadás az integrált szervezet és a menedzsment ellen
Az MVM egységét, a nemzeti bajnok lét alapját adó vertikálisan integrált szervezetet az év
elején, a tőzsdei felkészülés indításával párhuzamosan újabb támadás érte. A közvetlen
előzmények a piacnyitás előkészítéséhez kapcsolódtak: több hatóság, kutatóintézet és az
Állami Számvevőszék is a Mavir tulajdonosi szétválasztása mellett foglalt állást. Mint láttuk,
ezek a vélemények már korábban is megfogalmazódtak, de most újabb támogatást kaptak az
Uniótól.
A Gazdasági Versenyhivatal – következetesen képviselt álláspontjának megfelelően –
a visszaintegrálás után is a független TSO-t pártolta. A teljes nyitás modelljén
dolgozó tárcaközi munkabizottság 2007. januári ülésén is nehezményezték, hogy a
tervezetek megkerülik az MVM-Mavir kapcsolat kérdését. A jegyzőkönyv szerint „A
GVH szerint a tulajdonosi szétválasztás az egyetlen megoldás a gyanú mentes,
semleges irányítói működésre. Javaslatunk alátámasztására felhozzuk, hogy a korábbi
előterjesztésekhez képest új fejlemény, hogy az EU nyilvánosságra hozta az ágazati
vizsgálatát lezáró jelentését, és ebben határozott megnyilvánulást tett a tulajdonosi
szétválasztás irányában. (...) A GVH az Energia Hivatal javaslatát támogatja, amely
szerint a független Mavir felügyeletét a piaci szereplőkből összeállított testület látná
el” (idézi Állami Számvevőszék 2007, 31. o.). Ezt a véleményt a GVH a nyilvánosság
előtt, többek között az ágazatról szóló elemzésében és a hivatal 2006. évi

93 Az így szerzett, egymilliárd forintot meghaladó részvényvagyonok listáját lásd Csabai (2008). Mártha Imre
vezérigazgató helyettesnek a Szt. György Lovasclub KFt-n keresztül volt már jelképes, 10 darab részvénye az
MVM-ben – ezt néhányan az MVM-menedzsment trójai falovaként tartották számon (Csabai-Sághy 2008).
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tevékenységről az Országgyűlésnek benyújtott beszámolójában is határozottan
megismételte (GVH 2006, 2007). Ehhez csatlakozott ágazati vizsgálatában az Állami
Számvevőszék is: „Az ellenőrzés megállapítása szerint a MAVIR Zrt. független
feladatellátását közvetlenül egy piaci szereplő, illetve az egyik piaci szereplővel
azonos társaság (mindkét esetben az MVM Zrt.) általi tulajdonlása nem szolgálja
megfelelőképpen.” Különösen az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak
MVM-től függő kinevezését, azaz a személyi alárendeltséget kifogásolták (Állami
Számvevőszék 2007, 46.o.).
A villamosenergia törvény tervezetének 2007 májusában a kormány elé terjesztett
változata – csakúgy, mint a HTM-ek ügyében – ebben a kényes kérdésben is több
változatot tartalmazott: a Mavir leválasztását, valamint azt, hogy a céget a
villamosenergia társaságok képviselőiből álló „ellenőrző bizottság’ kontrollálja
(Marnitz 2007b).
Az Európai Unió úgynevezett harmadik energia csomagja valóban a tulajdonosi elkülönítést
irányozta elő, ennek hiányát – az integrált vállalatcsoport más egységeivel kapcsolatos
részrehajlást és a hálózat, a határkeresztező kapacitások fejlesztésében való érdekeltség
korlátozottságát - a piacnyitási kudarcok egyik fontos okának tartva. A szakminiszterek és a
kormányfők 2007. februári, illetve márciusi ülése azonban nem fogadta el a kötelező előírást.
Az Unió a megelőző években behatóan foglalkozott az áram-és gázpiac alakulásával.
Az Európai Bizottság 2005 végén közzétett beszámolója az energetikai versenypiac
működéséről, a közös európai energiapolitika kereteit körvonalazó, a Tanács által is
megerősített Zöld Könyv és a kritikus hangvételű 2006. novemberi ágazati vizsgálat
után 2007 januárjában hozta nyilvánosságra az új javaslatcsomagot (Európai
Bizottság 2007). Ennek egyik sarkalatos pontja: a jogi és számviteli szétválasztás nem
bizonyult elég hatékony módszernek a függetlenség biztosítására, ezért tulajdonosi
szétválasztásra van szükség az egyenlő, megkülönböztetés mentes hálózati hozzáférés
biztosítás érdekében. A közösség két legerősebb gazdasága, Németország és
Franciaország azonban ellenezte a tulajdonosi szétválasztás kategorikus kimondását,
integrált nemzeti bajnokaikat féltve – arra hivatkozva, hogy a liberalizáció az utóbbi
években nem csökkentette, hanem növelte az árakat, de ezért nem a nagyvállalatokat
kell hibáztatni. Ellenkezőleg, ők garantálják az ellátásbiztonságot és a viszonylag jó
árakat az Oroszországgal folytatott tárgyalásokban (Fábián 2007). Noha számos
rendszerirányító társaság és több ország is támogatta a teljes tulajdonosi szétválasztást
– tízen már meg is valósították (Vince 2008, 161.o.) -, ez végül csak egyik
lehetőségként, de nem kizárólagos megoldásként került be az új Irányelvekbe. A
tagállamok lehetőséget kaptak arra, hogy ha az átvitelei rendszer irányítója egy
integrált vállalkozás része, akkor választhassanak a teljes elkülönítés, valamint az
ellátási és termelési érdekektől független rendszer- vagy hálózat üzemeltető (ITO Independent Transmission Operator) létrehozása között. 94
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2007-2008 fordulóján még folytak a tagállamok közötti egyeztetések, a végeredmény nem
látszott biztosan – de a bizottsági ajánlás önmagában is jó hivatkozási alapot adott a
szétválasztás hazai képviselőinek. Az újabb konfrontáció közvetlen kiváltó oka azonban az
árak megugrása volt. Ez 2007 végén már nyilvánvalónak látszott, és a felhasználók körében
nagy felzúdulást keltett – különösen akkor, amikor nyilvánosságra került, hogy vannak
kivételezettek.
2008 elején a végfelhasználói átlagárak tíz százalékkal emelkedtek, de egyes
fogyasztók, különösen a kis-és közepes vállalkozók számára ennél sokkal jobban. A
Budapesti Iparkamara (valószínűleg nem reprezentatív, hanem a szélsőségeket
kiemelő) felmérése szerint volt olyan vállalati kör, amelyben a tarifák „tragikusan”,
átlagosan 70, ezen belül esetenként akár 183 százalékkal is nőttek (MVM 2008e).
A nagyfogyasztók még hangosabban nehezményezték versenyképességük romlását
(Áramár…2008), és többen a fejlesztések leállításával, sőt a termelés más országba
helyezésével fenyegetőztek. A sajtóban megjelent, hogy a nagyvállalatok egy
csoportja – köztük egy, a miniszterelnök érdekeltségi körébe tartozó cég – az
általánosnál kedvezőbb tarifával vásárolhat. Az MVM közleménye szerint az Ipari
Energiafogyasztók Fóruma Egyesülete 2007 novemberében valóban tárgyalást
kezdeményezett a Miniszterelnöki Hivatallal, a gazdasági tárcával és az Energia
Hivatallal az árengedmény érdekében. A nagykereskedő – a szabályozó hatósággal
egyeztetve, a jogszabályokat nem sértő módon - biztosította is számukra az októberi
nagy aukción kialakultnál alacsonyabb, 61 eurós árat az úgynevezett zsinór termékre.
Ezért cserébe a vevők vállalták, hogy ellátásukat bizonyos feltételekkel, ha a
rendszerszabályozás szükségessé teszi, meg lehet szakítani (Az MVM
mérsékelte…2008). A REKK tanulmánya szerint ez megfelel a nemzetközi
gyakorlatnak (Szolnoki-Takácsné 2008). A MEH néhány nappal korábban publikált
jelentése azonban még azt írta, hogy „nincs tudomása ilyen jellegű kedvezményes
árképzésről (MEH 2008a, 21. o).95
2008 elején a Magyar Energia Hivatal, a Versenyhivatal és a Regionális Energiakutató
Központ is összefoglalta véleményét a villamosenergia piac helyzetéről, az áremelkedés
okairól. Mindegyikük kifogásolta az MVM domináns pozícióját, ezen belül a vertikális
integráltságot (MEH 2008a, GVH 2008, REKK 2008). Noha a bírálatok most elsősorban a
cég magatartását – a drágításban játszott szerepét - érintették, a már megszokott módon a
szervezeti felépítésre is kiterjedtek: a versenyszabályozás logikája szerint a struktúra
megváltozása vezet a magatartás módosításához.
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A módszer alkalmazásának átláthatóságát megkérdőjelezi, illetve a kormányzat közvetlen ráhatására utal,
hogy 2008 végén az MVM már nem akart ilyen szerződést kötni, a nagyfogyasztók pedig a Mavirhoz fordultak.
A rendszerirányító azt válaszolta, hogy ők már hirdettek ilyen pályázatot, de csak a Borsodchem jelentkezett, és
nyert is (Marnitz 2008g). Nem valószínű, hogy a többiek önszántukból kihagyták volna ezt a kedvező
lehetőséget.
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Mindhárom szervezet megállapította a kínálati verseny hiányát az ágazatban, bírálta
az MVM-nek a hosszú távú termelői és import megállapodásokkal megerősített magas
részesedését a nagykereskedelemben és a rendszerszintű szolgáltatások piacán,
továbbá kétségbe vonták a Mavir függetlenségét az anyavállalattól. Az áremelkedések
okait azonban árnyaltan írták le, felsorolva a világpiaci és regionális hatásokat,
valamint a szabályozás, a 2007. évi VET bizonytalanságait és hibáit, köztük a HTMek sorsának rendezetlenségét, az olcsó szlovák import átadását az MVM-nek, a
kötelező átvétel körének kiterjesztését és magas árait, az MVM által lebonyolított
árverések módszerének kontrollálatlanságát, a végrehajtási rendeletek kiadásának
késlekedését. Mivel egyikük sem tette hozzá, hogy a nagyvállalat a szabályokat is
befolyásolta volna, féloldalasnak – célzatosnak - tűnik a Miniszterelnöki Hivatal
összefoglalója, amely egyértelműen az állami nagyvállalat hibáztatását állította a
középpontba: „A három tanulmány szerint 2007-ben a megfogalmazott célokkal
részben ellentétes, hatásaiban az MVM a rendszerirányítót is ellenőrző domináns
helyzetét … tovább erősítő szabályozás született. Ezt kihasználva, az MVM,
monopolpozíciója révén az árat gyorsan és lényegesen a referencia árszint fölé növeli,
ezzel kb. 1%-kal növelve az inflációt, hogy így növelje nyereségét (Miniszterelnök
Hivatal 2008, 1. o.). A javaslatok között az import verseny erősítése, a regionális piac
kialakítása, a kötelező átvétel rendszerének átalakítása, a HTM-ek felbontása, és a
JPE szabályozás erőteljes érvényesítése mellett a MEH, a GVH és a REKK is
célszerűnek ítélte a Mavir leválasztását. A Versenyhivatal külön hangsúlyozta, hogy
ennek a vállalatcsoport tőzsdére vitele előtt kell megtörténnie, mert „…józanul
gondolkodó befektető számára aligha képzelhető el, hogy az MVM számára kedvező
helyzet tartósan fennmaradhat, s hogy a gazdaság versenyképességére rossz hatást
gyakorló monopolárazást szabadon gyakorolhatja. Ha ettől a helyzet megváltozása
esetén remélt kártérítésben bízva tekint el, az semmi jót nem jelent a tranzakcióban
megszerezhető állami bevétel szempontjából….A jelenlegi felállású MVM holding
tőzsdére vitele megnehezítené a versenypiac kifejlesztésére vonatkozó állami
döntések lehetőségét, konzerválna egy be nem látható méretű versenyképességi
hátrányt az áramot felhasználó gazdasági szereplők körében, azonnal korlátokat
állítana az állam, mint többségi tulajdonos cselekvési lehetőségei elé is (GVH 2008,
10., 11.o. – kiemelés nem az eredetiben).
Noha az unióban ezzel párhuzamosan folyó vitákban a magyar kormány - a csehekkel és az
osztrákokkal együtt – először a tulajdonosi szétválasztás kötelező előírását megkérdőjelező
német-francia állásponthoz csatlakozott,96 a miniszterelnök 2008 márciusában nemcsak az
MVM nagyhatalmú vezérigazgatójának leváltását jelentette be, hanem a Mavir ismételt

96 Fábián

(2007). A helyzetet jól jellemzi a Versenyhivatal leírása, amelynek véleménye szerint a vita „hosszabb
távon…bizonyosan a leválasztást szorgalmazók javára fog eldőlni, kár, hogy ma mi a rossz oldalon állnunk, bár
szerencsére nem túl szilárdan (GVH 2008a, 11.o). A miniszterelnök az MVM elleni támadása után
természetesen már azt mondta, hogy „azoknak volt igazuk, akik a szétválasztás mellett érveltek” (Szőcs 2008).
A hazai elgondolásoknak az MVM sorsától nyilván nem független bizonytalanságára utal, hogy a 2008 őszi
szakminiszteri csúcson a magyar delegáció már elvileg a tulajdonosi szétválasztást támogatta, de „a
megállapodás érdekében egyetértett az TSO helyébe lépő új ITO modellel is, amely az integrált
vállalatcsoporton belüli átviteli engedélyes függetlenségére épül – és amit Magyarország végül választott
(Politikai…2008).
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leválasztását is. Hivatalosan az előbb idézett három tanulmány egybehangzó megállapításai
szolgáltak indoklásul, főként az MVM-nek az áremelkedésekben játszott szerepe és a MEH
által túl nagynak ítélt nyeresége. A miniszterelnök szavaival „…mára az MVM-nek túlereje
és túlhatalma lett. Egy versenytárs nélküli, sok tekintetben monopolisztikusan működő
szereplő, ráadásul Magyarország egyik legfontosabb gazdasági szereplője. A keze messze
elér, az érvelése messzire hallatszik. Nincs mese, ilyenkor, amikor elkülönült, gyenge
fogyasztók vannak, itt a kormánynak van dolga” (Gyurcsány 2008). Az érvelés tehát explicit
módon a piaci magatartásra utal, a versenyre és a fogyasztói jólétre hivatkozik, és nem említi,
hogy a cég az állami célkitűzésekkel szegült volna szembe. Az állam által teremtett integrált,
monopoljellegű nemzeti bajnok ellen lép fel a verseny, mint közérdek jegyében. A túlerő és
túlhatalom, a messzire elérő kéz metaforája azonban más súlyos gazdasági és politikai
érdekek sérelmére is utalhat. Az azóta sem cáfolt, de nem is bizonyított találgatások ilyen
mozgatórugókat is sejtenek a váratlan fordulat hátterében.
A döntés azért volt váratlan, mert sokkal korábban, a villamosenergia törvény
elfogadás és módosítása során – mint láttuk - a parlamenti pártok szinte egyhangúan
az MVM „erős nemzeti vállalat” státusának kialakítása és megszilárdítása, a MOLhoz hasonló pozíció létrehozása mellett foglaltak állást. A szilárd politikai háttérre
utaltak az MVM-et érintő önálló képviselői indítványok és jónéhányuk közel száz
százalékos szavazatarányú parlamenti elfogadása is. Néhány nappal a miniszterelnöki
bejelentés után a gazdasági bizottság MSzP-s erős emberei, Puch László, Podolák
György és Kapolyi László nyilvánosan is a cég egyben tartása mellett foglaltak állást,
összhangban a Fidesszel és a KDNP-vel, amelynek képviselője, Molnár Béla ezt
mondta: „Abban bízunk, hogy a szocialista frakció elég erős lesz ahhoz, hogy
megállítsa a kormányfőt, és kikényszerítse elképzeléseinek visszavonását…” (CsabaiSághy 2008).97 A menesztett, de még hivatalában lévő vezérigazgató nem is
mulasztotta el kiemelni: „A parlament 99 százalékkal fogadta el a nemzeti vállalati
stratégiánkat, középpontjában a térségbeli terjeszkedéssel és az integrált működéssel.
A mai politikai porondon az MVM a béke szigete, amellyel egyetért a kormány-és az
ellenzéki oldal is” (Marnitz-Várkonyi 2008).
Ironizálhatnánk azon, hogy ha ez a béke szigete, milyen lehet a szárazföld, de ehelyett
szögezzük le: Kocsis István közismerten, sőt büszkén vállaltan kiváló politikai
kapcsolatokkal rendelkezett, aminek valószínűleg nagy szerepe volt a nemzeti bajnok
pozíció kereteinek kialakításában. A legmagasabb szintekkel is rendszeres
kapcsolatban állt. (Több beszélgetőpartnerünk is úgy tudja, hogy menesztésére a
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Valószínűleg ezeknek a véleményekre is célzott Gyurcsány Ferenc a GVH által rendezett májusi
konferencián: „Soha még gazdasági kérdésben ekkora nyomás nem nehezedett rám annak érdekében, hogy
változtassak a véleményemen” (idézi Mihályi 2010, 749.o.). A politikai erők feltehetően többet nyomtak a
latban, mint az, hogy „a villamosipari szakértők egy csoportja végső elkeseredésében nyílt levélben tiltakozott a
minap a kormánynál és a parlamenti pártoknál az MVM feldarabolása, a Mavir leválasztása és privatizálása
miatt” (Sághy 2008a).
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miniszterelnökkel folytatott négyszemközti beszélgetés után került sor, ami a sajtó
szerint a privatizáció módjáról szólt volna – Csabai-Sághy 2008) Ráadásul 2007
végén a cég és személy szerint a vezérigazgató is több kitüntetést kapott (Mihályi
2010, 747. o.).
Elképzelhető, hogy éppen ezt a siker-halmozást nézték sokan rossz szemmel.
Kaderják Péter már 2007 őszén felvetette: „… a történetnek van olyan olvasta, hogy
most már minden arról szó, milyen kondíciókkal lehet majd megszerezni vagy eladni
az MVM tulajdonrészeit” (Szabó M. 2007b). A következő év elején, amikor
valószínűleg már javában folytak a háttércsatározások még élesebben fogalmazott:
„Az árampiaci modellváltás értelme akkor bomlik ki előttünk, ha beleéljük magunkat
az MVM privatizációján dolgozó oligarchák és kormányzati partnereik
érdekvilágába…Az MVM újrapozícionálása szolgálhatná a nemzeti árampiaci
társaság megerősítését az egyébként külföldi tulajdonú hazai erőművek és
szolgáltatók által uralt hazai árampiacon. Ez hosszabb távon segíthetné a sokszereplős
verseny fenntartását. A legvalószínűbbnek mégis az tűnik, hogy az MVM
megerősítése a közelgő privatizáció előkészítését szolgálja… Körvonalazódik egy, a
MOL és az OTP magánosításához hasonló, a menedzsment számára különösen
kedvező MVM-privatizáció terve”, majd hosszan sorolja ennek kockázatait az
ellátásbiztonság, az árak, a verseny és az orosz befektetők megjelenése szempontjából
(Kaderják 2008).
A „kinek az érdeke?” klasszikus kérdésére választ keresve Mihályi Péter (2010, 747748.o.) csokorba szedte a sajtóban felbukkant lehetséges okokat. Az Unió szigorú,
informális utasítást adott a versenyfeltételek javítására; a három nemzeti bajnok – az
MVM-en kívül az OTP és a MOL -, valamint nagyhatalmú vezetőik gyengítése,
akikkel Kocsis szoros kapcsolatban állt; az MVM feldarabolása az orosz befektetők
vagy a MOL érdekében, az utóbbi esetben a gáz-és villamos hálózatok egyesítésének
megkönnyítésére; a miniszterelnök személyes ambíciói (közelgő lemondása után a
Déli Áramlat vezetője akart volna lenni, miközben erre a posztra Kocsis is szemet
vetett, illetve Gyurcsány az MVM-mel folyamatos üzleti viszonyban lévő, éppen a
Vértesi Erőművet megvásárolni készülő Kapolyi László szociáldemokrata pártjával
készült politikai üzletet kötni). Esetleg a privatizáció módjában volt nézeteltérés: a
vezérigazgató a társaság részvényeinek eladása helyett a tőkeemelés mellett
kardoskodott, ami a terjeszkedéshez szükséges források megszerzésén kívül a
menedzsment számára megkönnyítette volna, hogy olcsón jelentős nagyságú
paketthez jusson.
A magyarázatok többsége nem hangzik eleve hihetetlennek,98 sőt egyszerre több ok is
szerepet játszhatott – és a sort interjúink alapján még folytatni lehet. Többen
említették, hogy a vezérigazgató stílusa, életvitele irritáló lehetett. Felmerült, hogy a
„túlhatalom” a média megjelenésekre vonatkozik: „a miniszterelnök csapata úgy
találta, hogy a sajtóban nem az jelenik meg, amit a kormány akar, hanem amit
Kocsisék diktálnak” – mondta egyik beszélgetőpartnerünk. Ugyancsak a médiapolitizálás fontosságára utal az az érv, amely az időzítésből indul ki. A bomba ugyanis
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A magam részéről csak a közvetlen uniós nyomást tartom kevéssé valószínűnek, mert mindkét MVM-et
érintő vizsgálat a végéhez közeledett. A HTM-ek ügyében ekkor már biztosan világos volt, hogy az állami
támogatást nem a nagykereskedő cég kapta, és az erőfölény vizsgálata is felmentéssel zárult – igaz, hivatalosan
csak 2008 nyarán.
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néhány nappal a kabinet számára látványos vereséget hozó vizitdíj-népszavazás után
robbant – hogy ezzel módosítsa a politikai viták napirendjét, elterelje a figyelmet a
kínos kudarcról. Többen nem tartották kizártnak, hogy kiderült: a holding nemcsak a
kormánypártok, hanem a legnagyobb ellenzéki párt népszavazási kampányát is
támogatta. Végül felmerült az is, hogy az MVM gyengítésének kezdeményezése ismét
a villamosenergia ipar erős külföldi szereplőitől indult el, amelyeknek a vertikális
nagyvállalat a teljesen megnyitott piacon már nem hosszú távú szerződésekkel
összekapcsolt, kis mozgástérrel rendelkező partnere, hanem az áramtermelésben és a
kereskedelemben is valódi versenytársa lehet.
Kívülállóként még azt is nehéz megállapítani, hogy a támadás éle elsősorban személyes volte, amihez az MVM ellen irányuló bírálatok csak az ürügyet adták, vagy inkább maga a
társaságcsoport volt a fő célpont. A magunk részéről azt tartjuk valószínűnek, hogy ebben az
ügyben sokfajta nagyon különböző érdek és szempont találkozott össze, és így lehetett
megkérdőjelezni a vezérigazgató megingathatatlannak látszó pozícióját. Bármi volt is az ok,
Kocsis Istvánt leváltották annak dacára, hogy nemcsak az ellenerők, hanem az őt támogatók
is izmosak voltak, és sokan azt sem tartották elképzelhetetlennek, hogy végül mégis sikerül
megőrizni pozícióját. A procedúra ugyanis márciustól május végéig elhúzódott - részben az
eljárásrend törvényes előírásai miatt -, és eközben a nagypolitikai helyzet éppen rendkívül
bizonytalan volt: a koalíció szétesett, az MSzP kormány mögül elfogyott a parlamenti
többség, és volt esély arra, hogy a miniszterelnök megbukik, mielőtt az MVM-mel
kapcsolatos terveit végigvinné.
A vezérigazgató és a vezető testületek tagjainak menesztésére a társaság közgyűlése
jogosult. Bár az MVM-ben ezt a szerepet lényegében egyedül az állami vagyonkezelő
tölti be, a procedúrát be kell tartani. A közgyűlési meghívókat 30 nappal az
összehívás előtt postázni kell úgy, hogy a napirendet már az igazgatóság is jóváhagyta
– az ülés megszervezésére megint vannak időbeli előírások. Ezért nem volt érdemes
rendkívüli közgyűlést összehívni az amúgy is soron következő, májusi évzáró
összejövetel előtt – ami néhány hetes haladékot jelentett. A tulajdonos sok más
esethez hasonlóan természetesen itt is megtehette volna, hogy azonnali hatállyal
felmenti a munkavégzés alól a menedzsert, és átmenetileg, az új csapat kinevezéséig
megbízást ad valamelyik helyettesnek az ügyek vitelére.
Mivel a vezető a leváltás deklarálása után is még viszonylag sokáig hivatalban maradt,
feltételezhető – mint ahogy erre a miniszterelnök idézett megjegyzése is utalt -, hogy a
háttérben nagy erők mozogtak, folyt az iszapbirkózás. A közgyűlés végül, a koalíciós szakítás
nyomán a nem sokkal előbb megválasztott SzDSz-es elnököt, Vásárhelyi Istvánt is
menesztette – noha korábban a sajtó arról cikkezett, hogy a „feldaraboló” megoldás éppen a
liberális párt egyedül képviselt álláspontjának felelt meg, és akkor a gazdasági miniszter,
„Kóka János … nem is rejtette véka alá a változások felett érzett örömét” (Marnitz 2008b).
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3.2.3. Védekezés: érvek és ellenlépések
A nemzeti bajnok sorsa szempontjából fontosabbak a céggel kapcsolatos tervek és
ellenlépések. 2008 tavaszától az év zivataros őszéig ezen a terepen is kemény volt a
küzdelem. A hat évvel korábbi szétválasztáshoz viszonyítva megváltozott az MVM pozíciója.
A cég időközben megizmosodott, a belső irányítás szempontjából is egységesebb,
centralizáltabb csoporttá vált, szép nyereséget és osztalékot termelt: 2007-ben a profit 36
milliárd, a 2008-as terv szerint 50 milliárd (MVM 2008c), a csoport piaci értéke pedig –
büszkélkedtek a vezetők egy befektetési tanácsadó becslésére hivatkozva – 2003 és 2007
között 1,2 milliárd euróról hárommilliárdra nőtt. Ezzel együtt a magabiztosság is erősödött:
„A további döntések meghozatalánál feltétlenül szükséges figyelembe venni – írják -, hogy
ma az MVM messze több, mint egy energetikai nagyvállalkozás, a nemzetközi gyakorlatban
ismert ’nemzeti bajnok’ szerepet tölti be. Ilyen értelemben az átalakítás pusztán szabályozási
és szakmai szempontokon túl gazdasági, sőt nemzetstratégai kérdés. Példák sokaságával
bizonyítható, hogy ilyen formációra az országnak szüksége van” (MVM 2008f, 35.o.kiemelés nem az eredetiben).
A társaság a támadások tematikáját követve két irányban érvelt. A szakmai nyilvánosság előtt
gyorsan megjelentetett tanulmányokban egyrészt a dominanciából következő árfelhajtás
vádját igyekezett elhárítani, másrészt szervezeti integritását védelmezte. Az előbbivel
kapcsolatban a fő állítás az, hogy a villamosenergia árak a régióban már jó ideje emelkednek
– az MVM ezt itthon meghatározó piaci súlya ellenére nem gerjesztette, hanem ellenkezőleg,
az állami elvárásoknak megfelelően, puszta üzleti érdekei helyett a politikai akaratot követve
csillapítani igyekezett.
A cég ekkor fejtette ki részletesen és publikusan a korábban már idézett álláspontját a
2006 vége és 2008 eleje közötti áremelkedések külső (kapacitáshiányból, az olajárak
emelkedéséből, a környezetvédelmi előírások szigorodásából adódó) okairól, valamint
arról, hogy 2007-ben a két aukció módszere és a határkeresztező kapacitásokhoz való
versenypiaci hozzáférés átmeneti korlátozása – azaz a látszólag pozitív diszkrimináció
- mérsékelte a tarifák növekedését. Megismételték, hogy a HTM-ek felbontása erősíti
az árakra nehezedő nyomást, és a teljes nyitás ilyen feltételek mellett további
emelkedéshez fog vezetni. A következtetés: „…a ténylegesen fennálló piaci
dominancia és annak állami ellenőrzése a fogyasztók számára egyértelműen kedvező
volt, megőrzése lehetővé teszi a piaci folyamatokba történő állami beavatkozást,
kizárja a forráshiányból adódó szélsőséges helyzetek kialakulását, és az extraprofitot
– amely nem monopolprofit, mert mivel nem a monopólium aktív tevékenységéből, a
termelés visszafogásából, hanem a regionális kínálat szűkösségéből adódik – az
állami költségvetésbe gyűjti.” A cégcsoport összes nyeresége eszközarányosan az
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előző évben 8,4, erre az évre 10 százalék körüli – ez pedig, érvelnek, még mindig nem
éri el az iparági átlagot (MVM 2008b).
A dominancia tényét tehát nem vitatta az MVM – sőt ennek a pozíciónak a fenntartását
stratégiai célként tűzte ki99 -, de annak minden politikai erő egyetértésén alapuló létrehozását
és kedvező hatását hangsúlyozta: „A domináns pozíció a Parlament döntésének és ennek
megfelelően a tulajdonos által elfogadott stratégia végrehajtásának eredményeként, az állami
tulajdonos ellenőrzése alatt áll fenn, megléte kedvező, lehetővé teszi a tulajdonos számára a
piaci folyamatok szabályozását, a politikai akaratnak megfelelő célok elérését” (MVM 2008e,
31.o.) – vagyis a nemzeti bajnok küldetésének megfelelően működik. A teljes piacnyitás
kellős közepén furcsa érvelés a politikai beavatkozás lehetőségét a legfőbb előnynek
feltüntetni. A cég maga is érzi a disszonanciát, és egy hasonló gondolatmenet lezárásaként
megjegyzik: „Lehet, hogy ez piacidegennek tűnik, de az egyetlen átmeneti lehetőséget
jelenti” – amelyhez hasonló módszereket, teszik hozzá joggal, a megfelelő ellátás és kínálat
biztosítása érdekében (az export vagy a határkeresztező kapacitások korlátozásával, a kivitelt
drágító adók, tranzit díjak bevezetésével és hosszú távú import megállapodások
fenntartásával) Európa-szerte alkalmaznak (MVM 2008c, 23-24.o.).
Ezek az érvek már a másik vitatott kulcskérdést, az integrált szervezeti keretek megtartását is
érintik.
Nem kizárt, hogy 2008 tavaszának turbulens napjaiban még az MVM teljes megszűnése is
fenyegetett. Az állami vagyont felügyelő pénzügyminiszter talányosan csak annyit közölt,
hogy „négy plusz egy variáció van az asztalon,” amelyek közül április végéig választanak
(Marnitz 2008c). Sajtóhírek szerint a Mavir ügyén kívül a kulisszák mögött – a 2005-ös
privatizációs törvény módosítását megelőző kötélhúzáshoz hasonlóan – megint felmerült
Paks leválasztása (Marnitz 2008a), esetleg a nagykereskedő cég önállósítása is. A „plusz egy”
változat pedig a Mol gázvezeték hálózatának és az áramszállító hálózatnak az egyesítése
lehetett – amit 2002-ben a gáz üzletág visszaállamosítása kapcsán még az Orbán kormány
vetett fel -, és amitől most állítólag az olajipari nagyvállalat sem zárkózott el (Marnitz
2008c).
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magánbeszélgetésen már a belső szervezet átalakítása idején felvetette, hogy ez életveszélyes
stratégia, mert így az MVM tollvonással megszüntethető: a központ kiüresedése, irányítási
funkciókra redukálása tálcán kínálja a lehetőséget a csoport elemekre bontásához (a még meg
nem gyökeresedett centralizált szolgáltatásokat könnyen vissza lehetett volna szervezni a
tagvállalatokhoz). Ennek a megoldásnak a szelídített változata a központ tulajdonosi
többségének fokozatos erodálása a leányvállalatokban.
Az MVM egyik előterjesztése mindenesetre mérlegelte a részenkénti értékesítés
lehetőségét, az atomerőmű, a rendszerirányítás és a kereskedelem külön-külön piacra
vitelét – de stratégiai fontosságuk, illetve a HTM-ek kezelésének még fennálló
bizonytalanságára, valamint a csoportban rejlő többlet-érték és többletbevétel
realizálásra hivatkozva természetesen az együttes privatizációt javasolta (MVM 2008.
január). De még a 2009-ben megfogalmazott hosszú távú stratégia is szükségesnek
látta azonban kiemelni a feltételezések között, hogy tartósan „a társaságcsoport
többségi tulajdonában marad többek között a Paksi Atomerőmű, a szekunder tartalék
gázturbinák, az átviteli hálózat és az MVM részvételével megvalósuló új
villamosenergia-termelő berendezések” (MVM 2009e).
Valószínű azonban, hogy komolyabb formában csak a Mavir, illetve a hálózattól elkülönített
rendszerirányítás ismételt leválasztásának terve körvonalazódott. Az MVM egyrészt
határozottan érvelt a vertikális integráltság fenntartása mellett, új szempontokat is felvetve,
másrészt az új vezetők és a hozzájuk közel álló szakértők a „szelídített”, kompromisszumos
változatokat keresték.
A nyilvánosságra hozott összefoglaló tanulmány fontos új eleme a tulajdonosi viszony
és a hosszú távú szerződések alternatívaként kezelése: „Az EU jogfilozófia szerint a
kereskedelmi megállapodások piaclezáró hatásúak, így nem piac konformok. Ezért a
tulajdonosi kapcsolat a preferált megoldás” – állítják (MVM 2008f, 38.o.). Bár ez
inkább a tagvállalatok egy részének, és nem az uniós szakapparátusoknak az
álláspontja, tény, hogy az EU a vertikális cégek megbontását vagy a fúziók
megakadályozását még kevésbé tudja elérni. A nemzetközi példák mindenesetre azt
mutatják, hogy az integrált értéklánc az európai villamosenergia ipar alapmodellje –
folytatódik az érvelés -, mert ez a szervezet alkalmas a kockázatok minimalizálására,
a stabilitás fenntartására, és átlag feletti hatékonyságot eredményez. Márpedig a
magyar nagyvállalatnak ebben a környezetben kell helytállnia, miközben az MVM
regionális versenytársainál és az itt jelen lévő nagy európai cégeknél jelenlegi
állapotában is kisebb, gyengébb. Egy szakértői elemzés szerint a cég egyetlen
versenyelőnye Kelet-Közép Európában az a hálózat, amely elősegítheti, hogy
Magyarországon alakuljon meg a régió villamosenergia-kereskedelmi központja.
Másutt megjegyzik: „A javasolt tulajdonosi szétválasztás esetén a gyakorlati
tapasztalatok nem igazolják, hogy a hálózati beruházások növekednének, az árak
csökkennének és javulna a műszaki működés” (MVM 2008b, 5.o.). Az összefoglaló
következtetés szerint a 2005-ben elfogadott vállalati stratégia ma is helytálló: „A
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társaságcsoport megbontása a megindult kedvező folyamatok lassulását, leállását,
értékvesztést, a regionális versenyképesség csökkenését vonja maga után (MVM
2008f, 40.o.).
Bár ebben az időben az állami vagyont felügyelő Pénzügyminisztérium államtitkára
már kész tényként említette a Mavir leválasztását, az MVM-et rendszeresen támogató,
befolyásos szocialista politikus, Podolák György a nyilvánosság előtt is elmondta,
hogy „nem lelkesedik az ötletért” (Csabai 2008), és a háttérben valószínűleg ennek
megfelelően tevékenykedett. A nagyvállalat és szűkebb környezete pedig ezzel
párhuzamosan kereste az alternatívákat is. Az elgondolás az átvitel helyett inkább a
kereskedelem egy részét áldozta volna fel, azzal az indokkal, hogy ez verseny és az
cégcsoport tőkeereje, tőzsdeképessége szempontjából is kedvezőbb. A
miniszterelnökhöz közvetlenül eljuttatott javaslat szerint az MVM Trade
áramvásárlási- értékesítési szerződéseit egy nagyobb és egy kisebb társaság között
osztanák fel, az utóbbit pedig eladnák szakmai befektetőknek – akár a jelenlegi
partnereknek is (Pál 2008). A másik megoldás a 2003-tól érvényesített független
rendszerirányító visszaállítása lett volna, úgy, hogy a nagy vagyoni értékű hálózat
megmarad az MVM keretében. A harmadik a Mavir egységének megtartásával
igazgatósági vagy felügyelő bizottsági helyeket, esetleg kisebbségi tulajdonrészt
ajánlott volna fel a nagy eladó és vevő partnereknek.
Mivel a Mavir sorsa megint a felpörgő privatizációs tervekkel egy időben került terítékre,
csakúgy, mint 2002-2003-ban, az MVM ugyanúgy érvelhetett: a leválasztás csökkenti a
részvények árfolyamát (ha a rendszerirányításon kívül a hálózat is kikerül a cégcsoportból,
akkor nagyobb mértékben), és így az eladásból származó költségvetési bevételek is esnek
(MVM 2008i). Mire azonban ez a szempont megjelent az igazgatóság és az őszi közgyűlés
napirendjén, a kormányzat elfogadta azt a kompromisszumos megoldást, amely
összeegyeztette a szervezeti függetlenség és a költségvetés érdekeit: a Mavir az MVM része
marad, de részvényeinek 25-50 százalékát az Új Tulajdonosi Program keretében, az
anyavállalat privatizációjával párhuzamosan szintén tőzsdére viszik, mégpedig úgy, hogy a
bevétel az MVM-nél marad, így vagyonának értéke nem csökken.100
A kabinet fél év elmúltával lemondott tehát a teljes tulajdonosi szétválasztásról, amiben a
kívülálló számára nem áttekinthető erőviszonyokon és háttéralkukon kívül feltehetően az
uniós elgondolások felpuhulása is szerepet játszott. Mivel, mint láttuk, ekkor már
körvonalazódott az az egy hónappal később hivatalosan is elfogadott álláspont, hogy a
függetlenítés enyhébb formái is megengedettek, a nyomás és ezzel együtt a hazai
ellenlábasok hivatkozási alapja is gyengült. Ugyanakkor a privatizáció megint későbbre
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2119/2008. (IX.2.) és 1059/2008 (IX.9.) kormányhatározat. A Mavir volt az első cég, amelyet az ÚTP
részeseként a kormány megnevezett (Marnitz 2008f).
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tolódott. Az év elején indított tőzsdeképességi projekt még 2008. októberi határidőt jelölt
meg az előkészületek lezárásra – most a kormányzat 2009 őszére irányozta elő mind a
nagyvállalat, mind a Mavir kisebbségi részének eladását.
Az „aki időt nyer, életet nyer” elve az MVM szempontjából ismét igazolódott. Az ÚTP-t
elsodorta Gyurcsány Ferenc bukása és a válság: a programot 2008 őszén hivatalosan is
felfüggesztették.101 Magyarország az Unió által felkínált lehetőségek közül az úgynevezett
ITO modellt választotta: a Mavir a vállalatcsoport szerves része maradt. A 2010.évi VII.
törvény azután megerősítette ezeket a döntéseket, előírva, hogy a hálózatnak és a
rendszerirányításnak a hálózati engedélyes tulajdonában kell lennie.
A bevallottan piacvédelmi indíttatású kezdeményezés megint két képviselő önálló
indítványával indult - a nevek már ismerősek: a szocialista Podolák György és a
Fideszes Fónagy János -, és a másik energetikai nemzeti bajnok, a MOL
vezetékhálózatára és rendszerirányítására is vonatkozott. A két politikus a
nyilvánosság előtt is hangsúlyozta „a nemzeti vállalatok erősítésének fontosságát”
(természetesen a fogyasztók érdekében), valamint azt, hogy az egységfrontnak –
amiből most az SzDSZ és az (immár függetlenként szereplő) MDF-es képviselők
kimaradtak - komoly előzményei vannak a parlamentben. Szándékaikat a kormány és
az Energia Hivatal ellenében, az érintett cégek szakértőinek hathatós szakmai
támogatásával sikerült keresztülvinniük. Egyikük „leginkább a két nemzeti vállalat
szakértőiben bízik meg,” másikuk pedig hangsúlyozta, hogy ez minden más törvény
előkészítésénél is így zajlik – bár a vállalatok mostani részvételüket hivatalosan
cáfolták (Marnitz 2009e).
A Mavir függetlenségét azonban az uniós irányelveknek megfelelően meg kell erősíteni. A
magyar törvénybe is átvett előírások szigorú összeférhetetlenségi, fizikai és informatikai
szétválasztási szabályokat tartalmaznak, kizárják a piacitól különböző feltételekkel létesített
kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokat, azonos tanácsadók és könyvvizsgálók alkalmazását.
A függetlenségi feltételek teljesítésére megfelelési programot kell kidolgozni, amelyet
megfelelési ellenőr kísér figyelemmel, és kiterjednek az Energia Hivatal erre vonatkozó
ellenőrzési és jóváhagyási jogkörei is.
3.3. Aranykor válság idején
A szétválasztás fenyegetése tehát – egyelőre – megint elhárult. A szekér pedig mindeközben
2008-ban is jól futott, és a válság ellenére a következő két évben sem torpant meg. Az MVM
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csoport nyeresége éppen ebben az időszakban emelkedett korábban nem látott magasságokba
(1.b. táblázat).
3.3.1. Csúcsjövedelem
A teljes piacnyitás, a közüzem és ezzel együtt az MVM ellátási felelősségének megszűnése,
valamint a hosszú távú áramvásárlási-és eladási megállapodások átalakítása elvileg
megváltoztatta ugyan a cég szerepkörét, de a gyakorlatban nem hozott törésszerű változást
piaci súlyában.
2008-ban jórészt még a régi, de részben az új szerződések alapján a nagyvállalat 29,5
TWh villamosenergiát vásárolt a hazai erőművektől és importból. Ez a teljes évi
forgalom 71 százaléka, és az előző évi beszerzéseknél csak 3 TWh-val kisebb. (A
jövőre nézve is azt feltételezték, hogy „A HTM-ek megszűnését követően létrejövő új
szerződések eredményként az MVM szerződéses vásárlási portfoliója révén beszerzett
villamos energia mennyisége jelentősen nem csökken” - MVM 2008i, 1. Melléklet
3.o.). A 2008-as vásárlásnak szinte pontosan a felét, 14,5 TWh-nyi mennyiséget az
MVM az egyetemes szolgáltatóknak adott tovább. (Egy évvel korábban a közüzem
nagysága – igaz, hogy 2007-ben a versenypiaci árak emelkedése miatt hirtelen megint
63-ról 77 százalékra növekedve – még 26,5 TWh volt.) A többi áramot más
kereskedőknek és felhasználóknak, valamint – kisebb részben, mintegy 4 TWh-nyit –
a rendszerirányítónak értékesítette a hálózati veszteség pótlásához és a rendszerszintű
szolgáltatások ellátásához (MVM 2008i, 7. melléklet 5-6.o.). Az így megnövekedett
szabad kapacitások alapján arra számítottak, hogy a cég részesedése a
nagykereskedelmi piacon 63-67, a bővülő kiskereskedelemben pedig a korábbi súlyt
megduplázva 15-16 százalékos lesz (2008b).
Lényegesebb volt a változás az árképzésben. Az új modellben hatósági árak közvetlenül csak
a rendszerhasználati díj elemeiben jelennek meg, ezen kívül az illetékes miniszter az
egyetemes szolgáltatás összehasonlító árának kiszámítására vonatkozó előírásokat és a
kereskedelmi árrés maximumát határozza meg (MVM 2008i). Így az MVM értékesítésének
felére már piaci árak érvényesülhettek – amelyek a piacnyitás után, mint láttuk, ugrásszerűen
nőttek.
A Magyar Energiahivatal korábban idézett elemzésében (MEH 2008a) úgy ítélte meg, hogy
az áremelkedés nem független a holding magatartásától. A 2007-es villamosenergia törvény,
valamint a nagyvállalattal kapcsolatos kormányzati megítélés nyomán menet közben
megváltoztatott szabályok alapján lépéseket is tett a korrekcióra. 2008 nyarán, a megfelelő
vizsgálat lefolytatása után három jelentős piaci erővel rendelkező szereplőt azonosított: az
MVM Trade-et a nagykereskedelem és a tartalék kapacitások piacán, egy másik
leányvállalatot, a GTER-t pedig az üzemzavari tartalék piacon. Az utóbbi két területen
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költségalapú árképzést és ajánlattételi kötelezettséget írtak elő, a nagykereskedelmet érintő
határozat102 pedig elrendelte, hogy a cégnek negyven százalék alá kell szorítania piaci
részesedését, ami lényegében az egyetemes szolgáltatás nagyságának felel meg – vagyis az
ezen felüli mennyiséget árverésre kell bocsátani. Az aukción kialakuló árnak felső korlátot
szabott a hatóság, a lipcsei áramtőzsde határidős termékeinek fél évvel késleltetett árait. Az
MVM ennek megfelelően hirdette meg a 2008. októberi aukciót – amelynek szabályait most
már az egy évvel korábbi esetből okulva, a módosított törvénynek megfelelően a MEH-hel is
jóvá kellett hagyatni.103 A cég szerint az ársapka lényegében a nagykereskedelmi hatósági ár
visszaállítását jelentette, és a Hivatal „durván beavatkozott a piaci folyamatokba, az MVM
kárára (Árat…2008, Marnitz 2008g).
Nem kedveztek az MVM-nek azok a 2009 elején érvénybe lépő változtatások sem, amelyek a
hatóságok döntési körében maradtak: az egyetemes szolgáltatóknak számlázható árak kisebb
mértékben, a rendszerirányítási díjak viszont drasztikusan, negyven százalékkal csökkentek –
miközben az egyetemes szolgáltatói árrések és elosztói díjak 16-20 százalékkal emelkedtek
(MVM 2009c). (Ráadásul az utóbbiak igénye, és így az MVM számára alacsony jövedelmet
hozó piaci szegmens az év januárjától kiterjed, mert a lehetséges fogyasztók köre kisebb
cégekkel és költségvetési szervezetekkel, önkormányzatokkal, egyházi és alapítványi
intézményekkel bővült.) A nagyvállalat úgy ítélte meg, hogy e lépések a JPE szabályokkal
együtt megint diszkriminációt jelentenek – a hatóságok a fogyasztói árak kordában tartása
érdekében, mint régen, most is az állami cégre terhelik a veszteségeket (MVM 2009c). Ezért
határozottan fellépett a szabályozás több elemének megváltoztatása érdekében.
Az egyik pont a JPE szabályozás volt. A jelentős piaci erővel rendelkező szereplő
kategóriájának alkalmazását és az azonosítás, szankcionálás eljárásrendjét az MVM már
korábban is bírálta.
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MEH 739/2008. A következő évben a hivatal az egyetemes szolgáltatások mind a négy (külföldi tulajdonban
lévő) társaságát is jelentős piaci erővel rendelkező szereplőnek minősítette, így demonstrálva azt is, hogy a JPE
szabályozás nem kizárólag az MVM ellen irányul. A hatóság döntéseit és ezek hatásait részletesen elemzi Vince
(2010).
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2009. évi LVI. törvény. A MEH most megpróbálhatta csökkenteni az exportot azzal, hogy első körben csak
belföldi fogyasztók és nekik szállító kereskedők licitálhattak, és kiviteli tilalmat rendeltek el, amit
szúrópróbaszerűen ellenőriznek. A hivatal nemcsak a nagykereskedelmi árat maximálta, hanem más kereskedők
árrését is (M.I. 2008).
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A cég egyrészt azzal érvelt a JPE fogalom alkalmazása ellen, hogy az erőfölényt nem
a hazai piacon kell megítélni - mert ez nem zárt piac - hanem regionális
összefüggésben. Így nézve viszont az MVM kis szereplő, az áram termelésben egy
százalék alatti, a kiskereskedelemben hat és a nagykereskedelemben is csak tíz
százalékos a súlya (MVM 2008f, 39-40. o.). (Az állítás szépséghibája, hogy más
szakértők szerint korántsem alakult még ki a regionális piac – láttuk, hogy a 2008
elején publikált tanulmányokban a MEH, a GVH és a REKK is éppen ennek jövőbeni
megteremtését tekintette a verseny alapfeltételének -, és annak hiányát más
dokumentumokban maga az MVM is elismerte). A másik érv az, hogy a JPE
minősítés tőzsdére vitel esetén csökkenti a cég üzleti értékét (MVM 2008i).
Különösen azért, mert az adott szabályozás „nem tisztázza egyértelműen az alapvető
céljaként definiált hatékony verseny fogalmát, és azon hamis elképzelést támasztja
alá, hogy a domináns piaci jelenlét…káros…A MEH objektív szempontrendszer
hiányában, tág keretek között avatkozhat be a piaci folyamatokba (MVM 2008c,
22.o.). Kiemelten sérelmezték a piactorzító hatású árkorlátot és a költség alapú
árképzést, amelynek meghatározásához hiányzik a méltányos megtérülés mértékére és
számítási módszerére vonatkozó kritériumrendszer. A 2008-as stratégia fontos
prioritásként jelölte meg az újabb „hátrányos megkülönböztetés” megszüntetését,
mert felfogásuk szerint éppen a hatósági beavatkozás korlátozza a hatékony
versenypiaci folyamatokat, és folyamatos bizonytalanságot teremt (MVM 2008i,
14.o.). A következő évben ezeket a kifogásokat megismételve részletesen is
kifejtették: „A költség alapú árképzés, illetve az árkorlát előírása a piaci folyamatokba
történő rendkívül erőteljes és torzító jellegű beavatkozás, valamint ellentétes a
liberalizáció célkitűzéseivel, hiszen a teljes piacnyitásnak éppen az volt a célja, hogy
az árak a versenypiacon alakuljanak ki, és adjanak megfelelő jelzéseket a piaci
szereplőknek…a hatósági beavatkozás lehetősége nagymértékben megnöveli a piaci
szereplők nem piaci folyamatokhoz kapcsolódó kockázatait” (MVM 2009c, 32.o.).
A JPE alkalmazását a villamosenergia iparban független szakértők is bírálták, de az MVM
érvelésétől alapjaiban különböző okból, elsősorban arra hivatkozva, hogy a piaci feltételek itt
lényegesen eltérnek a mintát adó távközléstől – ezért sem vezették be másutt. A legfontosabb
különbség, hogy az energetikában a verseny kialakulása rövid és középtávon nem a kínálat
bővülésétől, új szereplők belépésétől vagy a technológia változásától várható, hanem főként
állami, a struktúrát érintő döntésektől: az erős koncentráció versenykorlátozó hatását az
integrált nagyvállalatok feldarabolásával és/vagy a regionális piacok működésbe lépésével
lehet enyhíteni. A JPE szabályozás, ami nálunk ráadásul indokolatlanul bonyolult és
költséges, csak tüneti kezelés, ami a bajok gyökerét nem érinti (Nagy Csongor 2008).
Az MVM bírálatának második célpontja a VET sokat vitatott 106-os paragrafusa, az
erőművek kapacitás felajánlási kötelezettségének és az MVM számára a nyilvános
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értékesítésnek az előírása volt.104 2009-ben a holding úgy vélte, hogy a kínálat visszatartására
– különösen a kereskedők körében – gyenge az érdekeltség, ha pedig az eladást a nagyobb
haszon reményében halogatják, akkor ennek szankcionálására a versenytörvénybe foglalt
erőfölénnyel való visszaélés tilalma elegendő (MVM 2009c).
Végül a harmadik célkitűzés a Mavir megfelelő jövedelmezőségének helyreállítása. „A
jelenleg érvényes átvitel-rendszerirányítási díj nem biztosítja a Mavir Zrt. számára a
működési költségek és a beruházások teljes körű megtérülését, illetve az indokolt mértékű
jövedelemtermelő képességet (a tarifa további csökkentése már a Mavir Zrt. működését
veszélyezteti)” (MVM 2009c, 37.o.). A MEH által jóváhagyott hálózatfejlesztés költségeit a
hatóság utólag ismeri el (és építi be azután az árakba), ez azonban alacsonyabb is lehet a
tényleges kiadásoknál, ami veszteséget okoz a cégnek.
Az MVM 2009 tavaszán azt szerette volna elérni, hogy a nyilvános értékesítés kötelezettsége
és a JPE szabályozás egésze szűnjön meg; ha ez nem lehetséges, akkor az előbbi csak a
termelőkre vagy kisebb mennyiségre vonatkozzon, az utóbbi hatálya alól kerüljön ki az
átvitelei veszteség pótlása, mert ez nem külön piac. A hatékony verseny megítéléséhez
rögzítsék a kritériumokat, az árkorlát és a költség alapú árképzés csak a rendszerszintű
szolgáltatásokhoz kapcsolódhasson - mert ez valódi monopolhelyzet, a kereskedelem nem az.
A Mavir esetében pedig az áralakításba épüljön be a fejlesztések várható költsége is, és a
hatékonyság ösztönzését célzó inflációkorrekciós tényezőt csak a működési költségekre
alkalmazzák, az értékcsökkenésre és az indokolt tőkeköltségekre ne.
Az MVM nemcsak a célokat és az érveket sorakoztatta fel a jogszabályok módosításával
kapcsolatban, hanem a döntéshozók dolgának megkönnyítése végett – több helyen
alternatívákat is megjelölve - meg is szövegezte a törvény új paragrafusait (MVM 2009c, 3336.o.).
S ezt nem egyszerűen ujjgyakorlatnak szánták. „A módosítási javaslatok parlament részére
történő indítványozására, tárgyalására az ad kedvező lehetőséget” – írja az előterjesztés -,
„hogy az IRM által jogharmonizáció keretében kezdeményezett T/9354 törvényjavaslattal a
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Ezt a szabályt a 2008. évi XL törvény módosította. Az érintettek a 20 MW-nál nagyobb kapacitású
erőművek és kör minden kereskedő, vagyis a HTM-ek megszűnése után az MVM-nek nincs kitüntetett szerepe,
és világossá vált az is, hogy a „más módon nem értékesített, szabad kapacitást és energiát” kell felajánlani
nyilvánosan, átlátható módon.
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villamos energia törvény minden releváns eleme ’megnyitásra’ került, így lehetőség van
további módosító indítványok benyújtására” Az előterjesztés pontosan fel is sorolja az
általános és a részletes vitához kapcsolódó határidőket, amíg ezt meg lehet tenni. „Az
államigazgatással folytatott egyeztetések eredményéről, előkészített javaslataink várható
benyújtásáról az Igazgatóság ülésén szóban adunk tájékoztatást” (MVM 2009c, 6-7. o.,
kiemelés nem az eredetiben).
Amit a 2005-ös privatizációs törvény kapcsán és néhány más esetben csak sejtettünk, az most
igazolódni látszik: előfordul, hogy a nemzeti bajnok nemcsak konzultál az államapparátussal
és más döntéshozókkal, „segíti a munkájukat”, hanem a szó szoros értelmében maga írja a rá
vonatkozó jogszabályokat. Igaz, nem feltétlenül diktátumként, hanem esetenként több
lehetőséget is felkínálva. A koreográfia szerint a javaslatokat – megfelelő kormányzati,
politikai egyeztetés után - a „baráti” parlamenti képviselők módosító indítványként
benyújtják a tisztelt háznak.
Az akció azonban ebben az esetben nem járt sikerrel. Az ok valószínűleg a törvény jellege: a
450 oldalas, összesen – ha jól számoltuk – 174 jogszabályt módosító salátatörvény105 nem
bizonyult alkalmasnak arra, hogy ilyen részletkérdésekkel foglalkozzon.
Nem akarjuk azt állítani, hogy a jogalkotás befolyásolásának ezek az eljárásai kizárólag az
MVM-hez vagy a nemzeti bajnok léthez kötődnének: más nem nemzetiek és nem bajnok is
valószínűleg alkalmazzák és ugyancsak váltakozó sikerrel. De az állam (a politika)
szuverenitása ilyenkor megkérdőjelezhető – pontosan ez az, amit a szabályozó, az állam
foglyul ejtésének nevez a szakirodalom.106
Az MVM pozícióit nem rendítette meg a válság sem. Feltűnő, hogy a 2008 őszén
megfogalmazott stratégia és a 2009-re szóló üzletpolitika alig utal a világgazdaságban
bekövetkezett fordulatra, bár 2009 tavaszán az üzleti terv az előző évinél lényegesen kisebb,
„15 milliárd forintot meghaladó” csoportszintű konszolidált adózás után nyereséget irányzott
elő (MVM 2009b, 3. o.). A vezetők ösztönzési rendszere miatt megszokott óvatosságot - a
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2009. évi LVI törvény, amelynek szép címét is érdemes ide másolni: „A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény
hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő
törvénymódosításokról”
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Ezt a jelenséget az MVM kapcsolatban részletesen elemzi Tóth I. (2010)
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prémiumfeltételek teljesítésének tökéletes biztonságát célzó alultervezést – is figyelembe
véve az eredmény meghökkentő lett: 85 milliárd forint. Ez az előző évhez viszonyítva
egyharmados növekedés, amit a társaságcsoport úgy valósított meg, hogy értékesítési
árbevétele közben húsz százalékkal esett.
Hogyan érte el a társaság minden idők legnagyobb nyereségét az év elején még nagyon
rossznak tartott feltételek mellett, ráadásul a világgazdasági válság mélypontján, amikor
Magyarország nemzeti összterméke több mint hat százalékkal zsugorodott, és még a
„válságálló” villamosenergia ipar forgalma – az alapszükségleti jelleg, a helyettesíthetőség
korlátozottsága és a viszonylag kicsi árrugalmasság miatt – is öt százalékkal csökkent (MVM
2010)?
A válság hatására a kereslet és az árszint a régió egészében esett, a hazai kínálat (és import)
jelentősen nőtt (4,4, illetve a zsinór árak esetében 2008 elejéhez viszonyítva 25 százalékkal MVM 2010). A kereslet és a nemzetközi árak csökkenését Magyarországon nem követték a
lakossági tarifák, sőt azok 2009-ben először 2,9 százalékkal, majd nyáron – az ÁFA-emelést
is beszámítva – majdnem 11 százalékkal nőttek (MEH 2009b), a szabadpiaci árak pedig 14
százalékkal (MVM 2010).
Az áramszolgáltatóknak már 2008-as eredményük után vissza kellett téríteniük
ötmilliárd forintot a fogyasztók számára, mert a MEH megítélése szerint ekkora
indokolatlan nyereségre tettek szert (Marnitz 2009a). 2009-re viszont egyes becslések
szerint a külföldi és a hazai árak különbségei alapján a termelők, forgalmazók,
kereskedők együttesen akár 500 milliárd forintnyi többlet profitra is szert tehetnek –
bár más elemzők szerint az összeg eltúlzott (Marnitz 2009b). Az ágazat minden
szereplője tagadta, hogy a plusz bevétel nála csapódna ki, a MEH-hel együtt vitatták,
hogy a 2006-2007-es áremeléseknél gyakran kiindulópontként említett, akkor
meredeken növekvő, de most zuhanórepülésre váltó lipcsei áramtőzsde kalkulációs
alapul szolgálhatna: ekkor már úgy ítélték meg, hogy ott rövid távú üzleteket kötnek
kis mennyiségre, míg itthon hosszabb távú szerződések szabják meg a forgalmat.
Az MVM 2009-ben szakértők szerint úgy érhette el a nagy nyereséget, hogy magas áron adott
el, majd olcsón vásárolt. A kereskedők zöme még 2008. őszi aukción megvette az akkor még
drága áramot, nem számítva ilyen áresésére, így a nagykereskedő jól megalapozta bevételeit.
2009-ben azután az erőművek által termelt áram átvételét a lehető legkisebbre szorítva a
csökkenő szabadpiaci tarifákkal szerezte be az egyetemes szolgáltatási igények kielégítéséhez
szükséges energiát. Az eladásokban nőtt a nagyfogyasztók közvetlen részesedése,
amelyeknek felkészültsége, érdekérvényesítő képessége az MVM szerint még gyenge.
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A tavalyi profit tehát egyszeri, kiugró érték, de a várakozások szerint 2010-ben is több
tízmilliárdos lesz az eredmény, mert most az ipari export meglódulásával nő a
villamosenergia kereslet. A jövedelmező működésnek jórészt szerkezeti okai vannak.
„Az MVM sikerének fő oka a liberalizáció, az árak felszabadítása” – állítja a cég
egyik magas beosztású vezetője. „Korábban meg volt kötve a kezünk, de ez 2007-től
megszűnt. A JPE szabályozás számít valamit, de nem sokat. Az csak aprópénz, amit
így vissza tudnak szedni tőlünk. Szerepet játszik a HTM-ek átalakítása is, mert a
legrosszabb szerződésektől megszabadultunk, azok kimentek a piacra. És ezekhez az
okokhoz adódik hozzá a politikai alku, amire rendszeresen szükség van.”
Ezzel a háttérrel, a szétválasztás fenyegetésének elhárulta után, a költségvetés nehéz
helyzetében a legnagyobb osztalékfizetőként 2009-ben a cég már magabiztosan jelenthette ki:
„Az MVM visszavonhatatlanul a legjelentősebb gazdasági szereplők között” foglal helyet
(MVM 2009a). Ennek megfelelően alakult a 2008-ban és 2009-ben megfogalmazott
üzletpolitika és a stratégia aktualizált változata is, amiben a 2008 nyarán végrehajtott
vezetőváltás nem hozott törést.
A 2008-as jövőkép a Mavir és a cégcsoport kisebbségi csomagjának éppen eldöntött
értékesítése ellenére a nemzeti bajnok lét legfontosabb attribútumait hangsúlyozza:
„Az MVM csoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac
domináns, integráltan működő résztvevője, Magyarország nemzeti villamos
társaságcsoportja, mely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is.
Rövidtávon adottak lesznek a tőzsdei bevezetés feltételei, és középtávon a csoport
piaci értéke eléri a 800-1000 Mrd forintot” (MVM 2008i, 9.o.). A legfontosabb
szerepek között a kereskedelem, termelés, átvitel és nemzetközi befektetések mellett
megjelenik, mint „az állami felelősségvállalások érvényesítésének elősegítője.” Ezt a
cég méreteiből, súlyából adódóan képes megtenni – vitatják itt is egy oldalvágással a
szétdarabolás előnyös voltát: „Az MVM csoport domináns piaci pozíciója révén piaci
eszközökkel, a fennálló jogszabályi kereteken belül jelentős mértékben képes
támogatni az ellátásbiztonsághoz és a hosszú távú nemzeti energiapolitikához
kapcsolódó állami feladatok megvalósulását a többségi tulajdonos erre vonatkozó
igénye esetén.” Ilyen feladat lehet a versenypiac kialakulásának elősegítése, a kínálat
növelése erőművi beruházásokkal, a volatilis ármozgások csillapítása (u.o. 10.o.).
E kapcsolatrendszer másik oldalának tekinthetjük az állami magatartást érintő
feltételezéseket, amelyek, mint 2003 óta tudjuk, a vállalat kívánságai: a hatóságilag
megállapított, illetve ellenőrzött árak minden tevékenységi körben, az átviteli
rendszerirányításban is fedezik az indokolt költségeket és az elvárható nyereséget,
továbbá „Nem történik a hatóság részéről olyan beavatkozás, amely ellehetetleníti az
MVM csoport iparági átlagot elérő jövedelmezőségre vonatkozó célkitűzéseit” (MVM
2008i, 1. melléklet 3.o.).
Az állam és a vállalat közötti viszony sajátos piacán a kereslet és a kínálat röviden így is
megfogalmazható: „A hosszú távú ellátásbiztonságot és az árstabilitást segíti a regionális
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szinten is versenyképes, prosperáló, erős MVM csoport (vertikálisan integrált termelő,
nagykereskedő, szolgáltató társaságcsoport) fenntartása, növekedési feltételeinek biztosítása”
(MVM 2008i, 10.o.).
2009-ben a cég felvázolt egy hosszabb, 15 éves távra szóló stratégiát, amelynek fontosabb
elemei - a jövőkép, az állami célok elérésének elősegítése, a megvalósítás alapjául szolgáló
feltételezések - lényegében megegyeznek az előbb ismertetett dokumentum sarokpontjaival.
Csak a tőzsdeképesség hiányzik, aminek helyébe elsődleges célként „a társaságcsoport
tulajdonosi és piaci értékének növelése” lépett, másfél évtized alatt 1000 milliárd forint
nyereséget ígérve (MVM 2009e, 3.,5.o.). Az igazi újdonság egy új működési modell, az
energiaszolgáltatás több területén, az áram mellett a földgáz piacon is aktív „multy utility”
szerep kialakítása. Ez szorosan összefügg a stratégiákban és a gyakorlatban is egyre
fontosabbá váló terjeszkedéssel.
3.3.2. Terjeszkedés
A nemzeti bajnok lét egyik fontos jellemzője a regionális szerep megerősítése a határon
átnyúló akvizíciók révén. Mint korábban láttuk, ez a célkitűzés általánosságban már az
ezredfordulón felbukkant, a 2003-as stratégia is említette, majd a két évvel későbbi még
jobban hangsúlyozta, már több konkrétumot is felsorakoztatva. Egy 2008-as előterjesztés két
boszniai, illetve szerbiai projektet úgy ítélt meg, hogy ott még az év során tényleges
befektetésre is sor kerülhet (MVM 2008h), de ezek a tervek a vizsgált periódusban nem
váltak valóra. A hazai terepen azonban már számottevő eredmények mutatkoztak. 2008-ban a
fő célokat és irányokat az MVM a következőképpen határozta meg: „A közvetlen belföldi és
külföldi befektetések célja, hogy az MVM csoport jövedelmezőségét javítva járuljanak hozzá
a társaságcsoport kereskedelem vezérelt, integrált működéséhez, a piaci pozíciók
megerősítéséhez, a tulajdonosi érték növeléséhez”, főként a termelés, a kereskedelem és a
még hiányzó kisfogyasztói értékesítés területén, földrajzilag Magyarország mellett KözépKelet Európában és a Balkánon (MVM 2008i, 29.o.). A külföldi terjeszkedést, ami a korábbi
nagy tervek ellenére még nem hozott kézzel fogható eredményt a cégnek, az Igazgatóság nem
ítélte időszerűnek, de a több irányt elfogadta, és történtek is határozott lépések.
Az első kiemelt szegmens „a társaságcsoport termelői portfoliójának bővítése elsősorban
saját tulajdonú, magyarországi termelőegységekkel” (MVM 2008i, 12.o.) - jórészt nem
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vásárlások, hanem beruházások révén -, amire a keresleti piac megszűntetése, a kínálat
növelése miatt is szükség van.107
Az egyik kulcspont a paksi teljesítménynövelés és üzemidő hosszabbítás. Az előbbi
két blokkon 2008-ra, a másik kettőn pedig egy évvel később megvalósult, az utóbbiról
ebben az időben már megszületett a döntés. Az MVM kívánatosnak tartotta új
atomerőművi kapacitások létesítését, egy új blokk beindítását is. A költségeket
mintegy négyezer milliárd forintra becsülték. A tulajdonosi elvárás szerint a bővítés
nem igényelhet állami forrást.
2008-ban megalakult a projekttársaság az MVM résztulajdonában álló Mátrai
Erőművel a közösen létrehozandó új, 400 MW nagyságú lignittüzelésű blokkra. A
beruházás értéke mintegy 200 milliárd forint – a Mercedes gyár építésével azonos
nagyságrendű -, a magyar nagyvállalat részesedése a közös cégben is 25,1 százalékos
(Marnitz 2008e, Aláírták…2008).
A villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának javítása érdekében 2007-ben
megállapodtak Kapolyi László egyik vállalkozásával a Vásárosnaményi 230 MW
kapacitású kondenzációs kombinált ciklusú erőmű felépítésére, és egy évvel később
megtörtént az alapkőletétel. Ugyanebből a célból felvetették egy szivattyús
energiatározó építésének szükségességét is. Fontolgatták, hogy az MVM beszáll a
magyar piacra alternatív gázszolgáltatóként belépő ukrán hátterű EMFESz által
építendő Nyírtassi óriáserőmű fejlesztésbe (MVM 2008b).
A termelés körébe tartozik, de más természetű, mert uniós és kormányzati igények indokolták
a megújuló források hasznosítását. Az előterjesztések hangsúlyozták azonban, hogy ebbe
csak megfelelő megtérülés esetén, üzleti alapon vágnak bele – amit egyébként a kötelező
átvétel magas ára valószínűsít.
A három ígéretes területnek a szél, a biomassza és a hulladékok hasznosítását látták.
Közülük az első szegmens felé terjeszkedtek legkorábban, megvásárolva a Raiffeisen
csoport Hungarowind szélerőmű parkját, ezzel a hazai szél-kapcitás 18 százalékát. (Ez
a megújuló forrás okozza egyébként a legnagyobb rendszerszabályozási nehézségeket
a kiszámíthatatlan rendelkezésre állás miatt.)
A biomassza tüzelőanyagot a csoporton belül a Vértes Oroszlányi Erőműve már 2006
óta használ. Ezt az anyavállalat más blokkokra is kiterjeszthetőnek tartotta, hozzátéve,
hogy szükség van a technológia megújítására. Kormányzati kezdeményezésre az
MVM 2008-ban belépett a biomassza terméktanácsba. A cég elemzése szerint ebben
az időben még egyetlen ilyen erőmű sem működött sikeresen Magyarországon a
szabályozás hiányosságai miatt: indokolt a nagyobb állami támogatás, a megújuló és
kapcsolt energia árának differenciálása az előbbi javára, valamint az uniós
pályázatoknál a támogatás intenzitás 70 százalékra növelése. A társaság – most már
nem meglepő – megszövegezte az előterjesztés tervezetét és a határozati javaslatot a
kormánykabinet számára (MVM 2009e).

107

A részletek, ha más forrásra nem hivatkozunk, az MVM (2008i) és az MVM (2009a) dokumentumokban
találhatók.
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A termelő tevékenységek kiterjesztésével párhuzamosan az MVM célul tűzte ki a „portfolió
tisztítást”, a veszteséges egységek eladását is.
Először is ki akart szállni legelső, 2001-től indított befektetéseiből, a három kapcsolt
hő-és áramtermelő kiserőműből. A korábban jó üzletnek látszó fejlesztések
szabályozási környezete ugyanis megváltozott: a kötelező átvétel ára a 2000-es évek
végén nem tartott lépést a gáz beszerzési költségeinek emelkedésével, 8 százalékos
különadóval terhelték a távhő szolgáltatást, amelynek díját az emeléstől mindig
ódzkodó helyi önkormányzatok – a korábbi tulajdonostársak - szabták meg.
Az MVM azóta próbál túladni a sok gondot okozó Vértesi Erőművön is, mióta 2005ben átvette többségi pakettjét az ÁPV Rt.-től és a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól. A
korszerű Márkushegyi Bányával rendelkező, a retrofit program befejezése után a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő és 2006-2010 között a „szénfillérrel”
kistafírozott erőmű iránt érdeklődőket többnyire a 2020-ra előirányzott bezárást
követő rekultiváció nehezen becsülhető költsége riasztotta el – márpedig ettől az
eladó mindenképpen meg akart szabadulni. Számos sikertelen kísérlet után 2008
végén lényegében megállapodtak Kapolyi László nagyvállalkozóval, aki már
korábban fontolgatta a vásárlást, de végül most is visszalépett.
Feltűnő, hogy azok az MVM-nek tízmilliárdos nagyságrendű kárt okozó ügyek, amelyekben
még ma is folyik a nyomozás, jórészt a termelő kapacitások kiterjesztéséhez a balkáni
befektetések előkészítéséhez, vásárosnaményi fejlesztéshez, az energianád beruházáshoz,
illetve a szélerőművek megvásárlásához – kapcsolódnak.108 Ha ezek a vádak legalább részben
beigazolódnának, akkor ez azt jelentené, hogy a nemzeti bajnok léthez szükséges terjeszkedés
nemcsak a céget, a részvényeseket és kerülőutakon az üzletfeleket gazdagíthatja, hanem a
vállalat megfelelő pozícióban lévő döntéshozóit is.
A befektetések másik lényeges iránya a közvetlen végfogyasztói szolgáltatás növelése,
beleértve a kis és közepes felhasználókat is. Az eddig megtett lépések zöme – több
áramszolgáltató részesedésének megvásárlása – nem a versenyt, hanem a cég vertikális
integráltságát és az ágazat erős szereplői közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését szolgálta.
A társaságcsoport versenypiaci kereskedő cégének, az MVM Partnernek voltak
szerződései néhány nagyfogyasztóval. 2008-ban döntést hoztak arról, hogy a
leányvállalat indítsa el „a tömeges versenypiaci szegmensben … az ügyfelek
akvizícióját” azzal a céllal, hogy néhány év 15 százalék körüli részt szerezzenek
(MVM 2008i, 20.o.). A közvetlen lakossági szolgáltatás elindítását vagy a részvételt
az egyetemes szolgáltatásban azonban a magas ügyfél-kiszolgálási költségek miatt
nem ítélték célravezetőnek (Marnitz 2010d).
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A részletekről többek között az Index 15 részes cikksorozata ír, http://index.hu/gazdaság/magyar/2009, lásd
még például Sághy (2009)
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Közvetett módon azonban előreléptek úgy, hogy megvették az ELMŰ tíz százalékos
pakettjét a Fővárosi Önkormányzattól.109 Így az áramszolgáltató is felsorakozott a
Mátrai Erőműben már meglévő MVM-RWE közös tulajdon mellé, amit nemsokára az
ÉMÁSz 15 százalékos részesedésével egészítettek ki (Marnitz 2010c).
2010 tavaszára az MVM átvilágította az E.ON mindhárom áramszolgáltató cégét
kisebbségi tulajdonszerzés céljával, és hasonló tárgyalások folytak az EdF-fel is
(Marnitz 2010c.). Az utóbbi céggel már 2008-ban egyeztettek a Démász egy részének
megvásárlásáról, ennek megvalósítását még arra az évre tervezve (MVM 2008e). Ha
mindegyik üzletet sikerül nyélbe ütni, akkor a nagyvállalatnak ismét mindegyik
szolgáltatóban lesz érdekeltsége.
Több Magyarországon jelen lévő nagyvállalattal vizsgálják a stratégiai szövetség
létrehozásának lehetőségét a befektetések költségeinek és kockázatainak megosztása
érdekében. Ennek célja „a beszerzési, illetve értékesítési portfolió szélesítése, a
hosszú távú szerződések lejárta utáni időszakra az MVM piaci pozícióinak
megtartása, illetve erősítése (MVM 2008h, 7. melléklet, 50.o.).
Még nagyobb léptékű elgondolás a kereskedelmi tevékenység kiterjesztése a kapcsolódó
területekre, a széndioxid kvóta kereskedelem mellett a primer energiahordozó ellátásra,
elsősorban a földgáz piacra. Ennek alapján tűzték ki célul 2009-ben, a hosszú távú
stratégiában a részvételt a közszolgáltatások több ágában, azaz a „multy utility” modell
megvalósítását.
A földgáz piaci megjelenést az ellátás biztonság növelésével és a költségek
csökkentésével indokolták. Már korábban – Kocsis István vezérigazgatósága idején felmerült a részvétel a Magyarországot is érintő új vezetékek (Nabucco, Déli Áramlat)
építésében, stratégiai partnerségi kapcsolat kialakítása gázpiaci szereplőkkel. Mint
láttuk, a Mavir sorsának mérlegelésekor szóba került a gáz-és villamos vezeték
rendszer közös vállalatba szervezése. 2009-ben egy másik szálon is elindult a
tervezgetés a gázszolgáltatás piacán egyötödös részesedést szerzett, de a gázvásárlási
háttér politikai indíttatású megrendülése és átláthatatlan tulajdonosváltási ügyletek
miatt bajba került az EMFESz-szel kapcsolatban. Ez először a cég kisebbségi
pakettjének megszerzését jelentette volna a Gazprom főtulajdonosi szerepe mellett,
később egy új társaság alapítását hasonló konstrukcióban a felszámolt ukrán vállalat
piacának átvételére (Az MVM beszáll…2009, Marnitz 2010a). Szóba került Főgáz
részvények megvásárlására is a Fővárosi Önkormányzattól.
Régebbi terv a meglévő távközlési kapacitások jobb hasznosítása. A villamos energia
üzemirányításhoz kapcsolódva ugyanis az MVM rendelkezik országos
gerinchálózattal, amelyet fel is újítottak, és a cég bejegyzett távközlési szolgáltató.
Amióta 2005-ben a MEH jóváhagyta a szolgáltatások értékesítését külső, piaci
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Az MVM nem látszott befutónak a többségi tulajdonos RWE-vel szemben, és a sajtó kezdeti feltételezése
szerint csak „árfelhajtó akcióról” volt szó, „kedves állami gesztusról” a főváros felé (Ma hirdetnek…2008).
Mégis a magyar vállalat nyert, a tőzsdei árfolyammal megegyező, de a meghirdetettnél négymilliárddal
magasabb áron (Az MVM-é… 2008).
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partnereknek, cél volt ilyen kapcsolatok kiépítése, de a 2000-es évtized végéig nem
sikerült áttörést elérni.
Noha ezek a terjeszkedési elképzelések a kívülálló számára meglehetősen konzisztensnek
tűnnek, az ágazatnak a nagyvállalattól független szakemberei számára nem feltétlenül
meggyőzőek.
„Az MVM-nek nincs stratégiája. Azt megértem, hogy a downstream (a termelés –
V.É.) felé akar terjeszkedni, mert a Magyarországon jelen lévő külföldi
versenytársaknak az anyacégükön keresztül kétségtelenül vannak olyan kedvező
beszerzési lehetőségei, amilyenekhez az MVM nem fér hozzá. De ezek a
befektetések, amelyekről szó van, életképtelenek. A Mátra bővítése, a bakonyi
rekonstrukció, a nyugat-magyarországi szélerőmű vagy Kapolyi vásárosnaményi
projektje kivétel nélkül megjárta az összes nagy szereplőt. Mindenki úgy ítélte meg,
hogy ezek gazdaságtalanok, csak az MVM vezetői büszkék rá, hogy milyen jó vásárt
csináltak. Az állami döntéshozóknak fogalmuk sincs ezekről a kérdésekről, és az
igazgatóságokba általuk delegált tagoknak sem sok. Úgyhogy az MVM
menedzsmentje lényegében azt csinál, amit akar. A szolgáltatási ágon pedig az ELMŰ
és az ÉMÁSz vásárlást ilyen válságos gazdasági helyzetben egyenesen
nemzetárulásnak tartom, arra a pár tízmilliárdra nagy szüksége lett volna a
költésvetésnek” – szól az utóbbi terepen valószínűleg nem elfogulatlan vélemény. A
nagyvállalat korábbi vezetői azonban fenntartják azt a véleményüket, hogy a tervezett
és megvalósított befektetések többsége – elsősorban az áramszolgáltatók
részvényeinek megvásárlása, a paksi és a mátrai bővítés – jó üzlet.
A 2000-es évtized végére az MVM szép nyereséggel rendelkezett – és a tulajdonos az
osztalék elvonásban önmérsékletet tanúsított - ahhoz, hogy a nagy ívű terveket a cég részben
saját forrásból finanszírozza, továbbá elegendő önerőt biztosítson a hitelekhez, uniós
támogatásokhoz.
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pénzügyi
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meg

lehetett

fontolni

a

kötvénykibocsátást is (MVM 2009e) Mint láttuk, a paksi esetében kifejezetten hangsúlyozták,
hogy a bővítést állami pénz nélkül kell megoldani. Közvetlen költségvetési támogatással
tehát nem számoltak. A terjeszkedés hátterét adó állami segítség azonban, ami a nemzeti
bajnok teremtés fontos eleme, a villamosipari holdingnál sem hiányzik. A hatóságilag
megszabott, illetve ellenőrzött tarifák, az elismert költségek – köztük az amortizáció és a
fejlesztési költségek nagysága –, a szabályozás egésze, valamint az osztalékpolitika
tulajdonosi meghatározása még a teljesen liberalizált piacon is alapvető szerepet játszik a
cégcsoporton belüli és azon kívüli befektetések lehetőségének alakításában.
3.3.3. A jövő kérdőjelei
A

bevételszerzési

lehetőségeket

közvetlen

kormányzati

döntések

továbbra

is

befolyásolhatják. A 2010-es kormányváltás után nemcsak az ilyenkor szokásos vezetőcsere
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zajlott le a cég élén – az elnök Faragó Csaba elődjéhez, Vági Mártonhoz hasonlóan az állami
vagyonkezelő egyik vezetője volt, csak éppen az előző Fidesz kormány idején, a
vezérigazgató Baji Csaba pedig ugyanakkor a Paksi Atomerőmű vezérigazgatói székében ült,
vagyis ugyanonnan érkezett, mint Kocsis István -, hanem az új kabinet befagyasztotta a
lakossági energiatarifákat is. Az áramszolgáltatók, nem várva be a MEH határozatát, az év
elején 1,5 és 6,2 százalék közötti mértékben csökkentették a végfogyasztói árat, a
nagykereskedelmi árak esése, illetve árrésük túl magasra emelkedése miatt, amelynek
pótlólagos bevételeit ilyen formában juttatják vissza partnereiknek (Marnitz 2010f).
A parlament sürgősséggel, a házszabálytól eltérve fogadta el az önálló képviselői indítványt
az áram- és gázárak árképzési módszerének felülvizsgálatára és a tarifák befagyasztására,
mégpedig határidő nélkül.110 A törvény árstopot ír elő az energiaszolgáltatók és a gáz
nagykereskedő számára, az MVM-re – és az erőművekre – viszont nem (MVM-re
szabott…2010). Ez jelenthet pozitív megkülönböztetést, a Fidesz által az előző években is
támogatott „erős nemzeti vállalat” koncepciójának továbbvitelét, már csak azért is, mert a
nagyvállalat az állami vagyonkezelő „aranytojást tojó tyúkja”, amely a 2009-es válságévben
35 milliárdos osztalékot fizetett (Marnitz 2010i). De a kormánypárt ehelyett felidézheti 20012002-es gyakorlatát is, amikor az árak mesterséges leszorításával több tízmilliárdos
veszteségbe kényszerítette vállalatát. Mi a fontosabb: költségvetési bevétel vagy az árak
alacsonyan tartása; s ha ez utóbbi, akkor ki fizesse a számlát? Ezek a kérdések ma éppúgy
politikai döntésre, illetve az ágazat szereplőivel folytatott tárgyalásokra várnak, mint tíz évvel
ezelőtt.
Visszatérhetnek a politikusok a luxusprofit kárhoztatásához, illetve a Gyurcsány kormány
által az energia szektorra kivetett – éppen 2010-ben kifutó - Robin Hood adóhoz is, ami
2009-ben 30, ebben az évben pedig 20 milliárdot hoz az államkasszának (Marnitz 2010h). A
nemrégiben bevezetett bankadó is precedenst nyújt a hasonlóan magas nyereséggel működő
többi ágazat, köztük a villamosenergia ipar megsarcolásához. Nehezen képzelhető el, hogy
akár az árstop, akár a pótlólagos adók terheit kizárólag a privatizált cégek, a külföldi
befektetők viseljék – ám ezeknek az ágazaton belüli megosztása most már eltérhet a korábbi
gyakorlattól.
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A külföldi nagytulajdonosok elleni fellépés fenyegetéséhez nemcsak saját korábbi
nyilatkozatait idézheti fel az Orbán kormány, hanem régióbeli példákra is hivatkozhat.
Szlovákiában a Fico kormány már 2006-ban „gazdasági hazaárulással” vádolta meg
elődjét, amely a természetes monopóliumok privatizálásával „túszhelyzetbe hozta az
országot. Felszólította a külföldi nagyvállalatokat az árak csökkentésére, vagy
legalább arra, hogy nyereségükből járuljanak hozzá az alacsony jövedelmű rétegek
közmű kiadásainak támogatásához – ami hasonlít a Robin Hood adó szerkezetéhez -,
és kilátásba helyezte a Villamos Művek visszavásárlását az olasz Eneltől (Szilvássy
2006). Két évvel később a szlovák kabinet nem hagyta jóvá az áremelési igényeket,
hatósági szabályozás alá vonta a kisfogyasztói áram- és gázárakat, és a miniszterelnök
most már kisajátítással fenyegetőzött (Szilvássy 2008, Barabás T. 2008).
De megnyílhat egy másik út is. 2010 őszén úgy hírlik, hogy az MVM nemzeti bajnok
szerepének megteremtésében kulcsszerepet játszó korábbi vezérigazgatója, Kocsis István a
MOL elnöki vagy vezérigazgatói székével cseréli fel a Budapesti Közlekedési Vállalatnál
betöltött vezetői posztját. Ez alkalmat adhat arra, hogy a két cég közeledése, távlatilag esetleg
összeolvadása az egy évtizede tartó tervezgetésből valósággá váljon. Az első lépés az
olajipari cég húsz százalékos, pillanatnyilag a Szurgurnyeftyegaz által birtokolt pakettjének
megvásárlása lehet az MVM által. A MOL és már az előző kormányzat által is
nemkívánatosnak minősített orosz befektetőt az 2009 tavaszi vásárlás óta sem jegyezték be a
részvénykönyvbe, így korlátozva tulajdonosi jogainak gyakorlását. A villamosipari holding
belépése a MOL tulajdonosi körébe összhangban van a kormányzat állami tulajdont erősíteni
kívánó elképzeléseivel. A becslések szerint mintegy 500 milliárdos költséget az MVM
osztalékának folyamatos visszahagyásával, kötvénykibocsátással vagy – például a Magyar
Fejlesztési Banktól felvett - kölcsönből lehetne fedezni. Igaz, hogy ez hosszú évekre
leblokkolná az MVM egyéb terjeszkedési, fejlesztési lehetőségeit, de esélyt teremtene a
vezérigazgató által olyannyira kedvelt „szinergiák” érvényesítéséhez, és a MOL irányításában
amúgy is befolyásos, Csányi Sándorhoz kapcsolódó hazai befektető csoportok további
erősödéséhez – egy olyan igazi nemzeti bajnok megteremtéséhez, amely valamilyen formában
összekapcsolná a Magyar Villamos Műveket, a Magyar Olajipari Rt-t és az Országos
Takarékpénztárt. S ezzel mindegyiküket óvná egy külső, ellenségesnek minősített
kivásárlással szemben.111
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2010. október elején az OTP vezérigazgatója az Inforádióban teljes bizalmáról biztosította a MOL
hivatalban lévő elnökét, és cáfolta a menesztéséről szóló híreket.
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Ez megintcsak nem volna precedens nélküli megoldás. Az energetikai cégek hosszú
évek óta tartó fúzióiban a 2000-es évek közepén újabb hullám indult, és ez sokhelyütt
a nemzeti áram-és gázipari társaságok összekapcsolódását jelentette – védekezésként
a külföldiek belépésével szemben, és erőteljes állami segítséggel. Az OMV egyesült
az áramszolgáltató Verbunddal (Szászi 2006). A spanyol kormány támogatta az
Endesa és a GAS Natural egyesülését, hogy a német E.ON-t távol tartsa villamosipari
cégétől. Az olasz Enel felvásárlási szándéka új impulzust adott a Suez és a Gas de
France összeolvadásának (Blahó 2008a,b). Vagyis a nemzeti kormányok nem nézik jó
szemmel a külföldi – akár uniós – befektetők megjelenését nemzeti bajnokaik
környékén, és inkább a hazai fúziókat segítik, úgy is mondhatjuk, hogy a nemzeti
bajnokokat részesítik előnyben az „Európa bajnokok” létrehozásának vállalati
szándékával szemben.112 Ez azonban így is azt jelenti a magyar cégek számára, hogy
még nagyobb versenytársakkal szembenézniük saját piacaikon is.
Az ágazat több szereplője szerint a verseny és az MVM szempontjából az az alapkérdés, hogy
mennyire marad szoros, napi kapcsolat az állam és a nagyvállalat között.
Egy másik nagyvállalat képviselője így beszélt erről: „Tisztább helyzetet teremtett
volna a független TSO, de nem ez a legfontosabb kérdés. Lehet akármilyen független
a Mavir, ha Kocsis el tudja intézni, hogy a kormány korlátozza az importot…. Az
MVM még mindig nem üzleti módon működik. Nemrég beszélgettem a
vezérigazgatójával, hogy miért nem csinálnak egy rendes kockázat kezelést. Amire
azt válaszolta, hogy mire építsek kockázat kezelést, bármikor jöhet a piros telefon,
hogy kinek mit adjak és mennyiért.” Másik beszélgetőpartnerünk úgy tudja, a vezetők
kinevezését a miniszterelnök személyesen intézte, mégpedig úgy, hogy két nevet írt
fel egy cédulára, és az egyik át volt húzva. „Ilyen kézi vezérlés soha nem volt, egyik
kormány alatt sem. Az a kérdés, hogy mekkora lesz az elnök és a vezérigazgató ereje,
hogy képesek lesznek-e befolyásolni ezeket az utasításokat, vagy ellenállni, ha a
vállalat érdeke úgy kívánja.”
Mivel tehát az MVM nyereségtermelő képessége és a terjeszkedés továbbra sem független a
kormányzati döntésektől, sőt a feldarabolás, illetve beolvasztás Damoklész kardja is ott függ
a cégcsoport feje felett mindaddig, amíg az államnak ehhez megfelelő többsége van a
társaságban, a nemzeti bajnokot továbbra is a vállalati vezetők által befolyásolt kormányzat
teremti, tartja fenn – vagy éppen szűnteti meg.
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4. A nemzeti bajnok és az állam ellentmondásos viszonya
Az MVM két évtizedes története szépen példázza a nemzeti bajnok és az állam
ellentmondásos kapcsolatát, amely mindkét fél számára egyaránt hordoz nyereségeket és
kockázatokat. Ez az alapvető ambivalencia a külső (politikai és gazdasági) feltételek
módosulásával együtt változékonnyá, nehezen kiszámíthatóvá teszi a viszonyt – hosszabb
távon is fenntartja az instabilitást és a kölcsönös függőséget.
4.1. A legnagyobb stratégiai vállalatok sem mindig nemzeti bajnokok
Az 1990-es évek elején az MVM az ország egyik legnagyobb vállalata volt a tőkeerő és az
árbevétel alapján is, és vitathatatlanul stratégiai területen működött. Ennek ellenére az
egymást követő kormányok mintegy másfél évtizedig nem tekintették nemzeti bajnoknak,
ellenkezőleg: saját céljaik érdekében többféle módon is felhasználták, és ezekkel a lépésekkel
távolították az erős, integrált, nemzeti vállalat pozíciótól, azaz a nemzeti bajnokká
alakulástól.
A még hagyományos formában működő cégtől kért szívességek (más gyengélkedő vállalatok
kisegítése a kedvezményes áramárral és a szénbányák beolvasztásával) az MVM számára
nem okoztak elviselhetetlen terhet, sőt terjeszkedést jelentettek a kitermelő ágazat felé. A
társasággá alakulás módja, az önálló részvénytársaságok halmazára bontás azonban már előre
vetítette a „megcsonkítást,” a termeléstől az átvitelen és a nagykereskedelmen át a
szolgáltatásig ívelő teljes vertikum megbontását. Ezt a gyors állami bevételekre összpontosító
privatizáció végre is hajtotta. A nagyvállalat így elveszítette az erőművek nagy részét és az
áramszolgáltatók teljes körét, ráadásul a magánkézbe adással új, erős szereplők jelentek meg
korábban egyedül uralt felségterületén – ami a következő időszakban nemcsak az MVM,
hanem a kormányzat mozgásterét is befolyásolta. A privatizáció adott módja az állam
gyengeségének jele volt, és egyben cselekvőképességének tartós korlátait is megteremtette.
Ettől fogva a nemzeti bajnok teremtés nem két, hanem sok pólusú játszma lett.
Részben ezek a feltételek határozták meg hatósági árképzés és szabályozás alakítását, a hazai
nagyvállalat negatív megkülönböztetését, „puffer” szerepbe kényszerítését, a nagymértékű,
tartós veszteség létrejöttét, és feltehetően szerepet játszottak az újabb megcsonkításban, a
rendszerirányítás leválasztásában is.
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A nemzeti bajnok pozíció elérésének esélyét paradox módon a villamosenergia piac
megnyitása teremtette meg, mert ez szabadította ki az MVM-et és a szabályozó államot is a
hosszú távú áramvásárlási-és eladási szerződések, valamint a hatósági árképzés csapdájából.
Az új feltételek között a tartós, közvetlen politikai jelenlétet a villamosenergia piacon még
inkább csak az alapozhatja meg, ha az államnak van olyan vállalata, amellyel elég szoros
kapcsolatban áll. A nemzeti bajnokká válás teljes politikai egyetértéssel kialakított keretei
között azonban a cég gyorsan a kormány fejére nőtt. Világossá vált, hogy azok az adottságai
és készségei, amelyek segítették a vállalat és az állam „közös álmának” megvalósításában,
egyben a kormányzat ellen is fordíthatók: az állam foglyul ejtésére tett kísérletek egyre
sikeresebbnek bizonyultak. A kormányzat ekkor megint megpróbált fellépni a most már
megerősödött bajnok ellen – egyelőre kevés eredménnyel. De az eszközei tulajdonosként és
szabályozóként elvileg megvannak. Az MVM és az iparág sorsa, a nagyvállalat és a kormány
viszonya nem jutott nyugvópontra.
4.2. A libikóka strukturális okai
Az „egyszer fönt, egyszer lent” helyzet létrejöttének kiindulópontja az állami célok
összetettsége és változékonysága.
A kormányzat tulajdonosként és szabályozóként egyfelől saját gazdasági és politikai
törekvéseinek szolgálatába szeretné állítani az MVM-et. Más vállalatok kisegítése az cég
forrásaiból a 1990-es évek első felében, majd később a Postabank és hosszú éveken át a
Vértesi Erőmű esetében az állam oldaláról nézve költséges támogatásokat váltott ki. A
részleges privatizációból gyors és nagy bevételeket vártak az államháztartás egyensúlyának
javítása érdekében. A végfogyasztói árak mesterségesen alacsonyan tartása a felhasználó
vállalatok versenyképességét erősítette, és a lakossági terheket is mérsékelte – nem
függetlenül a parlamenti választások ciklusaitól. Az villamosenergia ipar domináns
szereplőjének gyengítésére tett lépések hivatkozási alapja lett az ágazaton belüli verseny
élénkítése, a megfelelés az uniós előírásoknak, néha időben és tartalmilag meg is előzve az
éppen érvényes irányelveket.
Másfelől az államnak mindkét szerepében érdeke egy erős, nyereséges, a kormányzat
tulajdonosi befolyásától sem elszakított vállalat megteremtése és fenntartása. Csak egy ilyen
cég alkalmas ugyanis arra, hogy szükség esetén az árakkal és az általa más vállalatoknak
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adott támogatásokkal - valamint a nyilvános és kevéssé átlátható szponzorációval kapcsolatos kormányzati igényeket kielégítse, folyamatoson adókat, esetenként különadókat
és osztalékot fizessen (ami megint csak más cégek kisegítésére vagy a költségvetési hiány
mérséklésére fordítható), részt vegyen nagy, állami döntési körbe tartozó fejlesztések
megvalósításában (mint az atomerőmű bővítése vagy új energetikai szállítási hálózatok
létesítése). Időről időre lényeges lehet az ellensúly kialakítása a többi erős piaci szereplővel
szemben, azaz hogy az állam kiszabadulhasson ezeknek a cégeknek a fogságából.
Nyilvánvaló, hogy a célok két csoportja ellentmond egymásnak,113 és ha valamelyikük
tartósan túlsúlyra kerül, akkor – mivel egyaránt, ha nem is mindig egyformán fontosak - a
kormányzaton belül is erős a késztetés a korrekcióra. Ez az egyik oka a változékonyságnak,
amit belső politikai és gazdasági, valamint a külső, piaci és uniós feltételek módosulása is
befolyásol. (A parlamenti választások közeledte, a nagy feldolgozóipari vállalatok
felzúdulása, a világpiaci árak emelkedése például a tarifák mérséklését helyezi előtérbe, akár
az MVM nyereségének rovására, az európai liberalizáció előrehaladása a tevékenységek,
szervezetek szétválasztását, a koncentráció mérséklését, míg az ellensúly-képzés, illetve a
költségvetés vagy más szervezetek pénzszükséglete a profit növelését indokolja.)
A törekvések ingadozása felé visz az egymást követő kormányok eltérő gazdaságfelfogása. A
Magyarországon kialakult politikai szerkezetben elvileg a baloldali, liberális befolyás alatt
álló kabinetek a privatizáció továbbvitele, a piacnyitás, a verseny, a domináns cégek
gyengítésének hívei, míg a jobboldali kormányok az erős nemzeti, állami vállalat pártján
állnak. A körülmények erejét (és az ideológiák gyengeségét) mutatja azonban a
következetesség hiánya mindkét politikai oldalon, ami esetenként az energetikai szektoron
kívül ritka összparlamenti egyetértésbe torkollik. A nemzeti bajnok teremtés nem az MDF
vagy a Fidesz regnálása idején indult, hanem – az ellenzéki pártok szavazataival – a
szocialista-liberális időszakban, miközben ez utóbbiak azelőtt a magánkézbe adás módjával
és a támogatások megvonásával is akadályozták a folyamatot.
Végül a célok változékonyságban szerepet játszik, hogy sok kérdésben a politika, a
hivatalban lévő koalíciók tagjai, sőt az egyes pártok sem egységesek, továbbá hogy az
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Kivételes esetben előfordulhat, hogy a kétfajta törekvés azonos irányba hat. Például a viszonylag olcsó
behozatal átadása az MVM-nek nagy külpiaci áremelkedések idején hozzájárulhat az egyetemes szolgáltatás
árainak viszonylag alacsonyan tartásához, miközben a nagyvállalatnak nyereséges üzlet.
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államapparátus is megosztott szervezetrendszer. A tulajdonos képviselője, a szabályozó
hivatal és az ágazati minisztérium, a pénzügyi tárca és a versenyhivatal a szerepükből adódó
sajátos érdekeket követik – és ezekkel együtt az éppen adott erőviszonyoktól függően sikerrel
képviselik vagy gáncsolják a cég törekvéseit.
A kormányzatot egy szereplőnek tekintve is azt mondhatjuk, hogy a nemzeti bajnokokhoz
fűződő viszony ambivalens: egyfelől az államnak szüksége van ilyen cégekre, másfelől
viszont a bajnokok éppen erejüknél fogva akadályozhatják céljainak megvalósítását,
korlátozhatják szuverenitását, „túlhatalomra” tehetnek szert nemcsak egy-egy hatósággal,
hanem a politika egészével szemben.
Nem kevésbé ambivalensek a nagyvállalat céljai sem. Az MVM, amelyet múltja, mérete és
tevékenységének jellege is bajnok-jelöltté tesz, ezt a pozíciót a maga számára integrált,
domináns pozícióban lévő, nyereséges, terjeszkedésre képes nagyvállalatként határozza meg.
Ehhez egyrészt szükségre van a tulajdonos és szabályozó állam kedvező döntéseire többek
között a szervezeti keretekről, az árakról, a nyereség felhasználásáról. Az állami tulajdon,
mint más esetekben, itt is segíthet a piaci kockázatok elhárításában, védettséget ad a teljes
kudarccal, a csőddel szemben. Másfelől viszont az MVM többször is megtapasztalhatta, hogy
ez a helyzet mértéktelenül megnöveli a nem-piaci kockázatokat a szétválasztástól a
veszteségbe döntésen át a megkülönböztetetten negatív elbánás számos formájáig. Ezért a cég
nemcsak a kormányzati döntések rövid távú befolyásolására, az állam fogságba ejtésére
törekszik, hanem igyekszik kiszabadulni is az egyszálú függés kereteiből – anélkül, hogy más
kalodába, szakmai befektető fennhatósága alá kerülne -, amit jól szolgál a tőzsdei bevezetés
szorgalmazása. De más nemzeti bajnok, így a MOL példája is azt mutatja, hogy a teljes
elszakadás nem lehetséges, és a vállalat számára nem is kívánatos: bármikor szükség lehet a
törvényhozás vagy a végrehajtó hatalom segítségére a piaci manőverekben is.
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változékonysága, ami a hasonló jelzőkkel illetett kormányzati szándékokat is tükrözve
egyszer az állami feladatok „piackonform” teljesítését, máskor a piaci-profitabilitási
törekvéseket emeli ki. Bár az egymásnak ellentmondó célok a vállalati dokumentumokban
legtöbbször egymás mellett szerepelnek, csak a hangsúlyok tolódnak el, a konkrét ügyekben
(például a piacnyitást megelőző nagy áramaukció idején) a vállalatnak döntenie kell akkor is,
ha ezt megpróbálja elkendőzni.
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A nemzeti bajnok pozíció tehát mind az állam, mind a vállalat oldalán fontos szükségleteket
elégít ki, de kölcsönös függéssel és kölcsönös kiszolgáltatottsággal is jár.
4.3. Működési mechanizmusok és alkueszközök
A villamosenergia termelés és szolgáltatás hagyományos formájában a piaci működésnek
semmilyen jegyét nem mutatta – lényegében minden elemét állami döntések, illetve az állami
bábáskodással kialakított vállalatközi kapcsolatok határozták meg. Ezt sem a cégek működési
formájának, sem a tulajdonosi szerkezetnek az átalakítása - az MVM társaságok halmazára
bontása, majd egyes részeinek privatizációja – nem változtatta meg gyökeresen. A trösztön
belüli kapcsolatok helyébe a jogilag önálló, később magánkézbe adott vállalatok szerződései
léptek. Tartalmukat a privatizáció feltételéül szabott hosszú távú megállapodások határozták
meg, amelyeket azonban nem a szerződő felek közötti, hanem a befektetőknek az eladó
állammal folytatott alkuja alakított ki, és alakított át a következő években. A szerződések
meghatározták a termelés és értékesítés mennyiségét, a termékpályát, és kiinduló pontul
szolgáltak a hatósági árak kalkulációjához.
Ez a modell – amely jól mutatja, hogy bizonyos feltételek mellett nem a tulajdon, hanem a
szabályozás a perdöntő – fenntartotta az állam középponti szerepét. Az ágazat szereplői nem
közvetlenül egymással, hanem a politikusokkal és a hatóságokkal vitatkoztak az árakról és
más működési feltételekről. Korábban kialakított fogalmi rendszerünket használva itt az
adminisztratív piac tiszta formáját látjuk, amelyben a piaci terminusok hátterében
egyértelműen kormányzati döntésekről van szó, éles a verseny a vállalatok között, de annak
módszerei lényegesen eltérnek a piaci versenytől.
Ilyen körülmények között az állam elvileg mindent megtehet. De azt már a tervgazdaság
idejéből is tudjuk, hogy döntéseinek nemcsak gazdasági-pénzügyi, hanem szociológiai
korlátai is vannak. És ebből a szempontból a tulajdon mégiscsak fontos. Az erőműveket és
áramszolgáltatókat megvásárló nagy külföldi befektetők esetenként diplomáciai csatornákat is
felhasználva, törekvéseik hangos kinyilvánításával erős nyomást tudnak gyakorolni az
magyar kormányra a számukra kedvező árak és szabályozók kialakítása érdekében. A
villamosipar sajátosságai miatt az (adminisztratív piaci) verseny nem elsősorban a piaci
részesedés növeléséért folyik, mert azt az egyes szereplők adottságai és az áramszolgáltatók
regionális monopolhelyzete rövidtávon meghatározza. A küzdelem tárgya először az ágazat
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által megszerezhető összes jövedelem (azaz a hatósági árak szintje), másodszor ennek a
jövedelemnek az elosztása a technológiai lánc egyes elemei között. Ebben a második körben
nullösszegű játszmáról van szó, amelynek kimenetelét a vállalatoknak az állammal folytatott
alkuja határozza meg.
Az alaphelyzetet a részleges piacnyitás is csak annyiban módosította, hogy kialakult a
versenynek egy újterepe a feljogosított fogyasztók ellátásáért. Mivel azonban a hosszú távú
szerződések lekötötték a kapacitások nagy részét - a modell nemcsak az állam, hanem az
MVM középponti szerepét is megőrizte -, a szabad kínálat kicsi maradt, és a verseny inkább a
közüzem és a liberalizált piac között, mintsem azon belül folyt.
A teljes piacnyitás és a HTM-ek, VEASz-ok felbontása elvileg új helyzetet teremtett.
Gyakorlatilag viszont sem az állam, sem az MVM centrális szerepe nem szűnt meg: a
kormányzat nemcsak a tarifák jelentős tételét adó átviteli díjakat szabta meg, hanem az
egyetemes szolgáltatás árai felett is felügyeletet gyakorolt, és ennek körét a lakosságon kívül
más fogyasztókra is kiterjesztették. A nagyvállalat pedig az átalakított szerződések révén még
mindig uralta a piac nagy részét, miközben számos, a mozgásterét korábban erősen korlátozó
kötöttségtől – például az áram garantált átvételétől és a teljes körű ellátási felelősségtől megszabadult. A liberalizáció tehát nem gátolja a nemzeti bajnok teremtést, sőt annak az
adott strukturális feltételek között még tágabb teret nyit. E feltételek legfontosabb elemei: az
importverseny korlátozottsága, a hazai kapacitások viszonylagos szűkössége, illetve a
fejlesztések nagy időigénye – a kínálat rugalmatlansága -, az állami szabályozás
fontosságának fennmaradása és a nagyvállalat megerősödése most már piaci kritériumok
szerint is.
Milyen eszközökkel tudta, illetve tudja támogatni az új helyzetben az állam a villamosenergia
iparban a nemzeti bajnok létrejöttét?
A legfontosabb a lehetőség nyitva hagyása volt a szervezeti és tulajdonosi keretek
meghatározásával. Az MVM megcsonkítva, de az alapvető tevékenységi körök megtartásával
és a szakmai befektető elhárításával került ki privatizációs folyamatból, az újabb
leválasztások pedig időlegesnek bizonyultak. Erre épülhetett a folyamatos működést
befolyásoló két alapvető eszköz, a piacteremtés és az árak meghatározása.

128

A többi nemzeti bajnoknál is nélkülözhetetlen módszer, a piacteremtés itt az ellátási
felelősséget, a hosszú távú szerződéseket, később az erőművi kapacitások kötelező
felajánlását jelentette. Noha eredeti céljuk más volt, ezek a pillérek alapozták meg az MVM
megkerülhetetlen szerepét az ágazatban, ezek biztosították az egyetlen vásárló és egyetlen
eladó pozíciót a liberalizációig, majd alapul szolgáltak a piacok nagy részének megőrzéséhez.
Az állam sokáig a behozatal csatornáit is az nagyvállalathoz kapcsolta, a piacnyitás után
pedig esetenként egyedi rendeletekkel részesítette előnyben – hivatalos indoklás szerint az
ármérséklés érdekében – az MVM-et.
Az árak meghatározása és a liberalizált piac szabályozása eleinte nem a nagyvállalatnak
kedvezett, de elegendő volt a működőképesség fenntartásához. A teljes nyitást megelőző
áram árverések során pedig kifejezetten „felső szintű döntéssel” engedélyeztek olyan
kereteket, amelyek az MVM némi önmérséklete ellenére nagy jövedelmet hoztak a cégnek. A
teljes piacnyitás után pedig az átvitelhez, rendszerirányításhoz kapcsolódó hatósági tarifák is
biztos alapot adtak a nyereségességhez. A piaci dominanciát elvileg korlátozó szabályok,
például a jelentős piaci erővel rendelkező szereplő azonosítása és bizonyos követelmények
előírása nem bizonyult nagyon hatékony módszernek. De továbbra is fennmaradt az operatív,
eseti tulajdonosi utasítások lehetősége, ami korlátozhatja az árakat és a profitokat.
Az állam közreműködése nélkül nem valósulhat meg a nemzeti bajnok lét fontos eleme, a
hazai és a határokon kívüli terjeszkedés sem. Ennek alapját ugyanis mindazok a hatósági,
tulajdonosi, sőt parlamenti döntések adják, amelyek befolyásolják a cég profitabilitását, a
nyereség felhasználását és az energiapolitika lényeges elemeit – például az atomenergia
termelés részarányának alakítását.
Ezekhez az eszközökhöz viszonyítva az MVM esetében kisebb súlyúak voltak az állami
támogatások hagyományos formái. A nagyvállalat kapott ugyan tőkeemelést, állami
garanciát veszteségtérítő juttatásokat a tulajdonostól, de csak néhány alkalommal,
kifejezetten a kormányzat által okozott hátrányok (például nem értékarányos részvénycserék)
kiegyenlítésére – ennek egy részét rögtön el is vonták tőlük -, és két esettől eltekintve kisebb
összegben. Az egyik kivétel a 2001-ben kiutalt 32 milliárdnyi támogatás a hatósági
ármegállapítás kompenzációjaként, lényegében az iparág más vállalatainak nyereségének
finanszírozására. A másik, hosszabb távra szóló kedvezmény az egyik leányvállalatnak, a
Vértesi Erőműnek adott szénfillér, ami nem költségvetési pénz, hanem árnövelő tényező, és
129

kormányzati célokat szolgál, a helyi termelés és a foglalkoztatás fenntartását. A megújuló és
kapcsoltan termelt energia előállításához adott állami támogatás az MVM-nek ugyanúgy jár,
mint mindenki másnak, amikor belép erre a piacra.
Ezeket a kedvezményeket és általában pozíciójának javítását, végső soron a nemzeti bajnok
szerepet a nagyvállalat szintén változatos eszközökkel érte el. Mivel az állam nemcsak a cég
tulajdonosa, hanem sokáig a „piac” minden elemét meghatározta, és a liberalizáció után is
jelentősen befolyásolta, nyilvánvaló, hogy a vállalati érdekérvényesítés fő terepe a
kormányzati-politikai szféra. Az adminisztratív piacon az MVM csak kivételes helyzetekben
alkalmazta a nyílt konfrontáció módszereit, ami a vezetők pozíciójába került. De a
vezetőváltások gyakorisága alapján azt mondhatjuk, hogy az elnökök és vezérigazgatók
szempontjából a másik, alapvetőnek tekinthető megközelítés, az együttműködés sem volt
sokkal sikeresebb. A cég szempontjából azonban ez a módszer hozott eredményeket.
A nagyvállalat általában a tulajdonosi elvárások teljesítését, az állami célkitűzések
megvalósítását hangoztatja (amelynek egyik része szükség esetén piaci terminusokkal, a
részvényesi érték növeléseként vagy a tőzsdeképesség eléréseként is megfogalmazható). Ez
sokszor nem is áll távol az igazságtól – csakhogy ezeket az elvárásokat, feladatokat és
működési feltételeket az MVM legfontosabb érdekérvényesítési eszközeként megpróbálja a
maga számára kedvező irányba befolyásolni.
A vállalati dokumentumokban is gyakran olvashattunk arról, hogy a cég rendszeresen részt
vesz a kormányzati vagy hatósági döntések előkészítésében, minisztériumi és egyéb (az
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munkabizottságokban, szakmai segítséget adott egyes részletszabályok vagy akár a
villamosenergia ágazat egész működési modelljének, az ezt megalapozó törvényeknek a
kidolgozásához.
Azt is láttuk, hogy ez a szakmai segítség a formalizált részvételen túl sokszor komplett
kormány-előterjesztések és jogszabály javaslatok megírását jelenti. Ezek a kész szövegek
módosítási javaslatként vagy önálló képviselő indítványként is bejuthatnak a Parlamentbe,
legjobb esetben – amire szintén találtunk példát – egyszerre kormánypárti és ellenzéki
képviselők előterjesztésében. A vállalati befolyásolás esélyét javítja, ha a törvények keret
jellegűek, azaz a létfontosságú „technikai részleteket” vagy a lezáratlan vitás kérdések
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megoldását alacsonyabb szintű jogszabályokra hagyják, mert a kormány-és miniszteri
rendeletekre még könnyebb zárt ajtók mögött hatást gyakorolni. A vezetők rendszeres,
személyes kapcsolatban állnak ugyanis a politikai pártok, a kormány és a hatóságok tagjaival
és vezetőivel, és a megbeszéléseken nemcsak a jogszabályok, hanem minden más, az érintett
felek számára fontos kérdés előhozható. Mindezeket a gyakran sikeres kísérleteket az állam
foglyul ejtésének jelenségkörébe sorolhatjuk.114
E magas szintű kapcsolatokon túl az MVM jól felkészült apparátusa is gyakran tárgyal a
hatóságok, minisztériumok szakembereivel. A cég természetesen aktív részvevője a különféle
szakmai fórumoknak, civil szervezeteknek és bizottságoknak is, ami a különböző szereplők
érdekegyeztetése és a nyilvánosság miatt fontos. A nagyvállalatot védő cikkek egy részét
külső, de baráti viszonyt ápoló szakértők írják, a média megjelenést pedig bőkezű
szponzoráció segíti.
Az érdekérvényesítés eredményessége függ az állam éppen aktuális céljaitól és pénzügyi,
valamint az ágazat többi befolyásos szereplőjével szemben érvényesíthető erejétől. Ezen
kívül függ az MVM erejétől is, amit a sok célra felhasználható pénzeszsák nagysága és a
vezetők múltjával, politikai és üzleti kapcsolatrendszerével, személyes adottságaival és a
meggyőzési eszközök kiválasztásával körülírható érdekérvényesítési képesség szab meg. A
politika és a kormányzat megosztottsága egyfelől megkönnyíti a manőverezést – mindig lehet
találni támogatókat, akik esetenként saját hatalmi játszmáikban fel tudják használni az MVM
és a villamosenergia ipar ügyét -, másfelől viszont nehezítő tényező. Gyakran nem világos,
hogy ki is az állam vagy a tulajdonos, ki van döntéshozói helyzetben, sokan lépnek fel a
vállalatnál különféle igényekkel, az elvileg megkötött megállapodásokat a változékony
széljárás, a politika szféráján belüli harc kimenetele gyakran felülírja. A külső, uniós
előírások kijelölnek bizonyos kereteket, de a kötelező előírásokon és egyedi döntéseken kívül
inkább csak hivatkozási alapként szolgálnak az alkufolyamatok minden szereplőjének.
Úgy tűnik, az MVM az éppen hivatalban lévő vezetéstől függetlenül, vállalati kultúrájából
következően mestere annak, hogy ha céljait nem tudja teljes egészében valóra váltani, akkor a
számára kedvezőtlennek látszó feltételeket megpróbálja szívós munkával, a keretek újra
definiálásával, megváltoztatásával a maga javára fordítani, vagy legalább az adott
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Az elméleti keretről és villamosipari megjelenéséről lásd Tóth (2010)
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körülmények között a legtöbbet kihozni a lehetőségekből. Ezt láttuk a társasággá alakulás és
a privatizáció, a hosszú távú szerződések megkötése majd felbontása, a liberalizáció számos
részelemének meghatározása kapcsán is.
Végül, a nemzeti bajnok teremtés és a verseny kapcsolata a most vizsgált esetben a
szokásosnál bonyolultabb. Egyrészt az 1993-tól 2005-ig tartó időszak kormányai a
villamosenergia iparban nem teremtettek nemzeti bajnokot (inkább más nemzetek bajnokait
támogatták), de ez rövidtávon nem kedvezett a versenyfeltételeknek – a fogyasztóknak meg
különösen nem. Másrészt a verseny részleges-formális megjelenése, a piacnyitás nem
akadályozta a meg a nemzeti bajnok teremtést, inkább elősegítette azt. Igaz, hogy a
megerősödött nagyvállalat most már piaci eszközökkel is akadályozhatja a valódi verseny
kialakulását, az államnak továbbra is vannak eszközei mind a nemzeti bajnok gyengítésére,
mind a verseny élénkítésére ennek révén vagy más, szabályozási eszközökkel. Ennek esélyeit
sok körülmény, köztük a kormányzati gazdaságfelfogás és cselekvőképesség, a nagyvállalat
érdekérvényesítő ereje az állammal és a piac más szereplőivel szemben, az egységes európai
vagy legalább a regionális piac létrejötte is befolyásolja.
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Táblázatok
1. a. táblázat
Az MVM ZRt. fő mutatóinak alakulása
1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Saját tőke

225,9

247,1

247,1

256,5

220,3

273,4

385,0

392,8

328,5

árbevétel

239,9

316,4

339,6

384,5

389,0

396,2

379,8

400,3

224,7

Üzemi eredmény

4,7

1,1

-1,3

6,1

-38,2

-3,3

2,2

-2,2

-5,3

Kapott osztalék

0

6,4

13,1

3,7

6,1

5,6

8,6

5,7

16,7

-5,9

10,7

12,3

9,5

-30,8

-1,2

9,8

0,9

100,9*
(1,2)

-36,8

-14,3

-0,9

-24,7

-10,1

-6,1

-13,9

-5,4

-23,2

-12,3

Adózás
eredmény

előtti

Áramkereskedelem
árrés
Áramkereskedelem

0,1

-24,3

eredmény**
* A Mavir visszaintegrálása miatt technikai jellegű eredmény, a valódi nyereség 1,2 milliárd
** Közüzemi tevékenység adózás előtti eredménye
Forrás: MVM (2006 ápr.) és Éves jelentések
1. b. táblázat
Az MVM csoport fő mutatóinak alakulása
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Saját tőke

389,8

395,4

399,6

434,9

451,3

489,8

Nettó árbevétel

412,1

443,1

502,3

627,8

721,2

580,7

Üzemi eredmény

-0,3

-1,7

-12,3

28,7

51,9

77,4

Kapott osztalék

7,3

4,6

4,8

5,6

3,0

2,4

-0,2

-1,6

1,3

41,9

51,3

85,4

6,0

13,4

Adózás
eredmény

előtti

Áramkereskedelem
eredmény
Forrás: MVM http://www.mvm.hu/engine.aspx?page=mvmcsop_gazdaloldal
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2. táblázat
Villamosipari társaságok csoportjainak adózott eredménye folyóáron 1996-2007
Md Ft
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Erőművek

-14,2

10,5

15,9

16,3

19,4

29,1

32,7

19,7

30,8

31,1

38,4

30,9

Állami cégek

-17,6

-5,6

4,4

20,6

12,6

11,3

-29,5

-8,0

2,0

1,5

2,9

37,7

Áramszolgáltatók

-10,7

10,7

24,8

27,3

31,6

18,4

25,9

29,5

35,0

35,7

32,8

49,5

Összesen

-42,5

15,6

45,1

64,1

63,7

58,8

29,1

41,2

67,8

68,2

74,1

118,1

Forrás: TIG-RES (2009) 9.oldal
Megjegyzés: Erőművek: 100 MW-nál nagyobb, magánkézben lévő áramtermelők, az összes termelés 85
százalékát adták 2008-ban; 8 nagyerőmű és a csoport termelésének 15 százalékát adó kisebbek.
Állami cégek: az MVM csoport, Pakssal, a Vértesi Erőművel és a Mavirral együtt
Szolgáltatók: hat áramszolgáltató, három tulajdonosi csoport (RWE, E.on, EdF) részeként
3. táblázat

Villamosipari társaságok csoportjainak saját tőke arányos nyeresége, 1997-2007

Md Ft
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Erőművek

8,2

12,7

12,7

15,2

22,8

21,6

14,5

22,4

21,8

27,0

21,0

Állami cégek

-1,5

1,2

6,0

3,4

2,8

-7,3

-2,1

0,5

0,3

0,6

6,3

Áramszolgáltatók

4,8

11,3

12,8

14,2

8,5

11,9

13,8

15,4

15,3

13,9

19,4

Forrás: TIG-RES (2009) 15.oldal
Megjegyzés: Erőművek: 100 MW-nál nagyobb, magánkézben lévő áramtermelők, az összes termelés 85
százalékát adták 2008-ban; 8 nagyerőmű és a csoport termelésének 15 százalékát adó kisebbek.
Állami cégek: az MVM csoport, Pakssal, a Vértesi Erőművel és a Mavirral együtt
Szolgáltatók: hat áramszolgáltató, három tulajdonosi csoport (RWE, E.on, EdF) részeként
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4. táblázat
A nagyobb cégek saját tőke arányos nyeresége 2007

százalék
Cég, csoport

Nyereség/saját tőke

Termelők

A csoport átlaga
21,0

AES Borsod

41,1

AES Tisza

14,0

Pannon

5,8

Mátra

27,1

Bakony

17,5

Dunamenti

29,6

Budapest

3,2

Csepel

38,6

Állami vállalatok

6,3

MVM

7,7

Paks

6,5

Vértes

-25,5

Áramszolgáltatók

19,4

DÉMÁSZ

21,8

DÉDÁSZ

23,8

ELMŰ

22,2

TITÁSZ

18,4

ÉMÁSZ

8,4

ÉDÁSZ

19,0

Forrás: TIG-RES (2009) 15.oldal
Megjegyzés: Erőművek: 100 MW-nál nagyobb, magánkézben lévő áramtermelők, az összes termelés 85
százalékát adták 2008-ban; 8 nagyerőmű és a csoport termelésének 15 százalékát adó kisebbek.
Állami cégek: az MVM csoport, Pakssal, a Vértesi Erőművel és a Mavirral együtt
Szolgáltatók: hat áramszolgáltató, három tulajdonosi csoport (RWE, E.on, EdF) részeként
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5. táblázat
Lakossági villamos energia árak változása (ÁFA-val)

Időpont

Ár (Ft/kWh)

Árváltozás (%)

Éves fogyasztói árindex

1994 átlag

4,26

11,8

18,8

1995 átlag

7,36

72,7

28,2

1996 átlag

9,16

24,4

23,6

1997 átlag

12,59

37,4

18,3

1998 átlag

14,84

17,9

14,3

1999 átlag

17,25

16,2

10,0

2000. január

18,38

6,5

9,8

2001. január

19,58

6,5

9,2

2002. január

20,52

4,8

5,3

2003. február

22,29

8,6

-

2003. augusztus

24,30

9,0

-

2003 átlag

22,98

12,0

4,7

2004. január

27,13

11,6

6,8

2005. február

29,50

6,8

3,6

2006. január

28,32

-4,0

-

2006. augusztus

32,40

14,4

-

2006 átlag

30,32

2,8

3,9

2007. február

34,05

5,1

8,0

2008. január

39,03

9,8

6,1

2009. január

40,15

2,9

4,2

2009. november

41,54*

3,45

-

2010. január

48,54

16,9

2010. július

46,61

-4,0

Forrás: MEH
2004-ig Villamos energia árváltozások http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=292
2004-től
Lakossági
villamosenergia-árak
http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=217&lng=1

2000-től,

2009. novembertől: http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/200910/tajekoztato_eszarak.pdf
2010. januártól: http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201002/skmbt_c45110020812080.pdf
2010. júliustól: http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201006/tajekoztato_eszarak_2010_vii_mod.pdf
2009 éves fogyasztói árindex: http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok
* az ár a százalékos változás alapján lett számítva
Megjegyzés: A második oszlopban kiemelve azok az évek, amikor az áramár növekedés nagyobb volt az átlagos inflációnál.
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6. táblázat
Hatósági átlagárak változása 2000-2010 (előző időszak=100%)

2000

2001

2002

2003
febr.

2003
aug.

2004

2005

2006.
jan.

2006
aug.

2007

2008*

Nagykereskedelmi

5,9

13,1

2,3

-4,2

11,8

-2,7

11,1

-7,2

15,4

9,0

-

Végfelhasználói

6,0

6,0

5,0

10,0

9,0

0,0

9,8

2,3

12,0

4,9

* 2008, a teljes piacnyitás után nem volt hatósági ár ezeken a területeken
Forrás: MVM

7. táblázat

Végfelhasználók villamosenergia vásárlási átlagárainak változása, ÁFA nélkül
(előző év=100%)

Év

Közüzemi ár*
(Ft/kWh)

Szabad piaci ár
(Ft/kWh)

Szabad piaci/
közüzemi ár
(%)

Közüzemi
árváltozás
(%)

Szabad piaci
árváltozás
(%)

2003

18,98

11,11

58,5

2004

21,12

12,69

60,1

11,3

14,2

2005

23,73

14,33

60,4

12,4

12,9

2006

25,85

17,95

69,4

8,9

25,3

2007

27,29

20,62

75,6

5,6

14,9

2008

32,7

22,3**

68,2**

19,8

8,1**

2009

34,63

24,58

70,1

5,9

10,2

Forrás:
Villamos
energia
statisztikai
évkönyvek
alapján
számítva,
http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201005/villamos_energia_tarsasagok_2009_evi_adatai_1.xls
*2008-tól egyetemes szolgáltatás
**rendszerhasználati díjak nélkül

147

VESTÉK

2008.,

Melléklet
Az MVM Rt. felső vezetői

Időszak

Az Igazgatóság elnöke

Vezérigazgató

1963. szeptember -1987. szept.

-

Schiller János

1987. szeptember -1991. május

-

Hatvani György

1991. május - 1991. december

-

Dr. Halzl József

1991. december – 1993. május

Dr. Büki Gergely

Dr. Halzl József

1993. május - 1994. október

Dr. Bakay Árpád

Dr. Halzl József

1994. október -1995. december

Hatvani György

Lengyel Gyula

1995. december - 1997. május

Künszler Béla

Lengyel Gyula

1997. május – 1998. október

Lengyel Gyula

Dr. Tombor Antal

1998. október – 2000. május

Dr. Virág Miklós

Bakács István

2000. május – 2002. július

Katona Kálmán (elnök-vig.)

Dr.
Virág
(elnökhelyettes)

2002. július 2. – 2004.

Lengyel Gyula

Pál László

2004 - 2005. január

Miklós

Pál László

2005. január - 2007

Dr. Draskovics Tibor

Kocsis István

2007 – 2008. május

Vásárhelyi István

Kocsis István

2008. május – 2010. augusztus

Vági Márton

Mártha Imre

2010. augusztus -

Faragó Csaba

Baji Csaba

Forrás: MVM (2002): Villamosenergia-ipari visszatekintő statisztikai adatok 1925-2000, az
MVM kiadványa 39-40. oldal, 2004 után sajtóforrások
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B) AZ OTP MINT NEMZETI BAJNOK (Várhegyi Éva)
Bevezetés
A legtöbb európai bankrendszerben találunk „nemzeti bajnokokat”. Ilyen Franciaországban a
Crédit Lyonnais, amelyet eleve azzal az ideológiával hoztak létre, hogy az európai arénában
legyen egy méretben versenyképes nagy francia bank. Nemcsak a „túl nagy ahhoz, hogy
bukjon” elv miatt söpörhette évekig szőnyeg alá a problémákat a bank vezetése, hanem a
bankfelügyelet elnéző magatartása miatt is.115 Ez utóbbit jól magyarázza intézményesített
összefonódása a bankkal: az, hogy a bank rossz hiteleit értékelő Consortium de la Réalisation
– az Európai Bizottság reklamációjáig – a Crédit Lyonnais ellenőrzése alatt állt. A mind
tetemesebb veszteségek okainak gyökeres felszámolását az is nehezítette, hogy a francia
kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a „nemzeti bajnok” francia kézben maradjon. A bank
vezetése és a felügyelő hatóságok közötti személyes összefonódások, az összejátszás és a
kölcsönös kedvezmények jócskán hozzájárultak a korai – és kisebb társadalmi költséggel járó
– beavatkozások elodázásához, és ezzel a problémák eszkalálódásához. Alig egy évtized alatt
akkora veszteséget sikerült összehozniuk, hogy a mentési költségek csaknem 30 milliárd
dollárra rúgtak, és a francia adófizetők mellett a többi EU-ország polgárát is terhelte.116
Nemzeti bajnok volt hosszú ideig Ausztriában a Creditanstalt, amelynek a privatizációja
pusztán azért húzódott egy évtizedig, mert a kormány vonakodott attól, hogy a nemzeti
gyöngyszem külföldi kézbe kerüljön. Végül a nem sokkal korábban két jelentős osztrák bank
összeolvasztásával kreált Bank Austria vehette meg a CA-t. Az már a sors iróniája, hogy az
ily módon létrehozott új „nemzeti bajnok” – a bajor HypoVereinsbankkal való fúziója révén
– néhány év múlva külföldi tulajdonba került, és így semmivé foszlott az előző kormányok
erőlködése a nemzeti tulajdon megőrzéséért.
Egy sor „nemzeti bajnok” bankot kreáltak másutt is szerte Európában még a nyolcvanas
években, a korábbi európai integrációnál erősebb, az egységes belső piacot létrehozó Európai
Unió fenyegetésének árnyékában. Amikor már tudott volt, hogy 1992-től „nemzeti
bánásmód” jár minden, az EU-ban honos magánszemély és cég számára, amikor nem lehet

115

Ld. erről bővebben Vives (2000) tanulmányának Corporate Governance, National Champions and
Supervision című fejezetét, valamint a The Banker brit folyóirat cikkeit
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Később, a kilencvenes évek végén, a Banque Nationale de Paris próbált nemzeti bajnokká felnőni azzal a
csínnyel, hogy egyszerre tett ellenséges felvásárlási ajánlatot két, éppen barátságos egyesülésre készülő
társának, a Société Générale-nak és a Paribas-nak. Végül csak az utóbbi kezét nyerhette el, amivel nem lehetett
az élre törni.
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különbséget tenni német és holland, spanyol és belga, olasz és görög befektetők, tulajdonosok
között. Amikor várható volt, hogy csak akkor maradhat „nemzeti tulajdonban” egy bank, ha
elég erős ahhoz, hogy megakadályozza az „ellenséges felvásárlást”. A nagy európai
olvasztótégely fenyegetése, amit a pénzügyi világ felgyorsult globalizációja is felerősített, a
nemzeti kormányokban – ideologikus töltetet sem nélkülöző – félelmet keltett. Ennek egyik
reakciójaként nemzeti bankóriások születtek kormányzati segédlettel a holland ING-től és
ABN Amrótól a dán Danske Bankig (Várhegyi, 2002a 52-53., 101).
Az OTP eleve „nemzeti bajnoknak” született, bár teremtésének körülményei egészen mások
voltak, mint a piacgazdaságokban létrehozott társaié. A legnagyobb magyar bankot eleve egy
olyan gazdaság uralkodó lakossági pénzintézeteként hozták létre, amelyben elvileg sem
létezett a piaci verseny mint olyan. A tervutasításos rendszerben őszintén azt hitték (ki hitte?
Talán inkább a rendszer logikájából következett…), hogy a gazdaság úgy működtethető a
legracionálisabban, ha minden fő tevékenység egyetlen szervezetben összpontosul (Antal–
Várhegyi, 1987). A tervgazdasági szisztémához illeszkedő bankrendszerben a jegybank
(MNB) látta el a hitelbanki-kereskedelmi banki funkciókat, a lakossági megtakarítások döntő
részét pedig a takarékpénztár funkcióját betöltő OTP gyűjtötte össze. Ebben a rendszerben is
volt azonban néhány kivétel. Az egyik a takarékszövetkezetek köre, amely főként a
kistérségekben látta el a takarékpénztári funkciókat. A kivételek másik körét néhány speciális
feladatú pénzintézet alkotta: a külkereskedelmet finanszírozó Magyar Külkereskedelmi Bank,
illetve az állampolgárok külföldi kapcsolatait kezelő Általános Értékforgalmi Bank és
Pénzintézeti Központ.
A születés körülményeitől eltekintve azonban az OTP a piacgazdasági modellre való
fokozatos áttérés során, a nyolcvanas évek második felében kialakuló kétszintű
bankrendszerben is igyekezett megőrizni a „nemzeti bajnok” pozíciót, sőt ezt az előjogát a
rendszerváltást követően, a privatizáció folyamatában - és néhány más tekintetben – a
későbbiekben is fenntartotta. Az európai uniós csatlakozással ránk is érvényes uniós
versenyjog korlátozta ugyan a kormányzati kedvezményezés lehetőségét, addigra azonban
olyan piaci pozíciókat alakított ki a bank, amely e nélkül is kivételes üzleti lehetőséget
biztosít számára.
A tanulmány további részében először a születés néhány fontos sajátosságát vesszük sorra.
Ezt követően a bank működésének és magatartásának jellemzőit, a tulajdonosi struktúra és a
versenykörnyezet átalakulásainak fontosabb állomásait, piaci és eredménypozícióinak
változásait a „nemzeti bajnok” státus megőrzéséért folytatott „küzdelem” szemszögéből
tekintjük át. A 3. fejezetben több oldalról is vizsgáljuk az állam és a bank viszonyát, az
érdekérvényesítés módszereit és csatornáit, az állami támogatások és piacteremtés módjait és
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mértékét. Végül a 4. fejezetben, mintegy összegzésként, a nemzeti bajnoki státusz őrzésének
eszközeit és hozadékát elemezzük.
A bevezető rész zárásaként és a leíró-elemző részek nyitányaként idemásoljuk az OTP mai
cégbemutatójában szereplő tömör önjellemzést:
„A bankot 1949-ben alapították és 1987-ig az egyetlen lakossági bank. Magyarország
legnagyobb univerzális bankja, Közép-Kelet-Európa egyik meghatározó pénzügyi
szolgáltatója, kilenc országban van jelen. A Bank stratégiailag fontos hazai
leányvállalatai: OTP Jelzálogbank (legnagyobb magyar jelzáloghitel intézet),
Merkantil csoport (gépjármű-finanszírozás), OTP Ingatlan Zrt., OTP
Lakástakarékpénztár Zrt., OTP Faktoring Zrt. és OTP Alapkezelő Zrt. Főbb regionális
érdekeltségek DSK Bank, OTP Banka Slovensko, OTP Bank Romania, OTP banka
Hrvatska, OAO OTP Bank, CJSC OTP Bank, OTP banka Srbija, Crnogorska
komercijalna banka.”117
Az önmeghatározás világosan jelzi, hogy honnan indult és mivé vált az ország piacvezető
bankja. A tanulmány azt próbálja nyomon követni, hogy a mindenkori magyar kormány és a
mindenkori bankvezetés milyen együttműködése mellett mehetett végbe ez az impozáns
karrierpálya a pénzintézet életében.
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1. Az OTP születése, kezdeti működése és üzleti bankká alakulása
1.1. Az OTP mint a szocialista tervgazdaság adekvát intézménye118
Az OTP Bank jogelődjének, az Országos Takarékpénztárnak a története a Magyar Nemzeti
Bankban indult. Először az akkor egyetlen bankként működő intézmény takarékosztályát
különítették el a korábbi bankokból, illetve postai és postatakarékpénztári szervezetekből
építkezve, majd ebből hozták létre az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalatot (OTP N.
V.) 1949. március 1-én, a Gazdasági Főtanács 1081/1949 határozata alapján.
Az OTP helyzetét és szerepét az ötvenes-hatvanas-hetvenes években a szocialista gazdaság
„kétlelkűsége” magyarázza: miközben a gazdaság „demonetizálására” épült, vagyis arra,
hogy a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolatok, a megtakarítás és a felhalmozás
alapvetően ne a pénz, hanem a terv közvetítésével valósuljanak meg, a pénz szerepét nem
tudta megszüntetni, csupán korlátozni sikerült – azonban éppen ebből fakadt a gazdasági
rendszer folyamatos csikorgása.
A lakossági megtakarítások a gazdaság finanszírozásának meghatározói, amelyről semmilyen
rendszer nem mondhat le. Ez azonban feltételezi, hogy a keletkező jövedelmek az eredeti és
az újraelosztás révén döntő mértékben a háztartásokhoz kerülnek, amelyek hosszú távú
optimális fogyasztási pályájuk megvalósítása érdekében mindenkori szabad rendelkezésű
jövedelmük egy részét megtakarítják. Ha nincs vagy alacsony a szabad felhasználású
lakossági jövedelem, akkor a háztartások nem vagy csak korlátozottan tudják betölteni a
klasszikus gazdaságfinanszírozási funkciót. A tervgazdaság megtakarítási filozófiája viszont
éppen az volt, hogy a terv a jövedelmek hatékonyabb elosztását tudja megvalósítani, mint az
egyéni háztartás a maga esetleges módján. Az alapvető cél tehát a jövedelmek minél teljesebb
központosítása volt. Ennek egyaránt része volt a jövedelemelosztás centralizálása, a szabad
rendelkezésű jövedelmek minimalizálása és a mégis képződő megtakarítások centralizálása.
Az ötvenes években a minimális (a hiánygazdasággal is kordában tartott) fogyasztás után
gyakorlatilag nem maradt szabad felhasználású jövedelem a háztartásoknál. Ilyen
körülmények között csak kényszermegtakarítás volt elérhető, aminek fő formája az „önként”
jegyezhető államkötvény volt. E termékeknél az OTP csak a kötvények kamatainak, törlesztő
részleteinek és nyereményeinek kifizetője volt. A banki csatorna ebben az időben csak
másodlagos szerepet játszhatott: ezt mutatja, hogy míg 1949-ben 750 millió értékben
jegyeztek tervkölcsönt és 1950-ben több mint egymilliárd forintnyi békekölcsönt a dolgozók,
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A fejezet megírása során támaszkodtunk Király–Májer–Várhegyi (1999) tanulmányára
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addig az OTP-betétállományuk mindössze 250-300 millió forintra rúgott. A hatvanas
években a lakossági jövedelmek polarizálódásával egyre szélesebb rétegeknél jelentek meg
szabad rendelkezésű jövedelmek és ezzel párhuzamosan folyamatosan nőtt a háztartási
megtakarítási ráta.
Az OTP „népgazdasági küldetése” a szabad rendelkezésű jövedelmek centralizációja volt.
Elsődleges funkciója a lakosság pénzmegtakarításainak összegyűjtése volt kamat fizetésével.
A megtakarított lakossági jövedelem visszaforgatása is az államilag vezérelt különféle
kölcsönügyek, részletfizetési és más pénzügyi kedvezmények, támogatások rendszere
keretében történhetett csak meg: az egyéni felelősség teljesen megszűnt.
Az állam gondoskodó szerepének felfogása a „lakossági pénzügyi rendszerben” is
visszatükröződött: a lakossági bank szívességet tett az állampolgárnak, amikor elfogadta
megtakarítását, vagy amikor valutaellátással, hitellel „támogatta” őt. Ilyen feltételek mellett
ki sem alakulhatott „szolgáltató” bank. Az állami hivatalként működő pénzintézet nem csak
az elfekvő forintokat gyűjtötte össze, hanem a centralizált devizagazdálkodást is szolgálta:
aki valamilyen forrásból szert tett devizára, az OTP-devizaszámlán tarthatta azt, utazáshoz
elsősorban az OTP-ben vehetett valutát.
A lakossági pénzintézet egyúttal az „helyi állam bankja” is volt: az OTP lett a tanácsok
„pénztárnoka”, ő kezelte a községfejlesztési alapok betéteit és hiteleit. A nyolcvanas évek
elejéig a lakossági banki versenytársnak számító takarékszövetkezetek is az OTP irányítása
alatt működtek. Hosszú évtizedeken keresztül az emberek számára az OTP egyet jelentett a
„bank” fogalmával.
Az állami funkciókhoz – lakossági megtakarítások ösztönzése, bizonyos pénzügyi „ellátási”
feladatok, „közérzetjavítás” – igazodtak a pénzintézet termékei is, amelyek módosulásai hűen
tükrözték a gazdasági rendszerben végbement változásokat. A kényszermegtakarítások
időszakában az OTP még másodlagos szerepet játszott a megtakarítások centralizációban,
hiszen ekkor nem nagyon képződött szabad rendelkezésű megtakarítás. Az 1955-ben még
csak 722 millió forintnyi lakossági betétállomány 1960-ig 20,4 milliárdra nőtt, majd 1970-ig
megduplázódott (42 milliárdra emelkedett), ami már jelezte a korszak leáldozását és a
szocialista hiánygazdaság „liberalizálását.”
Az új korszakban a fő termék a takarékbetétkönyv volt, amely évtizedekig rögzített
kamatozásával, évente egyszeri kamat-jóváírási mechanizmusával rendkívül rugalmatlan
volt, viszont az állam korlátlan szavatosságot vállalt rá. Ez a termék szívta fel a hetvenes
években a lakossági megtakarítások 90 százalékát, és még a nyolcvanas években is a 65-70
százalékát. A hetvenes évek közepén a könyves betétek 55-60 százalékát vezették az OTP
153

fiókok, 25-30 százalékát a postafiókok, végül a fennmaradókat az akkor még egyértelműen az
OTP felügyelete alatt működő takarékszövetkezetek.
A takarékbetétkönyv kamatozását 1952-ben minisztertanácsi határozat, 1966-ban PMrendelet írta elő. A több mint húsz éven keresztül érvényben maradt 1966-os rendelet
rögzítette, hogy a látra szóló takarékbetét kamata 2%, a három hónapra lekötött takarékbetét
kamatra évi 3%, az egy évre lekötött takarékbetét kamata évi 5%. A kamatjóváírás
sajátossága abban rejlett, hogy a kamatot évente egyszer, minden év december 31-én írták
jóvá a számlán, illetve akkor, amikor a betét megszüntetésére sor került. A hatvanas évek
átlagos 0-2 százalékos áremelkedését figyelembe véve az öt százalékos kamat magas
reálkamatot biztosított a takarékos polgár számára. A termék univerzális volt: nemcsak az
OTP, de a takarékszövetkezetek is forgalmazták, így egyáltalán nem beszélhetünk versenyző
lakossági termékről.
A takarékbetétkönyvet hasonló termékek sora egészítette ki, amelyek szintén a lakossági
pénzügyi megtakarítások egy helyre történő koncentrálását szolgálták.
A takarékbélyeg már 1949-től létezett, a nagy karriert befutott iskolai takarékbélyeget
pedig 1953-tól lehetett vásárolni. A bélyeggel „takarékosságra szoktatott” ifjúság 14
és 35 éves kora között 1970-től kezdve már ifjúsági takarékbetétet nyithatott, és sokuk
nyitott is, mivel számos hitelkonstrukció (bútorvásárlás, lakásvásárlás) kedvezményes
igénybevételére csak így volt lehetősége. Az ifjúsági takarékbetét valójában a
lakáshoz jutást megkönnyítő célbetét volt. A szocialista hiánygazdaság klasszikus
célbetéte azonban az 1960-tól élő gépkocsi-fedezeti betét volt: a sorbaállás évei
(gyakran 5-10 év) alatt a gépkocsi vételárának 50-75%-ának lekötése biztosította a
jövedelem nem-elköltését (évi 2%-os kamat mellett). A takarékbetétek „késői”, egy
1976-os PM rendelettel létrehozott formája a takaréklevél, amely már egyértelműen a
hosszabb lekötést kívánta ösztönözni. A fix címletű takaréklevél a nagyobb
összegeket gyűjtötte össze, és 3 év után akár 6 százalék kamatot is el lehetett érni
ezzel a konstrukcióval.
A mechanizmusreformmal „liberalizálódó” gazdaság terméke volt 1969-től az OTPben nyitható devizaszámla, amire a jogszabályban szigorúan szabályozott forrásból
származó devizát lehetett elhelyezni. Az állomány nagysága éppen ezért nem volt
jelentős, a forintbetéteknek alig 7-8 százalékát tette ki még a nyolcvanas évek végén
is, hiszen a kötött devizagazdálkodás idején csak kiváltságos keveseknek volt legális,
számlán elhelyezhető devizája. Nem véletlen, hogy csak egyes kijelölt OTP fiókokban
(Budapesten három kerületi fiókban valamint 4 vidéki fiókban) lehetett devizaszámlát
nyitni. Később, ahogy romlott az ország adósságpozíciója, úgy könnyítették a
devizaszámlára történő pénzelhelyezést.
1967 és 1990 között az ún. IKKA-konstrukciót is az OTP működtette, amelynek
keretében külföldön élő rokonok hazautalásait a pénzintézet váltotta át a valutának
megfelelő forintértékű szolgáltatássá. Igénybe lehetett venni bizonyos kijelölt
boltokban történő vásárlásra ajándékutalványt, de nagyobb összegű átutalás esetén
akár életjáradék-biztosítást lehetett kötni, vagy gépkocsit lehetett vásárolni. Az IKKA
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egyfelől az ország devizaellátását támogatta, másfelől „közérzetjavító” programként
működött (a nyolcvanas évek végén 11 millió dollárt forgalmaztak ennek keretében).
Hasonló „közérzetjavító” funkciót töltöttek be az OTP pénzintézeti tevékenységéhez
csak lazán kötődő termékek, a szerencsejátékok és a nyereménybetétek. 1947-ben
indult meg az első háború utáni szerencsejáték, a totó, akkor még a
Postatakarékpénztár keretében. 1950-ben került át az OTP-hez, és 1957-től egészült ki
az össznépi szerencsejátékká vált lottóval, majd a borítékos sorsjeggyel. Ekkor alakult
meg az OTP-n belül a Sportfogadási és Lottóigazgatóság, amely csak a
rendszerváltást követően vált ki, és lett önálló szervezet (Szerencsejáték Rt.). A
nyereménybetétek 1951-ben jelentek meg, és létüket évtizedekre rögzítette az
1952/1033 minisztertanácsi határozat. Az alapkonstrukció szerint a nyereménytakarékbetétkönyvvel az elhelyezett átlagos betétösszeg 25-250 százalékát lehetett
negyedévenként megnyerni. 1961-ben hozták létre a gépkocsi nyereménybetétet, majd
1987-ben született a lakás-nyereménybetét.
A lakossági pénzforgalom lebonyolításában az OTP-nek korábban alig volt szerepe, hiszen
ezt egyértelműen a készpénzforgalom felé terelték – így a Nemzeti Bank
készpénzkibocsátása tökéletesen tudta szabályozni a lakossági pénzforgalmat. Noha az
átutalási betét alapfogalmát már hivatkozott 1952-es minisztertanácsi határozat körvonalazta,
majd egy 1966-os PM rendelet valamivel részletesebben szabályozta, gyakorlatilag csak az
1976-os újraszabályozástól kezdve funkcionált az OTP átutalási betétszámlája (amiből
mintegy másfél évtized múlva nő majd ki a mai lakossági folyószámla). Kezdetben a
számláról történt átutalások ingyenesek voltak, és a számlaegyenleg még 3 százalékkal
kamatozott is, vagyis a termék veszteséges volt, csak az OTP „imázsa” miatt alakították így.
A hetvenes évek közepére az OTP már mintegy 250 ezer család részére vezetett átutalási
betétszámlát, ezt tartották a 68-as reform utáni korszak egyik legnagyobb sikerének. Mivel a
legtöbb banki versenytárs még az ezredfordulóra sem érte el ezt az ügyfélszámot, a terméknek
a későbbi versenyhelyzet szempontjából is nagy a jelentősége.
Az is máig érvényes versenyelőnyt jelent, hogy számos készpénz-átutalási megbízást csak az
OTP-n keresztül lehetett indítani, így a ma is népszerű „sárga csekkek” fogalma a
pénzintézettel kapcsolódott össze. De nem csak a forint fizetési forgalom lebonyolításába
kapcsolódott be: az utazási irodák mellett az OTP volt a lakossági valutakeret kiváltásának
intézménye.
Az OTP az állam „ellátó szerepét” is közvetítette: a lakásépítés, lakásvásárlás szinte
reménytelen volt megfelelő OTP-kölcsön nélkül Az OTP 1960-tól kezdődően építtetett is
örök és szövetkezeti lakásokat. A tényleges építési költségből az állam jelentős kedvezményt
adott. Előtörlesztésként a csökkentett vételár legalább 20 százalékát és kezelési költség címen
a vételár 3 százalékát kellett az adásvételi szerződés aláírásakor készpénzben kifizetni. Az
törlesztés maximális időtartama 30 év lehetett. Az OTP lakáspiacon betöltött szerepét
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erősítette az 1971-től bevezetett szociálpolitikai kedvezmény is, ami többféle engedmény
igénybevételét tette lehetővé.
A lakáshitelek rendszere nehezen áttekinthető. A hitel odaítélése függött a lakáshoz jutás
módjától (építtetés, önerős építkezés, egyéni illetve társas építés), a lakás nagyságától (egyegy családra rögzítették a „jogosan járó” lakóterület maximumát), az igénybe vevő
személyétől (van-e folyamatos munkaviszonya), és még számos egyéb paramétertől. Külön
kedvezmény vonatkozott a lakásépítő szövetkezet útján megvalósuló telepszerű, többszintes
lakóházépítésre, külön kedvezményt kaptak az állami vállalatoknál dolgozó munkások, a
pedagógusok, a bányászok, a falvakban működő orvosok no meg az ifjúsági takarékbetéttel
rendelkezők. A kedvezményes kölcsön egyrészt a hitel nagyságát befolyásolta, másrészt a
kamatozását (innen datálódtak a kedvezményes, 30 évre rögzített 1-3 százalékos kamatok). A
lakáskölcsön terhe az átlagjövedelemhez képest így sem volt alacsony, miközben az OTP
(illetve a mögötte álló állam) számára egy 30 éven át ketyegő bombát jelentett.
A hetvenes-nyolcvanas években terjedtek el a különböző fogyasztási hitelkonstrukciók.
Közülük a legjelentősebb az áruvásárlási kölcsön volt, ami kezdetben kizárólag a
Belkereskedelmi Minisztérium által meghatározott termékekre volt nyújtható. Az önrész
minimum 20 százalék volt, a kölcsön lejárata általában 6-18 hónap volt, kamata 3-5 százalék,
azonban 4-6 százalékos kezelési költség is sújtotta. Az annuitásos törlesztő részleteket az ún.
„átlagkamat” módszer lapján állapították meg, ami a ténylegesnél kisebb terhet jelentett a
kölcsönvevő számára, miközben az OTP nem jutott hozzá a hitel tényleges jelenértékéhez. A
lakossági hitelállományon belül azonban mindvégig a lakáshitelek maradtak meghatározók.
1.2. A bankká válás útján119
Az OTP N. V. hosszú évtizedekig inkább hivatalként működött, mint pénzügyi
szolgáltatóként. (ez itt ismétlés:) A lakosság kényszermegtakarításait begyűjtő intézmény
lottóval, nyereménybetétkönyvekkel, iskolai takarékbélyegekkel színesítette amúgy
szegényes palettáját. A banki termékek körét elsősorban a rögzített kamatozású – a hetvenes
évektől már az inflációt sem kompenzáló – betétek, az államilag támogatott lakáshitelek és a
hetvenes évek közepétől az átutalási betétszámlák alkották. Ezzel a termékkörrel 1988-ig jól
elvegetált az OTP. Konkurenciát legfeljebb a hasonló termékeket kínáló
takarékszövetkezetek jelentettek, ezek súlya azonban elenyésző volt az állami feladatokat
betöltő OTP-hez képest.
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A fejezet megírása során támaszkodtunk Várhegyi (2002a) könyvére (p. 17-19, 89.)
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A nyolcvanas évek végétől azonban megváltoztak az OTP működési feltételei. A lakossági
piacon addig monopolhelyzetet élvező, ennek fejében viszont számos állami funkciót is ellátó
pénzintézet új helyzetbe került. Bár már az 1987-es bankreformmal, a kétszintű bankrendszer
kialakításával újabb nagybankok jöttek létre, működési engedélyük eleinte kizárólag a
vállalati bankpiacra szólt. Az MHB és a KHB (a későbbi K&H) szintén nemzeti bajnoknak
számított, az előbbi az ipar, az utóbbi az agrárium fő finanszírozójaként. A magyar
pénzintézeti rendszer három nemzeti bajnoka ekkor még békésen élhetett egymás mellett,
miként három, különböző úszásnemben bajnok sportoló: az előírásoknak megfelelően
tiszteletben tartották egymás felségterületeit. Az egyszámlarendszer keretei között (tehát
amikor egy vállalat csak egyetlen banknál vezethetett számlát) az MHB és a KHB ügyfélköre
–az ágazati leosztáson túl is – élesen elvált egymástól, a lakossági banki és kereskedelmi
banki jogosítványok merev szétválása miatt pedig az OTP egyikükkel sem állhatott
közvetlenül versenyben.120
A nyolcvanas évek végén az MNB-utódbankok még csak a lakossági megtakarítások egy
részét tudták magukhoz hódítani vonzó kamatozású letéti jegyeikkel, a kilencvenes évek
elejétől azonban számlavezetői szolgáltatásokat is végezhettek, hiteleket is nyújthattak a
lakosságnak. 1989-től az OTP is többfunkciójú kereskedelmi bankká alakult át: ettől kezdve
nemcsak a lakosságnak és az önkormányzatoknak, hanem a vállalatoknak is nyújthatott
szolgáltatásokat, méghozzá teljes körben, a devizaműveletekre is kiterjedően. Ekkortól tehát
a három nagybank, az OTP, az MHB és a KHB elvileg versenytársakká váltak, igaz, a
gyakorlatban még mindegyik „bajnok” sokáig megőrizhette kedvező induló pozícióját a
korábbi monopolpiacán.
1988-ban az OTP-nek újabb versenytársa jelent meg, és immár azon a piacon, amelyen a
pénzintézet csaknem egyeduralkodó volt. A kifejezetten lakossági bankként alapított
Postabankot éppen abból a célból hozták létre, hogy versenyt támasszon az OTP-vel
szemben, minthogy a kisméretű és területileg korlátozott hatókörű takarékszövetek erre nem
voltak képesek. A Magyar Posta kiterjedt országos hálózatát is használó Postabank hamar
népszerűvé vált a lakosság körében, amiben kétségtelenül szerepet játszott az évtizedekig
hatóságként működő OTP-vel szembeni ellenérzés, bár a napi kamatelszámolás „innovációja”
sem lehetett mellékes az új pénzintézet ügyfélkörének gyors felfutásában. Az OTP-nek ezért
nemcsak a múlt örökségeitől kellett megszabadulnia, hanem azt is bizonyítania kellett, hogy
képes a megújulásra.
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Ebben az új helyzetben az OTP-nek valódi bankká kellett válnia ahhoz, hogy a kialakuló
versenykörnyezetben is megállhassa helyét. Az üzleti bankká válást segítette, hogy a
kormány fokozatosan megszabadította az OTP-t a bankidegen funkcióitól. A lottó átkerült az
állami tulajdonban alapított Szerencsejáték Rt.-hez, a betéti kamatok felszabadítása és ezzel
együtt a lakáshitelek kamattámogatási rendszerének átalakítása pedig lehetőséget adott arra,
hogy az OTP is piaci alapon folytathassa üzletpolitikáját. (A lakáshitelek átalakításának
problémáiról, illetve az OTP ezzel kapcsolatos érdekérvényesítő magatartásáról később
részletesen írunk.)
A kihívásokra a bank többféle változtatással válaszolt. Megszabadulva a lakáshitelezésben
betöltött hatósági feladatától, piacosította kamatait, színesítette lakossági termékeinek
palettáját, kibővítette profilját a vállalati ügyfélkör számára nyújtott szolgáltatásokkal. Az
„ügyfélközpontú szolgáltatóvá” válás folyamata azonban hosszú időt vett igénybe, hiszen
egyidejűleg kellett megszabadulnia az „állami hivatal” keretei között kialakult attitűdöktől, és
kiépítenie az ügyfelek bizalmát elnyerő, versenyképes működés intézményi és személyi
feltételeit.
Fontos lépést jelentett, hogy 1991-ben átalakította szervezeti-irányítási struktúráját,
részvénytársasággá alakult át. A már részvénytársasági formában működő állami bank
ingatlanberuházási és értékesítési tevékenység folytatására önálló leányszervezetet hozott
létre, majd további leánycégek (brókercég, biztosító, lízingtársaság, később befektetési
alapkezelő) alapításával bővítette tevékenységét.
Az OTP az átalakulás után is megőrizte lakossági bank jellegét. Bár a kilencvenes évek
elejétől mind inkább nyitott a vállalati szektor irányába, üzleti stratégiájának súlypontja
lakossági piaci dominanciájának megőrzése volt. A nyolcvanas évek végétől mind inkább
versenykörnyezetbe került OTP rákényszerült arra, hogy – kiterjedt fiókhálózatára és széles
lakossági ügyfélkörére alapozva – a minőségi fejlesztésre koncentráljon. Mivel most már a
kereskedelmi bankok is teljes körű szolgáltatást nyújthattak a lakosságnak, az ügyfeleket
versenyképes termékekkel és a korábbinál jobb kiszolgálással lehetett megtartani.
Az OTP megújulására a külföldi bankok által alapított pénzintézetek is hatást gyakoroltak,
bár ők kezdetben csupán a lakosság felső jövedelmi csoportjai számára kínáltak korszerű,
nyugati színvonalú szolgáltatásokat. Szűk vonzáskörük és viszonylag kis piaci súlyuk
ellenére termékeik mércét jelentettek az OTP és a többi hazai bank számára, hiszen egyik
pénzintézet sem szívesen mondott volna le éppen a legtöbb banki szolgáltatást igénylő magas
jövedelmű rétegekről.
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Mivel azonban az OTP arról sem akart lemondani, hogy a lakosság legszélesebb körének
bankja legyen, egyszerre kellett „tömegtermékeit” javítania és a szűkebb rétegek által
igényelt új termékeket kifejlesztenie. Ez nemcsak jelentős forrásokat igényelt, de a meglévő
banki infrastruktúra átalakítását, ésszerűsítését is megkívánta. Az OTP piaci alapú
működtetése ugyanakkor az ügyfelek számára fájdalmas lépéseket is szükségessé tett. Ahhoz,
hogy más bankokéval versenyképes betéti kamatokat fizethessen, felül kellett vizsgálnia
korábbi díjrendszerét: a számlavezetés és átutalás teljes költségét a szolgáltatásokat igénybe
vevőkre kellett hárítania. Ezt megkönnyítette, hogy a szabad bankválasztás elvi lehetősége
ellenére nem mindenki válthatott bankot. A versenytársak többsége ugyanis nem törekedett
arra, hogy kispénzű ügyfeleket toborozzon. Sok bank alsó korlátot szabott a számlanyitásnak,
vagy egyszerűen nem vállalta azokat a közüzemi átutalásokat, ami miatt az ügyfelek zöme
bankszámlát tartott fenn.
A lakossági piacon a kilencvenes években kibontakozott verseny tehát kezdetben
meglehetősen féloldalas volt. Az OTP mellett csak a takarékszövetkezetek és a Postabank
vállalták a „népbank” szerepkörét, miközben a többi bank elsősorban arra törekedett, hogy a
kisebb beruházást igénylő, fajlagosan nagyobb jövedelmet hozó üzletágakba szálljon be. Az
OTP viszont építhetett széles hálózatára, ismertségére és – a többi bankéhoz képest legalábbis
– sokszínű termékpalettájára. Ezek segítették, hogy a lakossági bankpiacon sokasodó
versenytársak mellett is megőrizze vezető szerepét – noha részesedése folyamatosan
csökkent.
Az OTP másik hagyományos üzletága a tanácsok számláinak vezetése és hitelezése volt, amit
rendelet írt elő. Bár 1991-től az önkormányzatok már szabadon választhatnak bankot, a több
mint háromezer önkormányzat és a hozzájuk kapcsolódó, tízezret meghaladó számú
intézmény döntő többsége továbbra is megmaradt az OTP-nél: 90 százalékuk még az
ezredvégen is itt vezette pénzforgalmi számláját.
Az OTP piacmegőrző stratégiájának fontos része volt, hogy a hagyományos piacát jelentő
lakosság és az önkormányzatok mellett szolgáltatásait fokozatosan kiterjesztette a
vállalkozásokra is. Kezdetben a kisvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokat, később
azonban a nagyobb cégek finanszírozásába is belevágott. A nyolcvanas évek végétől
gombamód szaporodó kisvállalkozók elsősorban a kiterjedt fiókhálózattal és megfelelő
kapacitással rendelkező OTP-t választották számlavezető bankként, bár politikai nyomás más
állami bankokat is arra késztetett, hogy megnyissák kapuikat a kisvállalkozások előtt. A
növekvő számú kisvállalkozás kiszolgálása, a tömeges számlanyitás azonban komoly gond
elé állította a bankokat. A kisvállalkozók egy része előbb-utóbb hitelekért is fordult
bankjához, ami újabb problémákat hozott felszínre. Az elegendő alaptőkét és
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forgóeszközöket, üzleti múltat és reális tervet nélkülöző vállalkozások hitelezése kockázatos
volt, miközben a bankok sem voltak felkészülve megfelelő döntési eljárásokkal e sajátos
ügyfélkör hitelezésére. Ez is magyarázza, hogy a korán induló OTP a kisvállalkozók
legfontosabb bankjává vált.
1.3. A tulajdonosi forma átalakulása
A sokáig „nemzeti vállalatként” működő OTP a szervezeti és tevékenységi körének
modernizálása mellett a kilencvenes évek első felében tulajdonosi formáját is fokozatosan
korszerűsítette.
1.3.1. Állami vállalatból részvénytársaság
Első lépésként, 1990. december 31-én az OTP nyilvános részvénytársasággá alakult át
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (röviden: OTP Bank) elnevezéssel. A 23
milliárd forint alaptőke ekkor még kizárólag a magyar állam tulajdonában volt. Bár a
részvénytársasággá alakulás megteremtette az elvi lehetőséget a későbbi privatizáláshoz is,
ekkor még nem vetődött fel a legnagyobb magyar bank privatizálásának gondolata.
A részvénytársasági forma kialakításának még az állami tulajdon mellett is volt hozadéka. A
társasági törvénynek megfelelően többtagú igazgatóság irányította a bankot, ami segítette a
döntések jobb előkészítését és végrehajtását. Miként a felügyelő bizottság ellenőrző szerepe
is növekvő kontrolt jelentett menedzsment döntéseihez.
A kizárólagos állami tulajdon fennmaradása persze továbbra is kiszolgáltatottá tette a bankot
a politika mindenkori érdekeinek. Miként a többi állami banknál, az OTP Bank esetében is a
tulajdonosi megítélés fő szempontja nem a bankműködés hatékonysága volt, hanem az, hogy
miként szolgálja a gazdaságpolitika és – időnként a politika – által meghatározott célokat. Az
OTP-vel szemben támasztott követelményekben is több érdek keresztezte egymást.
Legnagyobb lakossági bankként az OTP-re olyan kormányzat feladatok hárultak, mint a
megtakarítási hajlandóság növelésevagy a lakásépítések elősegítése. A tanácsok, illetve
később az önkormányzatok bankjaként ugyancsak fontos közösségi feladatok hárultak rá.
Közvetlen politikai-gazdaságpolitikai elvárások fogalmazódtak meg az OTP-vel szemben a
kisvállalkozások banki kapcsolatainak kiépítése terén is. A legnagyobb hazai bankként az
OTP a kamatpolitikájával, a bankközi pénzpiaci aktivitásával még a monetáris politikai célok
megvalósítását is képes volt befolyásolni, ezért az Magyar Nemzeti Bankkal is folyamatosan
együtt kellett működnie. Ez megérne még egy pár mondatos kifejtést, mert elég fontosnak
tűnik.

160

Ez a különleges gazdaságpolitikai szerepe egyúttal különleges védettséget is biztosított a
pénzintézet számára a privatizáció során, amit a bank vezetése ki is használt.
1.3.2. Döntés a privatizáció módjáról
Az állami bankok privatizálásának felvetődésében szerepet játszott annak felismerése, hogy
az ügyfelek mind összetettebb igényeit kielégítő, fejlődőképes bankrendszer csak a
mindenkori kormánypolitika elvárásainak, közvetlen befolyásának béklyóitól megszabaduló,
magántulajdonosi talajon alakulhat ki. Ezt tükrözi a rendszerváltást követően, 1991-ben
elfogadott pénzintézeti törvény, amely a bankok privatizációját azzal forszírozta, hogy – a
többi nem pénzintézeti tulajdonoshoz hasonlóan – az állami tulajdon részarányát is 25
százalékban határolta be az egyes bankokban.
A privatizáció szükségességének felismerését azonban „gazdasági kényszerek” is
ösztökélték: a kilencvenes évek elején a magyar bankrendszer súlyosan tőkehiányos állapotba
került, amelynek gyökeres orvoslásához a több százmilliárd forintos állami konszolidáción
túl további tőkékre és a veszteségek újratermelődését megakadályozó új tulajdonosokra is
szükség volt.
Az OTP nem tartozott a tőkevesztést elszenvedett állami bankok körébe, ezért a privatizáció
szükségessége sem vetődött fel olyan élesen, mint a rossz vállalati hitelek örökségeivel
megküzdeni nem tudó többi nagybanknál. Sőt, kiemelkedő piaci súlya és szinte monetáris
politikai szerepe miatt az OTP-nél az állam arról sem kívánt lemondani, hogy tulajdonosi
befolyását megőrizze. Emiatt az OTP is felkerült a tartósan állami résztulajdonban maradó
pénzintézetek listájára, és csak az maradt vita tárgya, hogy a részleges privatizáció során
milyen típusú tulajdonosi struktúrát alakítson ki a kormány.
1994 februárjában született meg a Boross-kormány bankprivatizációs stratégiája, ami
kimondta, hogy mindenekelőtt szakmai stratégiai befektetőket kell keresni. Egyúttal
szükségesnek tartotta a tartósan állami tulajdonban maradó pénzintézetek listájának
felülvizsgálatát. Az újonnan megalakult Horn-kormány által novemberben beterjesztett
tervezete mégsem foglalkozott a bankokkal, csupán annyit állapított meg, hogy a
bankprivatizáció módjáról, a bankok felkészítéséről, a stratégiai befektetők kiválasztásáról, az
eladás módjáról a jövőben a kormány dönt. Jelzésértékű volt ugyanakkor, hogy a
törvényjavaslat szerint a tartósan állami tulajdonban maradó társaságok között csak két
pénzintézet, az OTP Bank és a Magyar Fejlesztési Bank szerepelt, és ezekben is csak 25
százalék plusz egy szavazatnyi hányadot írt elő a törvény.

161

A kormány 1994 novemberében készült, az Országgyűlés által 1995-ben elfogadott
privatizációs stratégiája leszögezte ugyan, hogy a bankprivatizáció során elsősorban szakmai,
stratégiai befektetők bevonására van szükség, ez alól azonban az OTP mentesült, mivel az ő
esetében a kormány a 25 százalék plusz egy szavazatos tartós állami részesedés és a többségi
nemzeti tulajdon fenntartása mellett diverzifikált, intézményi-pénzügyi befektetők által
dominált tulajdonosi szerkezet kialakításáról döntött.
Az eleve „nemzeti bajnoknak” született OTP tehát ezt az előjogát a privatizációs stratégiája
kialakításakor, 1994–1995 fordulóján is megőrizte. Az állami bankok privatizációs
koncepcióinak kialakítása során gazdaságpolitikai-politikai szempontból kétségtelenül az
OTP számított a legkényesebb pénzintézetnek, hiszen nála összpontosult a lakossági betétek
kétharmada, amivel a kamatszintet és így a monetáris folyamatokat is befolyásolhatta.
Különleges pozíciója a lakossági bankpiacon indokul szolgálhatott arra, hogy valamilyen
mértékben és módon fennmaradjon a bankban a tartós állami tulajdon. Az azonban már
inkább a vezetés befolyásán múlott (ezt tudjuk, vagy csak feltételezzük?), hogy a többi
bankra előírt szakmai befektetőktől is mentesülhetett a bank, és a menedzsment számára
legelőnyösebb szórt tulajdonosi struktúra kerülhetett kialakításra a privatizáció során.
(Mi az egyfelől? Az állami tulajdon? És az előző mondat már a döntést közli a befektetőről.)
Másfelől az is eldöntésre várt, hogy a privatizálható tulajdonrész milyen jellegű befektetők
birtokába kerülhet és milyen megoszlásban. A fő dilemma az volt, hogy szabad-e külföldi
szakmai befektető résztulajdonába adni egy ilyen gazdaságpolitikai jelentőségű bankot. A
döntés végül nem elvi alapon született, hanem a bank menedzsmentjének érdekérvényesítése
nyomán. Mint minden bankban, az OTP-ben is érthető volt a vezetőknek az a törekvése, hogy
a tulajdonosváltás a legkevésbé csorbítsa addigi autonómiájukat. Erre a célra a legjobb
megoldás a szórt tulajdonosi struktúra, amikor egyetlen befektetőnek, de még alkalmilag
összeálló csoportjának sincs elegendő szavazata ahhoz, hogy befolyásolhassa a bank
stratégiáját és a vezetés személyi összetételét.121
Az OTP privatizációjakor a politikai döntést egy furcsa közjáték is megelőzte. 1994 őszén a
pénzügyi befektetőnek számító Soros Alapítvány vételi ajánlatott tett az OTP 25 százalékára.
A kormány az ajánlatot azzal az indokkal utasította el, hogy az alapítvány mögött olyan
befektetők állhatnak, amelyek nemkívánatos nyomást gyakorolhatnak majd a bankra. Ez a
nyakatekert indokú elutasítás egyértelműen jelezte, hogy a bank menedzsmentje megnyerte a
121

Ez a törekvés nemcsak az OTP vezetését jellemezte, hanem más bankok esetében is megfigyelhető volt. Így
például a Postabank és a Realbank vezetői kényesen vigyáztak arra, hogy ne kerülhessen bankjukba
meghatározó tulajdonos. De például a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (K&H) vezetője is próbálkozott az
elkerülhetetlen privatizáció előtt azzal, hogy a vagyonjuttatással a tb-önkormányzatok, kárpótlási jegy ellenében
pedig kisbefektetők lehessenek a bank új tulajdonosai.
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csatát: minden olyan tulajdonosi megoldást elkerülhet, ami gyengíti vagy megrendítheti
pozícióját.122
Így nem volt meglepő, hogy a kormány 1995 februárjában jóváhagyta az OTP
privatizációjának – a bank vezetése által kidolgozott – koncepcióját: az állam 25 százalék
plusz egy szavazatos részesedése mellett pénzügyi befektetők bevonásával szórt tulajdonosi
szerkezetet kell kialakítani úgy, hogy fennmaradjon a többségi nemzeti tulajdon. A
privatizációs stratégia létrehozói a többségi nemzeti tulajdon fenntartását a bank lakossági
profiljával és a megtakarításokban elfoglalt domináns pozíciójával indokolták. A szakmai
befektető bevonását pedig azért lehetett nélkülözni, mert a bank tőkehelyzete stabil volt. Így a
megcélzott tulajdonosi kör a magánbefektetőket, a helyi önkormányzatokat, a
társadalombiztosítási alapokat, más hazai és külföldi intézményi befektetőket, valamint a
dolgozókat és a menedzsmentet ölelte fel. A privatizációs stratégia fontos része volt, hogy az
egyetlen tulajdonos se jusson befolyásoló részesedéshez. Ezért a hazai befektetők egyenként
legfeljebb tíz százalékot szerezhettek a bankban, a külföldi befektetők egyenként ötöt,
együttesen pedig legfeljebb 50 százalékot. Arról is döntés született, hogy a külföldi zártkörű
és a hazai nyilvános kibocsátást külföldi és hazai tőzsdei bevezetésnek kell követni annak
érdekében, hogy az OTP-részvények forgalomképessége és likviditása biztosított legyen.
A „nemzeti bajnok” tehát elkerülhette a többi nagybank sorsát: nem kellett attól tartania,
hogy szakmai befektetők, külföldi bankok fogják megszabni üzletpolitikáját. A menedzsment
föllélegezhetett: ameddig a pénzügyi befektetők megelégedésére nyereségesen működteti a
bankot, addig nem kell pozíciójától megválnia, és saját ízlése szerint irányíthatja a bankot.
Ennek fejében vállalta a folyamatos tőzsdei megmérettetést, az ezzel járó nyilvánosságot, a
befektetők (és a szélesebb publikum) rendszeres tájékoztatását a bankban folyó ügyekről,
beleértve a részvényeladásokból származó – időnként tetemes – vezetői jövedelmeket is.
1.3.3. A privatizáció állomásai
Az OTP privatizációja több lépésben ment végbe. A történet kezdete 1992 nyarára nyúlik
vissza, amikor a kormány egyrészt megoldást keresett a nagy tömegben kibocsátott kárpótlási
jegyek felhasználására, másrészt – választási ígéretéhez híven – megpróbált kistulajdonosokat
kreálni. A kettős feladat megoldásának részeként az OTP-részvények öt százalékát nyilvános
úton – szavazati jogot nem adó, de osztalékelsőbbséget élvező – kárpótlási jegyért cserébe

122

A csata valójában nem az OTP vezetése és a kormány között zajlott, hanem Horn Gyula miniszterelnök és
Békesi László pénzügyminiszter között. A miniszterelnök nemcsak elvi megfontolásból támogatta az OTP
vezetőinek törekvését, hanem azért is, mert kezdettől fogva konfliktusban állt pénzügyminiszterével, és az OTP
privatizációja jó alkalmat kínált egy újabb „győzelemre” Békesi Lászlóval szemben. Horn és Békesi csatáiról
lásd Lengyel (1998) 292–304. o.
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értékesítették. Majd 1994 tavaszán 4,6 milliárd forint névértékű, összesen 20 százalék
törzsrészvény cserélt gazdát a kárpótlási jegy ellenében, 3:2 átváltási arányban. 1994 végén a
települési önkormányzatok az OTP-részvényekhez közel két százalékához jutottak hozzá,
amivel a területükön fekvő ingatlanok fejében fizette ki őket az Állami Vagyonkezelő Rt. A
következő lépés a Horn-kormánynak ahhoz a – privatizációs törvényben is szentesített –
törekvéséhez kötődött, hogy a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási önkormányzatokat
ingyenes vagyonjuttatással erősítse meg. Így jutottak a tb-önkormányzatok 1995 tavaszán az
OTP-részvények 10-10 százalékához (és hasonló mértékben Postabank-részvényekhez is).
Bár ezek a részvényátadások a szó valódi értelmében nem tekinthetők a privatizáció
részének, hiszen a helyi és a társadalombiztosítási önkormányzatok is az államháztartás
részei, arra mégis alkalmasak voltak, hogy megosszák az egy központú állami tulajdont, és
ezzel gyengítsék a kormányzati beavatkozás lehetőségét, illetve erősítsék a banki
menedzsment befolyását. Az állami tulajdon megosztására már láttunk példát a nyolcvanas
években kialakított MNB-utódbankok esetében, amelyek részben állami vállalatok
tulajdonába kerültek. Most elvileg jobb megoldás jött létre, hiszen a papírforma szerint az
önkormányzatok akár pénzügyi befektetőként is viselkedhettek volna, a jövedelmezőség
növelésére kényszerítve a tulajdonukba került bankok vezetését. Hogy a gyakorlatban
mégsem így történt, hogy mégsem váltak jó tulajdonosokká, annak az lehet az oka, hogy a tbönkormányzatok mégsem voltak kellően érdekeltek a vagyonuk gyarapításában, illetve más
érdekeik ezt háttérbe tolták.
A tb-önkormányzatok rossz tulajdonosi magatartására a Postabank mutatja az igazán jó
példát (Várhegyi 2002a). Az OTP működésére – szerencsére – csak rövid ideig és kevés
befolyással lehettek hatással. Egyetlen komolyabb ügyben volt csupán szerepük: abban, hogy
– a banki menedzsmenttel, és az őket támogató ÁPV Rt-s tisztviselővel karöltve – segítettek
megakadályozni az egyik állami tulajdonos, a Pénzügyminisztérium szándékát a bank elnöki
és vezérigazgatói posztjának szétválasztására. Az OTP-ben egy személyben megtestesülő
elnök-vezérigazgató látta el a vezetést, ami – különösen az osztott tulajdon mellett – jelentős
hatalmat biztosított a vezetőnek. Ezt a hatalmat szerette volna a pénzügyminiszter Bokros
Lajos megnyirbálni a két pozíció szétválasztásával a bank közgyűlésén. Bár kudarcában a
főszerepet egy a miniszteri szándék megakadályozására kialakított „technikai malőr”
játszotta, az is kiderült, hogy a tb-önkormányzatok szintén a bankvezető teljhatalmát biztosító
elnök-vezérigazgatói konstrukció fenntartása mellett voksoltak.123

123

A legfőbb „malőrt” az jelentette, hogy a Magyar Állam részvényét a közgyűlés időpontjáig nem nyomtatták
ki, így a pénzügyminiszter képviselője eleve nem tudta szavazatával elhatározását kifejezni. A sajtóhíresztelések
szerint az állami részvény kinyomtatását az ÁPV Rt. illetékes vezetője, Kocsis István akadályozta meg, akinek
pályája később több szálon is összefonódott a bankvezető Csányi Sándoréval. Ld. pl. Bodoky (2010).
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De térjünk vissza a fő kérdéshez! Az OTP privatizációja ténylegesen 1995 nyarán kezdődött
el, amikor zártkörű értékesítés keretében 23 százalékos tulajdonrészt kitevő 5 millió 600 ezer
darab törzsrészvény került külföldi intézményi befektetők tulajdonába, részvényenként 9,50
dolláros áron. Együttesen ötszázalékos részt (1 millió 400 ezer darab törzsrészvényt) a banki
dolgozók és a vezetők vásároltak meg kedvezményesen. Mivel az osztozási arányokról maga
a menedzsment dönthetett, viszonylag jelentős hányad összpontosult a legfelső vezetők
kezében. A vezetői érdekeltség megteremtése részben helyettesítette a közvetlen tulajdonosi
ráhatás hiányát (ami a szakmai befektetőknek eladott bankoknál automatikusan fennállt),
hiszen a birtokolt részvények árfolyam-alakulása a bank teljesítményétől függött.
További öt százalék tulajdonrészt hazai intézményi és magánbefektetők vásároltak a
nyilvános piacon: az 1000 forint névértékű részvények kibocsátási ára 1200 forint volt. Az
összes eladott részvénymennyiség a bank tőkéjének 33 százalékát tette ki, miközben az
állami tulajdonhányad a törvényben előírt 25 százalék plusz egy részvényre csökkent. Az
OTP-részvények értékesítésével 1995-ben az állami költségvetés tízmilliárd forint bevételhez
jutott. A zártkörű értékesítés során a bank részvényeit túljegyezték, ami azért érdemel
említést, mert akkoriban a feltörekvő piacok, és így Magyarország sem volt vonzó befektetési
célpont. Az értékesítést követően az OTP-részvényeket nemcsak a Budapesti Értéktőzsdén,
hanem a luxemburgi tőzsdén és a londoni automatizált kereskedelemben is jegyezték.
1997-ben aztán a kormány felismerte, hogy nincs szüksége a 25 százalékos részvénypakettre
ahhoz, hogy befolyását érvényesítse a bank stratégiai kérdéseiben. Ezért az OTP Bank egy
különleges jogokat megtestesítő részvényt (úgynevezett aranyrészvényt) bocsátott ki az állam
javára, majd ezt követően értékesítette 25 százalékos tulajdoni hányadát.124 (Ha nem az OTP
értékesítette, hanem az ÁPV, akkor ez itt nem pontos fogalmazás.) Az októberében lezajlott
második privatizációs menet a korábbihoz hasonlóan ment végbe. A hétmillió részvényből
4,6 milliót zárt körben intézményi befektetőknek adtak el részvényenként 30,4 dollárért, tehát
a két évvel korábbi ár jó háromszorosáért. Ennek mintegy harmadát magyar intézmények
vehették meg, a többit külföldiek. Belföldi nyilvános értékesítésre egymillió részvény került,
6010 forintos áron, 1,4 millió részvényt pedig kedvezményes áron, részletfizetéssel a bank
vezetői és dolgozói vásárolhattak meg. Az értékesítéssel a költségvetés újabb
negyvenmilliárd forint bevételhez jutott. Végül 1999 őszén a társadalombiztosítási
önkormányzatokat államosító kormány azok részvényeit is értékesítette, amivel lezárult az
OTP privatizációja (1. táblázat).

124

Az aranyrészvény lehetőséget adott a kormánynak arra, hogy megvétózhassa az olyan döntéseket, ami a
tulajdonosi szerkezet vagy a banki stratégia jelentősebb módosulását idézné elő.
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1. táblázat
Az OTP privatizációjának folyamata
Idő

Alaptőke
(MFt)

Kibocsátás
(db)

23,000

23,000,000

23,000

1,150,000

23,000

894,086

1994.
ápr. 14től máj.
6-ig

23,000

4,599,813

1994.
május
25.
1994
vége

28,000

5,000,000

1995.
júl. 1721.

28,000

9,359,637

1997.
szept. 3.

28,000

1

1997.
okt. 1421.

28,000

7,000,001

1999.
október
18-22.

28,000

3,946,562

1990.
dec. 31.
1992.
júl. 31.
1992.
szept.
30-tól

1995.
máj. 10.

Kibocsátási ár

Esemény leírása

Jegyzők

Állami
tulajdon
arány
100.0%

A pénzintézet 100%-os állami tulajdonú részvénytársasággá Devizaalakult.
belföldiek
Bemutatóra szóló osztalékelsőbbségi részvény átalakítás
Deviza- 100.0%
belföldiek
DevizaÁtváltási arány: 1 db Az ÁVÜ 1 millió 150 ezer darab bemutatóra szóló, nem
96.1%
1,000 forint névértékű szavazó osztalékelsőbbségi részvényt (a 23 milliárd forintos belföldiek
osztalékelsőbbségi jegyzett tőke 5%-át) kínált fel eladásra nyilvánosan kárpótlási
részvény = 1 db 1000 jegyért cserébe. (A le nem jegyzett részvényeket az állam
forint címletértékű később átadta a társadalombiztosítási önkormányzatoknak).
kárpótlási jegy.
DevizaÁtváltási arány: 3 db Az ÁV Rt. 4 millió 600 ezer névre szóló törzsrészvényt (az
76.1%
1,000 forint névértékű alaptőke 20%-át) kívánt értékesíteni nyilvánosan, kárpótlási belföldiek
részvény = 2 db 1000 jegy ellenében.
forint címletértékű
kárpótlási jegy.
Az állam nevében eljáró Pénzügyminisztérium
Deviza80.4%
államkötvényapport formájában 5 milliárd forint értékben
belföldiek
alaptőke-emelést hajtott végre.
Az ÁV Rt. – az 1989-es átalakulási törvény értelmében – az
78.4%
OTP Bank részvényeinek mintegy 2%-át átadta a települési
önkormányzatoknak. (A bank tulajdonába került, az adott
önkormányzatok területén fekvő belterületi földek fejében.)
A Priv. Tv. értelmében ingyenes vagyonjuttatás keretében az
58.4%
OTP Bank alaptőkéjének 20%-át kitevő részvénymennyiség
átadása a két tb-önkormányzatnak. EBÖ 10%; NYBÖ 10%.
1,200 Ft v. 9.50 USD Az ÁPV Rt. zárt körben külföldi intézményi befektetőknek, a Deviza25.0%
menedzsment és az alkalmazottak számára kedvezményesen, belföldiek
belföldi befektetőknek nyilvános kibocsátás keretében
és devizaértékesítette a bank alaptőkéjének 33,43%-át. Az állam
külföldiek
részesedése az alaptőke 25%+1 részvényre csökkent.
Az állam javára egy 1000 forint névértékű különleges
Deviza25.0%
jogokat biztosító szavazatelsőbbségi részvény került
belföldi
kibocsátásra.
6,010 Ft v. 30.40 USD Az ÁPV Rt. zárt körben intézményi befektetőknek, a
Deviza0.0%
menedzsment és az alkalmazottak számára kedvezményesen, belföldiek
belföldi befektetőknek nyilvános kibocsátás keretében
és devizaértékesítette a bank alaptőkéjének 25%-át. Az állam
külföldiek
tulajdona 1 db 1000 forint névértékű különleges jogokat
biztosító szavazatelsőbbségi részvényre csökkent.
A tb-alapok államosítása (3,946,562 db részvény)
14.1%
9,900 Ft v. 40.98 USD Az ÁPV Rt. a Társadalombiztosítási alapok megbízásából
Deviza0.0%
összetett részvényértékesítés keretében értékesítette az
belföldiek
alaptőke 14,1%-ának megfelelő részvénycsomagot, bel- és és devizakülföldi intézményi és belföldi magánbefektetőknek.
külföldiek

Forrás: OTP éves jelentések és honlap

Az OTP eladása akkori áron mintegy ötvenmilliárd forinttal gazdagította a büdzsét, ami az
egész bankszektor privatizációs bevételeinek felét tette ki. A jelentős állami bevétel mellett is
fennmarad a kérdés: bevált-e a privatizációnak az a módja, amely – a többi bankétól eltérően
– nem hozott szakmai befektetőt a bankba? Helyes volt-e az a politikai döntés, amelyik a
„nemzeti bajnok” számára egyedi stratégiát határozott meg: a szórt tulajdonosi struktúra
kialakítását, amelyben egyetlen tulajdonos vagy tulajdonosi csoport sem élvezhet befolyásoló
szerepet? És kérdés, hogy a másik két bajnok-jelöltnek ez miért nem sikerült? A friss tőke
szükséglete miatt?
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Bár az OTP nem volt oly mértékben tőkeszegény, mint a többi állami bank, fejlődésének
éppúgy fontos feltétele volt, hogy banküzemi beruházásokkal javítsa szolgáltatásainak
színvonalát, és a nyereség egy részének visszatartásával gyarapítsa saját tőkéjét. Az eddigi
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ezek a célok a kialakult tulajdonosi struktúra mellett is
elérhetők voltak. Pedig kezdetben sokan tartottak attól, hogy szakmai tulajdonos híján a 25
százalékban tulajdonos állam és az együttesen 20 százalékban tulajdonos kváziállami
társadalombiztosítási önkormányzatok gátját állják annak, hogy a bank alkalmazkodjon a
megváltozott versenykörnyezethez.
A kelet-európai országokban ugyanis bőségesen gyűltek fel rossz tapasztalatok arról, hogy
megfelelő tulajdonosi kontroll hiánya esetén a menedzsment kezében összpontosuló hatalom
felelőtlen viselkedésre ad alkalmat. A tulajdonosi kontrollt hiányoló kritikák éle elsősorban a
cseh stílusú „kváziprivatizációkra” irányultak, de a lengyel bankprivatizációs tervek
bírálatában is helyet kaptak, ahol szintén „fogatlan” alapoknak és a banki alkalmazottaknak
szánták a banki részvények 70-80 százalékát. Az OTP esetében a szórt tulajdon és a kvázimagánszereplőknek minősített tb-önkormányzatok együttes tulajdona, illetve a szakmai
befektető hiánya keltett aggodalmat (Ábel–Székely 1997).
Az OTP esetében nem igazolódtak be ezek az aggodalmak. A privatizáció óta eltelt évek
alapjában véve sikeres üzletpolitikát mutatnak, amit a jövedelmezőség növekedése és a
fajlagos költségek csökkenése mellett a szolgáltatások minőségének javulása és – egészen a
nemzetközi hitelválságig – a részvényárfolyam emelkedése is tükrözött. A sikeres
működésben feltehetően szerepet játszott a vezetők jelentős mértékű személyes érdekeltsége
is, amit a bank tőkenagysága mellett komoly értéket képviselő kedvezményes
részvényvásárlás lehetősége teremtett meg. Az sem mellékes körülmény, hogy a tőzsdei
bevezetés – a rendszeres tájékoztatási kötelezettséggel járó nyilvánosság révén – átláthatóbbá
tette a bankot, és a folyamatos megmérettetés nyomása alá helyezte a menedzsmentet.
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lennének negatív következményei is annak a
hatalomkoncentrációnak, amit a szórt tulajdonosi struktúra biztosít a mindenkori elnökvezérigazgatónak. Ezt a tulajdoni szerkezet mellett a bank alapszabálya is megerősítette,
amely az egy részvényes, illetve az egy részvényesi csoport által gyakorolható szavazati
jogokat általánosságban 25 százalékban korlátozta. (Abban az esetben, ha két részvényes is
10 százalék feletti szavazati joggal rendelkezik, ez az arány 33 százalékra nő.) Hosszú ideig
ez a szabály biztosította, hogy a bank közgyűlésén ne alakulhasson ki olyan szavazati arány,
amely korlátozná a menedzsment döntési jogkörét. Először 2009-ben vetődött fel a
bankvezetés részéről a módosítás igénye, hogy a fenti szavazati korlátot 10 százalékra
csökkentse a közgyűlés. Ez azért vált fontossá a bank irányítói számára, mert a nemzetközi
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hitelválság miatt olyan mélyre süllyedt a bank részvényárfolyama, ami „könnyen
elképzelhetővé tette, hogy a tulajdonosi szerkezetben jelentős átcsoportosulás következzen
be” (Jegyzőkönyv, 2010), s ez veszélyeztette volna a menedzsment pozícióját. A következő
fejezetben bővebben tárgyaljuk a kezdeményezést és annak kudarcát.

168

2. Az OTP alapvető szerkezeti és magatartási jellemzői
2.1. A tulajdonosi struktúra jellemzői és problémái
A bank sorsa, piaci pozíciójának alakulása szempontjából fontos kérdés, hogy a privatizáció
során kialakult struktúrában milyen beleszólási lehetőséget kaptak a tulajdonosok, illetve
fontosabb csoportjai a bank irányításába. A tőzsdei jelentések nyomon követik a tulajdonosi
szerkezet változásait, a tulajdoni hányadok alakulását, az alapszabály pedig a tulajdonosi
jogok gyakorlásának korlátjairól ad képet. A közgyűlési beszámolók arról is informálnak,
hogy mikor és mi módon vetődtek fel a tulajdonosok részéről jelentősebb alapszabályváltoztatási igények, és hogy ezek milyen sikerrel jártak.
2.1.1. Az OTP sajátos privatizációjának következménye
Az OTP kivételes helyzetet élvezett a magyarországi bankprivatizációban: politikai döntés
nyomán elkerülhette, hogy külföldi szakmai befektető kezébe kerüljön. Még KeletEurópában is (és Nyugaton?) kivételesnek számított, hogy a bankot nem szakmai, hanem a
tőzsdén keresztül pénzügyi befektetőknek értékesítették, méghozzá erősen szórt szerkezetben,
azaz domináns tulajdonos nélkül, így a bank menedzsmentje gyakorlatilag „szabad kezet”
kapott a stratégia és üzletpolitika kialakításában, a napi működés irányításában. Mivel
kezdetben nem volt komoly versenytársa a lakossági üzletágban, a siker szinte automatikusan
biztosított volt, mivel? De akkor nem automatikus a bank képes volt megfelelni a tőkepiaci
elvárásoknak:
•

A bank mérlegfőösszeg szerinti részesedése ugyan folyamatosan csökkent, de sikerült
fenntartani a domináns piaci részesedést. Erősödött a szolgáltató jelleg, a nem
kamatjellegű bevételek – főként a számlavezetési és kártya üzletágnak köszönhetően –
erőteljesen növekedtek.

•

A privatizációt követően megkezdte tevékenységének és szervezetének racionalizálását,
jelentősen csökkentette az alkalmazotti létszámot, elsősorban a hálózatban. Emellett
ügyfél és termékracionalizálást hajtott végre, amelynek eredményeként nagyszámú nem
nyereséges ügyfélkapcsolat szűnt meg.

•

1992-ben megkezdődött a számítógépes számlavezető rendszer kifejlesztése, amelyet a
kártyarendszer követett.
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•

A hitelezés újraszabályozásával, az ügyfélkapcsolat és hitelengedélyezés elválasztásával,
a kockázatkezelési terület kialakításával európait megközelítő szintre csökkentette
kockázati költségeit.

•

A bank széles hálózatát és ügyfélkörét kihasználva sikeresen lépett be új piacokra, így az
autófinanszírozási, a biztosítási, a befektetési alapkezelési, a lakástakarék, lakáshitelezési,
nyugdíj és egészségpénztári, az ingatlanfejlesztési, utazási és ingatlanlízing piacokra.

A menedzsment motivációja, a pozícióik megtartása és anyagi helyzetük javítása egybeesett
az intézményi befektetők érdekével, amelyet elsősorban a banki részvényárfolyam
közvetített. Ezt elősegítette, hogy a privatizáció kezdeti szakaszában a bank menedzsmentje
nagyvonalú vezetői részvényopciós programot tudott elfogadtatni a privatizációs szervezettel
és a későbbi tulajdonosokkal. A részvényárfolyam gyors emelkedése egyúttal segítette a
banki menedzsmentet függetlenségének megőrzésében, a felvásárlási tervek elhárításában. A
függetlenség motivációja a bank külföldi terjeszkedésében is megjelent: a piaci kapitalizáció
növelésével a felvásárlás veszélye is csökkenthető volt.
2.1.2. A kialakult tulajdonosi struktúra problémái
Bár maga a privatizáció folyamata 1999-ben lezárult, a tulajdonosi struktúra és a szavazati
jogok lassú átrendeződése folytatódott. 2004 végére a külföldi befektetők tulajdoni aránya (az
EBRD 2 százalékos pakettjével együtt) 85,9 százalékra nőtt, de a nem szavazó saját
részvények miatt ezt is felülmúlta a 91,6 százalékos szavazóerejük. A külföldi vásárlók
érdeklődését a bank jó tőzsdei teljesítménye idézte elő, ami a menedzsment iránti bizalomnak
is alapja lehetett.
A privatizáció során kialakított érdekeltségi rendszer következménye volt a sajátrészvényállomány lassú erodálása annak hatására, hogy az OTP vezetői és dolgozói – a
részvényárfolyam növekedésével párhuzamosan – mind több részvényt hívtak le. A bank
tőzsdei jelentéséből kiderül, hogy a felső vezetés (it-tagok és ügyvezetők) 2004 folyamán
több mint 3 millió részvényt hívtak le, bár az év végén még így is mintegy 6 millió darab
(több mint 36 milliárd forint értékű) részvényt birtokoltak, ami a hazai kézben lévő teljes
állomány csaknem egyharmadát tette ki, és mintegy 2,5 százalékos szavazóerőt képviselt.
A privatizáció során kialakult tulajdonosi szerkezet eleinte kevéssé változott, a kétezres évek
közepétől azonban átrendeződések indultak el, amelyek leginkább a közgyűlésen a
döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jogok tekintetében hoztak
módosulásokat (2. és 3. táblázat).
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2. táblázat
A tulajdonosi hányadok megoszlása az OTP-ben (%)
Tulajdonos

2005.
dec.

2006.
dec.

2007.
dec.

2008.
dec.

2009.
dec.

2010.
jún.

Belföldi intézmény

3,0

7,3

5,5

5,7

15,3

15,8

Külföldi intézmény

84,4

86,1

83,8

75,4

70,2

67,0

Belföldi magánszemély

1,2

1,0

3,9

7,9

7,3

10,1

Külföldi magánszemély

0,0

0,0

0,0

0,1

1,3

1,3

Munkavállalók, vezető tisztségviselők

3,1

3,0

2,0

2,1

1,9

1,8

Saját tulajdon

6,5

0,8

2,9

7,0

1,5

1,5

Államháztartás

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

Nemzetközi fejlesztési intézmények

1,5

1,5

1,5

1,5

2,1

2,1

3. táblázat
A szavazati jogok* megoszlása az OTP-ben (%)
Tulajdonos

2005.
dec.

2006.
dec.

2007.
dec.

2008.
dec.

2009.
dec.

2010.
jún.

Belföldi intézmény

5,3

11,9

5,7

6,1

15,5

16,0

Külföldi intézmény

85,4

79,7

86,4

81,1

71,3

68,1

Belföldi magánszemély

2,0

1,7

4,0

8,5

7,4

10,3

Külföldi magánszemély

0,0

0,0

0,0

0,1

1,3

1,3

Munkavállalók, vezető tisztségviselők

5,4

4,9

2,1

2,3

2,0

1,8

Saját tulajdon

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Államháztartás

0,5

0,5

0,3

0,3

0,5

0,5

Nemzetközi fejlesztési intézmények

1,5

1,4

1,5

1,6

2,1

2,1

* a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog a közgyűlésen
Forrás: OTP éves jelentések
Talán nem volna felesleges egy rövid összefoglaló a táblázatokról

Bár a tulajdonosi és szavazati hányadokban nem jelenik meg, de érdemi változást jelentett a
bank életében, hogy 2007. április 21-én hatályba lépett a szavazatelsőbbségi részvény
megszüntetéséről szóló törvény (2007. évi XXVI. törvény). Ennek alapján az OTP Bank
Alapszabályában megszűntek az állami szavazatelsőbbségi részvényre vonatkozó
rendelkezések, az egy darab 1.000 forint névértékű szavazatelsőbbségi részvény átalakult 10
darab 100 forint névértékű törzsrészvénnyé. 2007 júniusában a külföldi szavazati arányra
vonatkozó 50 százalékos korlátozást is megszűntette a bank alapszabálya.
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A változások mögött a finanszírozási problémák megoldásához kötődő ügyletek is
meghúzódtak. Tekintettel arra, hogy a bank jegyzett tőkéje az évek során nem változott, a
tőkebevonás alternatív csatornái segítették a tevékenység bővülését (erről később bővebben
írunk.) Így pl. 2006-ban a külföldi tulajdoni hányad átmeneti megugrását az idézte elő, hogy
az év októberében a bank a saját tulajdonában lévő 14,5 millió darab OTP részvényt
értékesítette az Opus Securities S. A. nevű projekttársaságnak, amely a részvények
fedezetével átváltható kötvényeket bocsátott ki összesen 514 millió euró névértékben. A
banknak az oroszországi és ukrajnai akvizícióihoz volt szüksége pénzre.
A tranzakció fő szervezője a Merrill Lynch International volt, amely a projektre
létrehozta az Opus Securities SA elnevezésű SPV-t (special prupose vehicle –
speciális céllal létrehozott projektcég). A luxemburgi értéktőzsdére is bevezetett,
összesen 514,3 millió euró névértékű átváltható kötvényt az Opus bocsátotta ki, a
vevők külföldi intézményi befektetők voltak. Tulajdonosai egy-egy ilyen, 1000 ezer
euró névértékű kötvényt 2011. október 31-e és 2016. október 31-e között bármikor
28,19 darab OTP-részvényre válthatnak át. Emellett a kötvény kamatot is fizet, a
névértékre vetítve évi 3,95 százalékot az első tíz évben, utána Euribor+3
százalékot.125
A finanszírozási megoldás kétségtelen előnye volt a menedzsment számára, hogy a tulajdoni
hányad emelkedése nem járt együtt a szavazati jogok növekedésével. A megoldás módja nem
független a bank egyes tulajdonosai részéről megnyilvánuló törekvésektől. A tulajdonosi
hányadok és a szavazati jogok főbb csoportonkénti megoszlását ugyanis végső soron az egyes
tulajdonosok által képviselt tulajdoni és szavazati hányadok alakították. Ezért a közgyűlésen
hozott döntések befolyásolása szempontjából is leginkább ezek a lényegesek.
A bank által közzétett dokumentumokból kiderül, hogy 2004-ig nem volt 5 százaléknál
nagyobb tulajdoni hányaddal, illetve szavazati joggal bíró tulajdonos. Ilyet először a 2005.
évi tőzsdei beszámolóban találunk, az amerikai intézményi befektetők részvényeit kezelő
Bank of New York letétkezelő személyében (4. táblázat).

125

A finanszírozási konstrukciót lebonyolító Merrill az OTP elleni 2008 őszi támadásban éppen az átváltható
kötvények birtoklása miatt vált az egyik „gyanúsítottá” (erre később visszatérünk). Vö.
http://www.fn.hu/hetilap/penzugyek/20090414/ostromnaplo.
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4. táblázat
Az öt százaléknál nagyobb tulajdonosok
Név

Nemzetiség

Tevékenység

Tulajdonhányad

Szavazati arány

33,7

25,0

2005. december
Bank of New York

külföldi

Letétkezelő
2006. december

Bank of New York

külföldi

Letétkezelő

24,4

22,6

Julius Baer

külföldi

Intézményi

5,6

5,2

Medget, Timur és Ruszlan
Rahimkulov

belföldi

gazdasági társaság

5,0

8,1

2007. december
Bank of New York

külföldi

Letétkezelő

12,0

12,4

Julius Baer

külföldi

Intézményi

10,2

10,5

Medget, Timur és Ruszlan
Rahimkulov

külföldi

gazdasági társaság

9,8

10,1

2008. december
Artio Global Management
LLC

külföldi

Intézményi

10,2

11,0

Medget, Timur és Ruszlan
Rahimkulov

külföldi

gazdasági társaság

8,4

9,1

Groupama Csoport

külföldi

Intézményi

8,0

8,6

2009. december
Groupama Csoport

külföldi

Intézményi

9,2

9,3

Medget, Timur és Ruszlan
Rahimkulov

külföldi

gazdasági társaság

8,7

8,9

MOL

belföldi

gazdasági társaság

8,6

8,7

2010. június
Medget, Timur és Ruszlan
Rahimkulov

külföldi

gazdasági társaság

9,0

9,1

Groupama Csoport

külföldi

Intézményi

8,8

9,0

MOL

belföldi

gazdasági társaság

8,6

8,7

Forrás: OTP éves jelentések

Az amerikai bank kezelésében lévő tulajdoni hányad meghaladta ugyan a 33 százalékot, de az
alapszabály (már idézett) korlátozása miatt a szavazati joga csupán 25 százalék volt, vagyis
stratégiai döntésekben nem volt lehetősége vétóra. Később, a bankra irányuló „ellenséges”
felvásárlási szándékok felbukkanásával, egyre inkább előtérbe került az alapszabály
módosításának igénye a pozícióját féltő menedzsment részéről.
173

Ugyanebben az évben, 2005-ben kapott először lábra a híresztelés, hogy az OTP vételi
célpont lehet. Piaci elemzők úgy vélekedtek, hogy „a HVB és az UniCredito fúziója
bankfelvásárlások sorozatát indíthatja el, mivel az egyesüléssel Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb pénzintézetcsoportja jöhet létre, tehát más bankoknak is erősíteniük kell keleteurópai pozíciójukat” (Vételi célpont …, 2005). Azon globális bankok számára adhatott
lökést a német HVB és az olasz UniCredito egyesülése, amelyek még nem vagy nem kellő
intenzitással voltak jelen a kelet-európai térségben. A lehetséges felvásárlók között a
Deutsche Bankot, a Citigroupot és a HSBC-t említették, míg a lehetséges felvásárlási
célpontként az osztrák Erste Bankot és a magyar OTP-t jelölték meg az elemzők. Ez
utóbbinál azonban a tulajdonviszonyok és az állam jövőbeni részvényesi szerepe Miért,
hogyan? lehetett visszatartó erő a potenciális felvásárlók számára.
2006-ban indult meg az a változás a tulajdonosi szerkezetben, amely később komoly
izgalmakat váltott ki a hatalmát féltő banki menedzsmentben. Ekkor ugyanis újabb 5 százalék
feletti tulajdonosok jelentek meg: Megdet, Timur és Ruszlan Rahimkulov 5 százalékos
tulajdoni és 8,1 százalékos szavazati hányaddal, valamint Julius Baer 5,6 százalékos tulajdoni
és 5,2 százalékos szavazati aránnyal. Ugyanakkor a Bank of New York által kezelt
részvények tulajdoni és szavazati hányada egyaránt 25 százalék alá süllyedt.
A tulajdonszerzés kapcsán 2007 szeptemberében még nyugalmat sugallóan nyilatkozott
Urbán László, az OTP vezérigazgató-helyettese a Portfoliónak:
„Az eddigi példák alapján feltehetőleg fognak velünk konzultálni, ha át akarnák ezt
lépni. Eddig mindig tájékoztattak minket előre, s támogatják is a menedzsment
stratégiáját. Az ő magánügyük, hogy mekkora részt halmoznak fel. Ez még belül van
azon a kereten, amely a menedzsment számára komfortot ad, ha ezt egy olyan
alapkezelő teszi, amelyik egyébként nem mondta azt, hogy bizalmatlan lenne a bank
vezetésével vagy a stratégiájával szemben. Megismétlem: baráti tulajdonosnak
tekintjük őket.” (Új nagytulajdonos…, 2009)
2007 végén azonban felgyorsult az átrendeződés a nagytulajdonosok körében. A New York
által kezelt részvények tulajdoni és szavazati hányada egyaránt 12 százalék közelébe süllyedt,
miközben a Julius Baer, illetve a Rahimkulov család szavazati aránya 10 százalék fölé
emelkedett. Az orosz Rahimkulov család érdekeltségébe tartozó budapesti Kafijat Zrt. (ebbe
olvasztotta be korábban Megdet Rahimkulov a megszüntetett ÁÉB Bank maradékát) és a
Kafijat tulajdonában álló londoni Firthlion Ltd. a tőkepiaci törvénynek megfelelően
bejelentették, hogy befolyásuk az OTP saját részvény adatai alapján 2007. december 29-én
meghaladta a 10 százalékot.
Ekkor már bár az OTP Bank menedzsmentje a tulajdonszerzést kizárólagosan mint pénzügyi
portfólióbefektetést értékelte, nyomatékosította, hogy a tranzakciókra a bankkal történt
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előzetes egyeztetés nélkül került sor. A bank egyúttal közölte, hogy „a Megdet Rahimkulov és
közeli hozzátartozói tulajdonában álló cégek vételi tranzakcióihoz sem a bank, sem a
menedzsment, sem közvetlenül sem közvetetten nem kapcsolható, sem finanszírozói, sem
egyéb státuszban.” (Egy orosz család…, 2008) 126 Később, az alapszabályának
módosításának szándéka is megerősítette, hogy szó sincs barátságosviszonyról.
2008-ban újabb változások történtek a bank nagytulajdonosai körében: a stratégiai partnerség
jegyében, részvénycsere útján megjelent a Garancia biztosítót az OTP-től megvásárló
Groupama, miközben a korábban a Bank of New York kikerült az 5 százalék fölötti
tulajdonosok köréből. Az Artio Global Management LLC a Julius Baer Investment
Management LLC új neve, itt tehát nem történt érdemi változás. 2009 elején viszont az Artio
Global Management kérvényezte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, hogy 15
százalékot meghaladó részesedést szerezhessen az OTP-ben. A felügyelet megadta az
engedélyt azzal a kitétellel, hogy a társaság 15 százalékot meghaladó, de 33 százalékot el
nem érő mértékű közvetlen befolyásoló részesedést szerezhet a bankban, amit 15 napon belül
köteles bejelenteni a felügyeletnek (Új nagytulajdonos…, 2009). Az Artio végül nem élt a
lehetőséggel, megelégedett a 11 százalékos szavazati joggal. Igaz, ezzel is a legnagyobb
tulajdonossá vált a bankban, mivel a Rahimkulov család szavazati joga 10 százalék alá
süllyedt, az újonnan belépő Groupama pedig meg sem közelítette ezt az arányt.
2009. január 12-én jelent meg a PSZÁF honlapján az a határozat, amely szerint az Artio
Global Management LLC (ő kicsoda-micsoda?) 15 százalékot meghaladó, de 33 százalékot el
nem érő mértékű közvetlen befolyásoló részesedést szerezhet az OTP Bankban. A kérelmező
a részesedés megszerzésének tényét, valamint a megszerzett részesedés mértékét - a
részesedés megszerzését követő 15 napon belül - köteles a felügyelet részére bejelenteni. A
BÉT honlapján közzétett adatok szerint ekkor az Artio Global Management 10,21 százalékos
részesedéssel bírt az OTP-ben.
A jelek szerint az Artio tulajdonszerzési törekvése komoly aggodalmat váltott ki a bank
menedzsmentjéből. Áprilisban ugyanis két lényeges kezdeményezésre is sor került. Az első az
OTP-MOL részvénycsere tranzakció volt.
A bank éves jelentése szerint „2009. április 16-án az OTP Bank Nyrt. és a MOL
Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. egy 3 év időtartamú swap tranzakciót kötött. A MOL
a Bank 24 millió darab törzsrészvényét (a törzsrészvények 8,57%-a), az OTP
körülbelül 5 millió darab MOL részvényt cserélt el. Mindkét fél részére amerikai
típusú vételi és eladási opció került kibocsátásra, melynek eredményeképpen
126.

Az Ecoline.hu cikke szerint az orosz energiaipari óriásvállalattal, a Gazprommal jó kapcsolatokat ápoló
Rahimkulov már korábban 5 százalékot szerzett a Molban, és ellenőrzése alá vonta a BorsodChem vegyipari
céget.
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kezdeményezhető a részvényeknek a kibocsátó részére történő visszaszolgáltatása
tényleges részvényteljesítéssel 2012. július 11-ig. A swap ügylet lejáratának végén
nincs kötelező teljesítés. A megállapodás tartalmaz továbbá a relatív
részvényárfolyamok bizonyos változása esetén nettó módon pénzben vagy nettó
módon részvényben történő további elszámolást. A részvények feletti ellenőrzés
elvesztése eredményeképpen a saját részvények kivezetésre kerültek és a MOL
részvények pedig kereskedési célú értékpapírokként kerültek elszámolásra. Az OTP
törzsrészvényekre kiírt eladási opciót a saját tőke csökkenéseként, valamint a
megfelelő kötelezettség felvételeként került elszámolásra.” (OTP 2010)
A részvénycsere eredményeként az olajipari társaság 8,6 százalékos tulajdonhányadot, és 8,7
százaléknyi szavazati jogot szerzett a bankban. Az akcióban résztvevő felek szoros üzleti és
személyi kapcsolatban álltak egymással, amit az is tükröz, hogy az OTP elnök-vezéigazgatója
egyúttal a Mol alelnöke volt. Ennek fényében valószínűsíthető, hogy a Mol tulajdonszerzése
a bankban a szavazati jogok megfelelő szerkezetének kialakítását célozták meg, méghozzá
úgy időzítve, hogy a rendes éves közgyűlésen már élhessen jogával az új tulajdonos.
A 2009. évi rendes éves közgyűlésen ugyanis napirendre került a bank alapszabályának
módosítása, amely vélhetően az Artio év elején történt 15 százalék fölötti tulajdonhányad
megszerzésére szóló engedélyével függött össze. Az alapszabály módosításával a
menedzsment 10 százalékban kívánta maximálni az egy részvényes által leadható szavazatok
számát, az addigi 33, illetve – ha más 10 százaléknál nagyobb befolyással rendelkező csoport
nincs – 25 százalékról. Az OTP közlése szerint egy átmeneti, két éves periódusra kérték
volna a szigorítást a részvényesektől. Az indítvány azonban megbukott: nem kapta meg a
szükséges háromnegyedes többséget. A korabeli értesülések szerint a bankban jelentősebb
pakettet birtokló Rahimkulov család ellenszavazatai miatt nem sikerült átvinni a szigorítást.
(Felvásárlástól tart…, 2010)
2010-ben az április 30-ra összehívott rendes éves közgyűlésen újból napirendre tűzte a
menedzsment az alapszabály módosítását annak érdekében, hogy az egy részvényes által
leadható szavazatok számának korlátozásával állja útját egy esetleges ellenséges
felvásárlásnak. A határozati javaslat indoklásában ez állt: „A jelenlegi a pénzügyi-gazdasági
környezetben az aktuális részvényárak mellett viszonylag könnyen előfordulhat a részvényesi
szerkezet jelentős átrendeződése. Erre a helyzetre tekintettel célszerű a szavazati korlátozás
olyan tartalommal történő módosítása, amely az egy részvényes vagy részvényesi csoport
által gyakorolható szavazati jogok mennyiségét az összes szavazásra jogosító részvény 10
százalékában limitálja. Ezáltal biztosítható, hogy egyetlen részvényes vagy részvényesi
csoport se rendelkezzen túlzott erőfölénnyel a közgyűlési döntések meghozatala során.” Bár
az indoklás a válságra hivatkozik, a javaslat nem átmeneti időre korlátozta volna a szavazati
jogot.
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A javaslat azonban most sem ment át, nem sikerült a szavazatok kétharmadát megszerezni
hozzá. Így továbbra is változatlan maradt az ominózus 6.4. pont az alapszabályban, amely 25,
illetve 33 százalékban limitálja csak a szavazati jogot. A helyzet megítélése és a javaslat
indoklásának megismerése céljából érdemes idézni a közgyűlés május 31-én publikált
jegyzőkönyvéből:
„Dr. Dencs Zoltán: Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a szavazás lezárult.
Áttérek az Alapszabály módosítás második érdemi részére. Ez a módosítás a szavazati
joggyakorlás korlátozásával és a határozatképesség számításával kapcsolatos.
Ismeretes, hogy a jelenleg hatályos Alapszabály az egy részvényes, illetve az egy
részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jogokat 25 %-ban korlátozza, illetve
abban az esetben, amennyiben két részvényes is 10 % feletti szavazati joggal
rendelkezik, akkor ez az arány 33 %. A módosítási javaslat arra irányul, hogy ezt a
szavazati korlátot 10 %-ra csökkentse a Bank. Ennek indoka az, hogy az elmúlt 1-1,5
évben láttunk olyan piaci eseményeket, amely mellett a részvényárfolyamok könnyen
elképzelhetővé tették, hogy a tulajdonosi szerkezetben jelentős átcsoportosulás
következzen be. A javaslat azt célozza, hogy megakadályozza egy ilyen helyzetben a
túlzott erőfölény kialakulását egy adott közgyűlésen.
1/3/2010. sz. határozati javaslat:
A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 6.4. és 8.17. pontjai módosítását
az előterjesztésnek megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.
Ebben az esetben is háromnegyedes többség szükséges a határozat elfogadásához.
Kérem Önöket, hogy a 3. sz. szavazócédulával szavazzanak.
(…)
Dr. Dencs Zoltán: Az Alapszabály módosítására vonatkozó 2. előterjesztésről szóló
szavazás a 3. sz. sorszámot viseli. Ennek a szavazásnak az eredménye:
Érvényesen leadott szavazatok száma: 130.116.137
Az érvényes szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés: 46,47 %
Igen szavazat: 84.769.778 (65,14 %)
Nem szavazat: 39.397.530
Tartózkodás: 5.948.829
A Közgyűlés 1/3/2010. számú határozata:
A Közgyűlés nem fogadja el a Társaság Alapszabályának 6.4. és 8.17. pontjai
módosítását.”
A 2010. április 30-kai közgyűlést követően érvényes Alapszabály változatlanul hagyott 6.4.
rendelkezése:
„6.§ A részvényesek jogai és kötelezettségei
(…)
6.4. Egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által
kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok
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25%-át - illetve amennyiben a Társaságban más részvényes vagy részvényesi csoport
szavazati joga is meghaladja a 10%-ot – 33%-át meghaladó mértékű szavazati jogot.
A részvényes haladéktalanul köteles bejelenteni a Társaság Igazgatóságának, ha ő
maga közvetlenül vagy közvetve, illetve a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó
részvényesekkel a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító
részvényekhez fűződő szavazati jogok legalább 2%-ával rendelkezik. Ezzel
egyidejűleg köteles megjelölni azokat a részvényeseket, amelyek útján a közvetett
szavazati jog fennáll, illetve a részvényesi csoport tagjait. A bejelentés elmulasztása
esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a
részvényesi csoport összetételére vonatkozóan megtévesztő nyilatkozatot tett a
részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül és nem gyakorolható mindaddig, amíg
a fenti követelményeknek eleget nem tett. E bekezdés szerinti bejelentési
kötelezettség és jogkövetkezmények terhelik azokat a személyeket is, akik a Tpt. 61.
§-a szerint, az ott meghatározott értelemben minősülnek vagy minősülhetnek a
Társaság részvényesének. A Tpt. 61. §-ának (7)-(8) bekezdései, valamint 61. §-ának
(10)-(11)-(12) bekezdései szerinti, bejelentési kötelezettség alóli mentesülés
feltételeinek fennállását a Társaság felé is igazolni kell.
A részvényesi csoport: A részvényes és az a másik részvényes, amelyben a
részvényes közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve
tulajdoni részesedés nélkül befolyással (együttesen közvetlen és/vagy közvetett
befolyás) bír; továbbá: a részvényes és az a másik részvényes, aki a részvényessel
együtt gyakorolja vagy együtt kívánja gyakorolni a szavazati jogát függetlenül attól,
hogy az együttes joggyakorlás az abban résztvevők között milyen megállapodáson
alapul.
A közvetett befolyás fennállásának és mértékének megállapításához a Hpt. közvetett
tulajdon számítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Amennyiben a részvényesi csoport által gyakorolandó szavazati jog mértéke túllépné
a jelen pont első bekezdésében foglalt korlátot, a szavazati jog mértéke úgy
csökkentendő, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez
kapcsolódó szavazati jogok nem gyakorolhatók.”
Az alapszabály-módosítási kudarc ellenére a helyzet változatlan maradt: 2010 júniusában
egyetlen részvényes szavazati hányada nem érte el a tíz százalékot. A kívülálló számára úgy
tűnhet fel: sok hűhó, semmiért. Mégsem gondolhatjuk, hogy az OTP menedzsmentje ilyen
tartós erőfeszítéseket tenne akkor, ha nem látná veszélyeztetve a pozícióját. A kulisszák mögé
azonban mi sem látunk be.
2.2. Az OTP versenykörnyezetének átalakulása és piaci pozícióinak változása
2.2.1 Alkalmazkodás a versenykörnyezetet változásához
Mint már bemutattuk, a szabályozási merevségek miatt a bankpiacot kezdetben erős
szegmentáltság jellemezte: elkülönült a lakossági és a vállalati kört kiszolgáló, illetve a
forint- és a devizaműveleteket végző pénzintézetek köre. Elsőként az 1988-ban alapított
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Postabank és Takarékpénztár Rt. rendelkezett mind a vállalati, mind a lakossági körre
kiterjedő jogosítvánnyal. A bankok és ügyfelei tágabb körében is érzékelhető fordulatot az
1989. év hozta meg, amikor felszámolták a piac mesterséges szegmentációját: a kereskedelmi
bankok felhatalmazást kaptak lakossági szolgáltatások nyújtására, a lakossági bankok pedig
teljes körű kereskedelmi banki jogosítványt kaptak.
A kilencvenes években a szabad bankválasztás kezdeti tilalma is megszűnt, így a bankok
közötti ügyféláramlás is beindulhatott. Mind a bankok, mind ügyfeleik számára új lehetőséget
teremtett a korábbi egyszámla-rendszer megszűnése, hiszen így a gazdálkodó szervezetek
már nem voltak egyetlen bankhoz kötve, hanem egyidejűleg több pénzintézetnél is
vezethettek számlát. Ez alól csak a költségvetési szervek, valamint az önkormányzatok és
intézményei jelentenek kivételt.
1988-90-ben a pénzintézetek köre tovább bővült. A takarékszövetkezetek megalapították a
Magyar Takarékszövetkezeti Bankot, sok kereskedelmi bank pedig leánypénzintézetet hozott
létre. A mintegy 260 takarékszövetkezet mellett 1991-ben 28 kereskedelmi bank és 7
szakosított pénzintézet működött az országban, 1993-ban pedig már 36-ra nőtt a kereskedelmi
bankok száma. A kilencvenes évek második felében már csökkent a piacra lépők száma és a
kilépések is megindultak. A kétezres évek elején a magyar bankpiacot is elérte a kilencvenes
években nyugat-európában felerősödő fúziós és felvásárlási hullám hatása: az anyabanki
M&A-k nyomán néhány itthoni bankfúzióra is sor került.
Az OTP versenykörnyezete tehát az idők folyamán jócskán megváltozott: míg korábban csak
a takarékszövetkezetek jelentettek neki konkurenciát, addig a kilencvenes években már több
tucat kereskedelmi bankkal kellett versenyeznie. A bank menedzsmentje többféle módon is
megpróbált alkalmazkodni megváltozott versenyfeltételekhez. 1989. január 1-jétől
többfunkciójú kereskedelmi bankká alakult át az OTP: ettől kezdve nemcsak a lakosságnak és
az önkormányzatoknak, hanem a vállalatoknak is nyújthatott szolgáltatásokat, méghozzá
teljes körben, a devizaműveletekre is kiterjedően. A valódi bankká válás érdekében a
kormány a bankidegen funkcióktól (lottó, lakásberuházás) megszabadította az OTP-t. A betéti
kamatok felszabadítása, a piaci viszonyok térnyerése és ezzel együtt a lakáshitelek
kamattámogatási rendszerének átalakítása lehetőséget adott arra, hogy az OTP is piaci alapon
folytathassa üzletpolitikáját.
a) Tevékenységbővítés a hazai bankpiacon
Üzleti stratégiája középpontjába mind inkább a piacorientált, sokfunkciójú pénzintézet
kialakítását állította az OTP Bank vezetése. A kilencvenes években több, az univerzális
banktevékenység ellátásához nélkülözhetetlen szervezetet hozott létre az OTP Bank.
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Értékpapír-kereskedelmi tevékenységre 1990-ben megalapította az OTP Brókert; a Garancia
Biztosítóban meglévő érdekeltségét 1992-ben 100 százalékra növelte és ezzel létrehozta saját
biztosító társaságát, az OTP Garancia Biztosítót. Hogy mind szélesebb skálán tudjon
ügyfeleinek szolgáltatásokat kínálni, 1991-ben a Deutsche Bankkal közösen lízingtársaságot
alapított, 1994-ben pedig befektetési alapkezelőt hozott létre. Annak érdekében, hogy
erőforrásait mind inkább a sokszínű bank kialakítására koncentrálja, megszabadult kisebbségi
(pl. az Európai Kereskedelmi Bankban meglévő) érdekeltségeitől.
A piacbővítés jegyében 1996-ban az OTP megvette az 1988 áprilisában az Országos
Kereskedelmi és Hitelbank leánybankjaként megalakult, szakosított pénzintézetként működő
Merkantil Bankot, aminek révén váltóleszámítolással, faktoringgal és lízinggel bővíthette a
bank tevékenységi körét. A Merkantil-csoport felfutásához és sikeréhez hozzájárult, hogy
Magyarországon elsőként, már 1992-től kínálta a személygépkocsik részletre történő
értékesítését, és 1996-ra a legnagyobb gépjármű-finanszírozóvá nőtt. Bár az aktus, amellyel a
legnagyobb lakossági bank bekebelezte a lakossági hitelpiac egyik fontos szegmensének
meghatározó szereplőjét, versenypolitikai aggályokat is felvetett, a Gazdasági Versenyhivatal
Versenytanácsa végül hozzájárult a felvásárláshoz.
A tanács az engedélyt az akkor még hatályos 1990-es törvény alapján azzal az indoklással
adta meg, hogy az „érintett piacon”, vagyis a gépjármű-finanszírozásban nagy a verseny, és
mivel ezen a részpiacon az OTP és a Merkantil Bank együttes súlya nem érte el a tíz
százalékot, szó se lehet erőfölényről. A Versenytanács a döntés során nem vette figyelembe
azt a tényt, hogy egy tágabban értelmezett „érintett piacon”, a lakossági hitelek piacán a
felvásárló OTP-nek már a vétel előtt is 70 százalékos részesedése volt. Azt sem találták
aggasztónak, hogy a Merkantil Bank éppen a lakossági számlavezetésben kiemelkedő súlyú
OTP-s háttérrel tesz szert nehezen behozható előnyre az autófinanszírozási üzletágban, sőt az
indoklás ezt éppen az összefonódás előnyeként emelte ki.127
A Merkantil Bank megvásárlása az OTP számára jó stratégiai döntésnek bizonyult. Csoporttá
fejlődve (Merkantil Bank Zrt., Merkantil Car Zrt. és Merkantil Bérlet Kft.) a
személygépkocsi- és haszongépjármű-kölcsönök, a pénzügyi és operatív lízing, valamint
tartós bérlet piacainak jelentős szereplőjévé, az autókereskedők és vásárlók fontos
finanszírozójává vált. 2001-től pedig a Merkantil Ingatlan Lízing Zrt. megalapításával az
ingatlanfinanszírozás alapjait megteremtette.

127

Lásd 155/1996. VJ. Olvasható a Complex CD Jogtárban
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b) Terjeszkedés a kelet-közép-európai régióban
A hazai piacon való elkerülhetetlen pozícióvesztés fékezése csak az egyik iránya volt a bank
piaci stratégiájának. Emellett a kilencvenes évek végétől az OTP a közép-kelet-európai
régióban is aktivizálódott. Ennek indítéka feltehetően sokrétű volt. A piaci terjeszkedéssel
járó méretgazdaságossági előnyök mellett feltehetően fontos szerepet játszott benne az is,
hogy a piaci kapitalizáció növelésével is akadályozni lehetett a banki menedzsment ellen
irányuló felvásárlási kísérleteke. Mint láttuk, már a privatizáció során és a későbbiekben is a
banki menedzsment fontos (talán legfontosabb) motivációja volt függetlenségének,
elmozdíthatatlanságának és szinte korlátok nélküli befolyásának biztosítása és megőrzése.
Mivel a bankvezetés láthatta, hogy a korlátozások csak időlegesek lehetnek, célszerűnek
látszott a bank értékének növelésével is útját állni az esetleges felvásárlási törekvéseknek.
A kilencvenes évek végén, amikor alábbhagyott a belföldi piaci lendület, a bankvezetésben
megfogalmazódott az igény, hogy külpiaci terjeszkedéssel, felvásárlásokkal növelje
tevékenysége terjedelmét.
Ekkor került be az üzleti stratégiába: „Hosszabb távon a növekedési korlátok és
jövedelmezőségi elvárások figyelembevételével a vállalatcsoport a határokon túlra is
terjeszkedni kíván. Ennek azonban feltétele egyrészt a stabil működés, szolgáltatás
színvonal és technikai háttér biztosítása, másrészt az adott terület külső környezeti
feltételrendszere. A célpiac elsősorban olyan környező ország/terület lehet, ahol a
Csoport az adott piacon versenyelőnnyel rendelkezik.”
A kelet-európai terjeszkedésre az első jó alkalmat a horvátországi Zagrabecka Banka
privatizációja adta, amelynek menedzsmentje az OTP-modellt szerette volna lemásolni, ezért
együttműködést kezdeményezett a magyar bankkal, amelyben kereszttulajdonlás is szóba jött
volna). Az OTP vezetését azonban megosztotta az ügylet, mivel a ZB akvizíció hosszabb
időre lekötötte volna a magyar bank tőkéjét, és nem adott volna lehetőséget az itthoni
növekedés tőkeszükségletének biztosítására.
Bár végül ez az együttműködés a horvát kormány más irányú döntése miatt lekerült a
napirendről, a lehetőség felmerülése végső soron meghatározta az OTP menedzsmentjének a
külföldi felvásárlások útján történő növekedéssel kapcsolatos stratégiáját. Az akvizíciós
növekedés ellenzői sem tudták már megakadályozni, hogy a bank elkészítse módosított
stratégiáját. Ebbe beépítette a terjeszkedés lehetőségét, megvizsgálva és kijelölve a
potenciális célországokat (szomszédos országok és azok szomszédjai) és célbankokat, illetve
az ahhoz szükséges feltételeket.
Az első akvizíció egy csődben levő, ügyfeleit, tevékenységét addigra lényegében elvesztő,
bár korábban sikeres szlovák bank megvásárlása volt, amelyet névérték alatt vásárolt meg.
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Noha a felvásárlási célpont bank nem felelt meg az OTP által maga számára felállított
kritériumoknak, hálózata és korábbi pozíciója alapján magában hordozta a kitörés
lehetőségét. Más kérdés, hogy az OTP Banka Slovenskok nem igazolta végül ezeket az
elvárásokat: sem a piaci részesedést nem sikerült jelentősen növelni, sem a
veszteségtermelést megállapítani.
Az OTP legnagyobb akvizíciós sikere a bolgár DSK Bank megvásárlása volt. A bolgár bank
ideális jelölt volt az OTP számára: az ország domináns, de bürokratikus és alacsony
hatékonyságú lakossági bankja volt, a privatizáció során a teljes tulajdont meg lehetett
szerezni, és az eladó nem szabott korlátokat a már addig is nyereséges bank átalakítása elé.
Az alacsony szintű bolgár banki penetráció mellett és a közelgő EU-csatlakozás miatt
ugyanakkor dinamikus növekedés előtt állt a szektor.
A felvásárlás egyetlen nehézsége az egyedüli érdemi versenytárs, az Erste Bank legyőzése
volt. A két bank vetélkedése egyúttal már a régión belüli pozícióharcot is tükrözte. A
felvásárlás sikere, az OTP irányítása alatt működő DSK várakozásokat felülmúló
teljesítménye miatt az OTP-t egyre inkább versenytársnak tekintették a régióban aktív
bankok, olyannyira, hogy a térségben zajló későbbi privatizációk során a korábban
megtelepedett, nyugati bankok „összezártak” az OTP-vel szemben. Emiatt a magyar banknak
meg kellett elégednie a kisebb privatizációkban való részvétellel, zöldmezős bankalapítással
és a piacon történő bankvásárlással. Ennek ellenére az OTP-csoport ma már kilenc országban
van jelen 36 milliárd eurós összesített mérlegfőösszeggel. A csoport mintegy 30 ezer banki
alkalmazottja másfélezer fiókban több mint tízmillió ügyfelet szolgál ki. Igaz, a válság kissé
megtépázta a kiépített hadállásokat: 2009 folyamán 79 fiókot zártak be (Szerbiában 45-öt,
Ukrajnában 23-at, Szlovákiában 12-t).
A bank főbb regionális érdekeltségei: OTP Banka Slovensko (Szlovákia, 2001-tól), DSK
Bank (Bulgária, 2003-tól), OTP Bank Romania (Románia, 2004-től), OTP banka Hrvatska
(Horvátország, 2005-től), OTP banka Srbija (Szerbia, 2005-től), OAO OTP Bank
(Oroszország, 2006-tól), CJSC OTP Bank (Ukrajna, 2006-tól), Crnogorska komercijalna
banka (Montenegro, 2006-tól).
2009 végén az OTP-csoport fiókhálózatának és alkalmazotti létszámának mintegy
háromnegyedét, ügyfeleinek csaknem kétharmadát adták a régiós leánybankok. Az
elmaradottságot jelzi, hogy ezzel együtt a bankkártyáknak alig 60 csupán százaléka, az ATMeknek fele, a POS-termináloknak pedig csak harmada jut a határon túli intézményekre (5.
táblázat).

182

5. táblázat
Az OTP külföldi leánybankjai
Megnevezés
OTP Bank

Fiókszám

ATM

POS

Bankkártya

Ügyfélszám

(ezer db)

(ezer fő)

Létszám

382

1 995

34 270

3 812

4 625

7 820

386

870

4 545

1 204

2 975

4 337

77

116

644

119

188

607

OTP banka Hrvatska

105

200

1 181

370

455

1 014

OTP Bank Romania

106

136

1 076

147

206

1 094

OTP Bank JSC

206

215

403

86

282

3 833

OTP Bank Russia

162

251

2 257

3 466

2 838

10 295

OTP banka Srbija

50

195

3 595

154

356

784

CKB

40

105

3 535

179

320

507

Leánybankok összesen

1 132

2 088

17 236

5 724

7 620

22 471

Csoport összesen

1 514

4 083

51 506

9 537

12 244

31 337

75%

51%

33%

60%

62%

72%

Külföldi leánybankok:
DSK Banka
OTP Banka Slovesnko

Leánybankok aránya
Forrás: OTP (2010b)

A kelet-európai terjeszkedés összességében mégis eredményesnek tekinthető, hiszen 2008ban az OTP-csoport profitjához 30 százalékkal járultak hozzá a régiós leánybankok. A
csoportszintű nyereséghez való hozzájárulás azonban messze nem egyenletes: a legtöbbet a
bulgáriai DSK tette hozzá: 31 milliárd forint (ami 20% fölötti tőkejövedelmezőséget
jelentett), az ukrajnai leánybank 16 milliárd forintot, az oroszországi leány 9 milliárd forintot,
a horvátországi pedig 5 milliárd forintot hozott, a többi ennél jóval kevesebbet. 2009-ben a
térség egyes országait különösen erősen érintő válság miatt a régiós bankok 16 százalékkal
csökkentették a csoportszintű profitot. (Az ukrajnai leánybank éves szintű vesztesége 45, a
szlovákiai 6, a szerbiai 9 milliárd forint volt.)
A siker másik fontos kritériuma az, hogy milyen pozíciót tudott kiépíteni keleti
terjeszkedésével az OTP a térség regionális bankjai körében. 2007 végén az OTP bankcsoport
a régiós bankok mezőnyében az összes eszközérték alapján a hatodik legnagyobb szereplő
volt (6. táblázat).
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6. táblázat
A közép-kelet-európai régió jelentősebb nemzetközi bankjai 2007 végén
Anyabank neve

Összes eszköz (Mrd €)

Országok száma

Fiókok száma

UniCredit

100

16

2 858

Raiffeisen

74

15

3 077

Erste

73

7

1 915

SocGen

61

14

2 727

KBC

58

7

1 239

OTP

41

9

1 527

Intesa Sanpaolo

37

10

1 657

Forrás: RZB (2008)

Bár, mint láttuk, a regionális terjeszkedés egyik (ha nem a legfőbb) motivációja a
menedzsment részéről az ellenséges felvásárlás kivédése és így a teljhatalmának megőrzése
volt, a jelentősre növelt piaci érték ellenére sem mondható el, hogy ezt a törekvést a biztos
siker koronázta volna.
2.2.2. Az OTP piaci pozíciójának változása
A korábban monopolizált tevékenységek liberalizálása, a lakossági és deviza üzletágak
széleskörű engedélyezése a bankpiac átrendeződését, a koncentráció mérséklődését hozta
magával. A piaci pozíciók megváltozása a rossz hitelállományt és kockázatos ügyfélkört
örökölt nagy kereskedelmi bankok (elsősorban az MNB hitelezési részlegeiből kialakított
három bank) esetében volt a leginkább szembeötlő. A visszafizetés reményével sem
kecsegtető rossz hitelek az állami konszolidáció során kikerültek a bankok mérlegeiből,
miközben az új hitelkihelyezések során a korábbinál óvatosabbakká váltak a bankok.
Ugyanakkor a jobb adottságú külföldi és vegyes bankok gyorsan növelték piaci
részarányukat, amelyek expanzióját kezdetben adókedvezmény is támogatta.
Mindez a piaci koncentráció fokának mérséklődésével párhuzamosan ment végbe. A
bankrendszer öt legnagyobb tagjának együttes piaci súlya 1988-99 között 89-ről 54
százalékra, a legnagyobb tíz pénzintézet együttes aránya pedig 95-ről 74 százalékra csökkent
(7. táblázat). Ez alapjában természetes jelenségnek tekinthető, hiszen a piaci szereplők
szaporodása, valamint a korábbi tevékenységi korlátok lebontása, és mindezek következtében
a verseny kibontakozása a piaci erőviszonyok kiegyenlítődése irányába hatott. A mértékek
azonban azt is tükrözik, hogy nem egyedül a verseny hatása idézte elő a koncentráció
csökkenését, hanem az is, hogy az MNB-utódbankoknál 1993-95 között nyilvánvalóvá vált a
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hitelportfoliók egy részének elértéktelenedése. Valójában már 1990-91-ben sem volt akkora
ezeknek a bankoknak a piaci részaránya, mint amit a mérlegek mutattak.
7. táblázat
A bankpiac koncentrációjának alakulása
1988
Pénzintézetek száma

1990

1992

1994

1996

1998

30

36

36

44

42

44

A legnagyobb 5 bank piaci részesedése

89%

80%

72%

64%

54%

54%

A legnagyobb 10 bank piaci részesedése

95%

91%

86%

81%

74%

73%

Az OTP súlya a bankrendszerben

37%

33%

33%

30%

29%

28%

Forrás: banki jelentések alapján saját számítás

Az OTP piaci pozícióját kezdetben kevésbé és más módon érintette az új versenytársak
megjelenése, mint a többi nagybankét. Egyrészt azért, mert a nagy volumenű rossz hiteleket
örökölt MNB-utódbankokkal szemben az OTP-nek kisebb mértékben kellett hitelezési
veszteségeket elszenvednie, és tőkéjét sem veszítette el. (Hogy is volt a lakáshitelek
kedvezményes visszafizetése? Ki nyelte le a veszteséget? Ez nyilván hozzájárult ahhoz, hogy
kevés régi hitel dőlt be a kamat megugrása után.) Így bár a hitelkonszolidáció során az OTP
is megszabadulhatott rossz hiteleitől, ezek aránya nem volt jelentős, a tőkevesztéseket
orvosló bankkonszolidációs segítségre pedig már nem volt szüksége. A lassúbb és kisebb
arányú piacvesztésben másrészt az játszott szerepet, hogy a lakossági üzletág liberalizálása, a
kereskedelmi bankok beengedése a lakossági piacra lassabban erodálta az OTP pozícióját,
mint ahogy a vállalatfinanszírozásban utazó, egyre aktívabbá váló külföldi és vegyes
tulajdonú pénzintézetek az MNB-utódbankokét. A versenytársak szaporodása és
aktivizálódása a lakossági üzletágban az OTP pozícióját valójában csak 1993-tól érintette
láthatóbban, aminek következtében a teljes bankpiacon meglévő egyharmados piaci
részesedése napjainkig fokozatosan egynegyedre süllyedt.
A piacvesztés ellenére az OTP relatív helyzete a méret szerinti rangsorban nem változott. A
bank piaci pozíciójának alakulását a lakossági piacon működő takarékszövetkezeti szektor
fejlődése sem befolyásolta jelentősebben, noha a takarékszövetkezetek az évtized során
megőrizték öt százalék körüli arányukat, sőt, 1998-ban kimagasló dinamikájukkal még
növelték is. A Postabank azonban komoly versenytársként debütált a nyolcvanas évek
végétől, és a kilencvenes évek közepéig jelentős piacokat hódított meg az OTP Banktól. Az
1997-től felszínre került súlyos problémák, amelyek gyökerei a kilencvenes évek közepéig
nyúlnak vissza, megtorpanásra késztették a Postabank korábbi dinamikáját.
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A kilencvenes években végbement nagy horderejű változások – mindenekelőtt a
bankkonszolidáció és az új piacra lépések, valamint a privatizáció – elsősorban a három
MNB-utódbankot érintette (együttes piaci részesedésük csaknem felére csökkent), miközben
a leggyorsabban növekvő külföldi és vegyes tulajdonú bankok piaci súlya 9 százalékról 21-re
nőtt. Az átrendeződés vesztese volt a piacvezető OTP is (8. táblázat).
8. táblázat
Az OTP és a fontosabb szereplők bankpiaci részesedésének alakulása a kilencvenes
években
(a mérlegfőösszeg alapján, százalék)
1990

1994

1998

Változás,
százalékpont

OTP Bank

33,4

30,5

27,9

-5,5

Magyar Hitel Bank*

15,4

10,3

5,6

-9,8

Magyar Külkereskedelmi Bank

13,8

8,8

7,7

-6,1

Kereskedelmi és Hitelbank

11,5

7,5

8,1

-3,4

Budapest Bank

6,2

6,2

4,9

-1,3

CIB Bank

3,7

5,9

6,2

+2,5

Postabank

2,5

6,4

8,5

+6,0

Az OTP-t követő 6 legnagyobb bank együtt

53,1

45,1

41,0

-12,1

A többi bank és szakosított pénzintézet együtt
* 1998-tól: ABN Amro (Magyar) Bank

13,5

24,4

31,1

+17,6

Forrás: banki jelentések alapján saját számítás

A bankszektor fontosabb szereplőinek pozícióváltozásaiban a legjelentősebb hatást a közepes
és kisebb méretű bankok előretörése, számuk és piaci részesedésük emelkedése idézte elő. A
közepes méretű bankok közül különösen a CIB és a vele szimbiózisban működő CIB
Hungária mutatott föl gyors növekedést: 1998. évi összeolvadásukat követően – megelőzve a
Postabankot – a méret szerinti mezőny hatodik helyére került.
A többi bank közül igen gyorsan növelte piaci részesedését a Creditanstalt (BA-CA),
a Unicbank (Raiffeisen), a Citibank és az ING Bank, a kilencvenes évek közepe óta
egyenként 2 százalék feletti piaci részesedést mondhatnak magukénak. Az egykor a
nagy állami bankok között szereplő, később pozíciókat veszítő, majd az orosz
Gazprombank többségi tulajdonába került Általános Értékforgalmi Bank 1996-tól
mutatott fel dinamikusan növekedést. Az InterEurópa Bank 1996-ig folyamatosan
javította piaci pozícióját, bár az utóbbi években megtorpant dinamikája. A Mezőbank
(mai nevén Erste Bank) az Agrobank beolvasztásával tudta jelentősen növelni piaci
részesedését. A takarékszövetkezetek ernyőbankjaként működő Takarékbank a
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kilencvenes évek közepén veszített piaci súlyából, és csak 1998-ra érte el újra az
évtized eleji részarányt.
Már a kilencvenes években lezajlott pozíció-átrendeződések is az egyszintű bankrendszerből
örökölt piaci struktúra jelentős átalakulásáról tanúskodtak. Az általános tendencia a méretbeli
kiegyenlítődést, a kezdeti nagybankok piacvesztését és a később indulók térnyerését mutatja.
A piac egészéhez viszonyítva az OTP súlya is jelentősen (egyharmadról egynegyedre)
csökkent, ugyanakkor az eltelt tíz év alatt is sikerült megőriznie kiemelkedő pozícióját. Ezt
nem csupán "helyzeti előnye" tette lehetővé, hanem üzleti stratégiája is, amivel a
megváltozott versenykörnyezet jelentette kihívásokkal próbált szembe nézni.
Az ezredfordulótól újfajta fejlemények is alakították a hazai bankpiac szerkezetét. A magyar
bankrendszer fejlődését a belső piac alakulása mellett mind jobban befolyásolták a hazai
bankokat tulajdonló stratégiai befektetők helyzetének, illetve azok piacainak alakulása. A
még a kilencvenes években a magyar bankpiacra lépett nyugati bankok egy részét a kétezres
évek elején elérte a racionalizálási és fúziós hullám. Az Európai Unió pénz és tőkepiacainak
liberalizálása nyomán a vállalatok hitelfelvételeiben fokozatosan csökkent a bankok, és ezen
belül a belföldi bankrendszer súlya a tőkepiac javára. A vállalkozások nemzetközi
expanzióját követve rohamosan nőtt a határokon átnyúló hitelezés. A vállalati hitelek
tömegtermékekké váltak és ezekben kialakult a pán-európai piac. A lakossági termékek
piacán ez nem vált jellemzővé: itt a betétgyűjtés hazai maradt, bár a hitelezésben fokozatosan
nőtt a nem hazai deviza szerepe. Az új helyzetben az organikus növekedéssel szemben a
banki stratégiák középpontja mind inkább az akvizíción keresztüli növekedés valamilyen
formája lett. Mindez változást hozott az üzletági, a piaci és regionális stratégiákban is.
A stratégiaváltás a magyar piacon jelen levő külföldi bankokat is jellemezte. Az privatizációk
lezárulását követően a magyar bankpiaci struktúrában jelentősebb változások már az
anyabankok M&A-ügyleteinek folyományaként mentek végbe. A viszonylag jó induló
pozícióval rendelkező bankoknak akvizíció nélkül már aligha lehetett javulást elérniük, amint
ez a piaci pozíciók alakulását bemutató 9. táblázatból is kiderül.
9. táblázat
Jelentősebb hazai bankok pozícióváltozása 2000-2008 között
(összes eszköz alapján, százalék)
2000

2002

2004

2006

2008

Pozícióváltozás
(2008-2000,
százalékpont)

OTP Bank

24,7

25,5
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21,1

22,1

18,9

-5,8

MKB Bank

10,1

10,3

10,1

9,8

10,9

+0,8

CIB Bank

8,7

8,9

8,3

9,2

11,5

+2,8

K&H

7,9

12,9

11,2

10,6

12,1

+4,2

HVB Bank/ UniCredit Bank

6,4

6,2

6,6

6,5

6,7

+0,3

Raiffeisen Bank

4,5

5,8

7,5

7,8

10,1

+5,6

Postabank/ Erste Bank

4,2

4,3

7,7

8,7

10,0

+5,8

Budapest Bank (BB)

4,1

3,6

3,1

3,3

3,6

-0,5

Citibank Budapest

4,0

3,4

2,8

2,9

3,0

-1,0

Takarékbank

1,5

1,8

1,4

1,3

1,4

-0,1

FHB Jelzálogbank

0,3

1,2

2,9

2,6

2,6

+2,3

Forrás: a bankok jelentései alapján saját számítás

Az OTP eleve csak piacvesztésének minimalizálására törekedhetett csak, illetve arra, hogy
leányalapítással (Jelzálogbank) növelje csoportszintű részarányát. Az MHB-val fuzionált
K&H az első időkben még növelni tudta piaci részesedését, de az utóbbi éveket már inkább a
pozícióvesztés jellemezte. A harmadik legnagyobb bank, az MKB a Konzumbank átvétele
ellenére éppen csak őrizni tudta piaci részarányát. Az egykor nagybanknak számított
Budapest Bank fokozatosan visszaszorult, hasonlóképpen a Citibank is, az ING pedig
tudatosan választotta a visszavonulást a retail üzletágakból, majd a kereskedelmi banki
üzletből.
A nemzetközi fúziós és felvásárlásai hullám mellett két belpiaci fejlemény is jelentős hatást
gyakorolt a magyar bankrendszer struktúrájára a kétezres években: a lakáshitelezés felfutása
és a devizahitelek megjelenése. A jelentős kormányzati támogatási rendszer nyomán 2001-től
felfutó lakáshitelezés a bankok meghatározott – a lakáshitelezéshez szükséges kapacitásokat
kiépítő – körének javította a piaci pozícióját. Ebbe a körbe tartozott értelemszerűen az ilyen
kapacitásokkal már eleve rendelkező, a lakosság körében leginkább ismert OTP Bank. A
következő fejezetben erről részletesen írunk, mivel hipotézisünk szerint a kormányzati
szerepvállalás módja az állami piacteremtés eszközeként és piactorzító tényezőként
funkcionált. Itt most a devizahitelezés kialakulásának piaci, de egyúttal piacformáló szerepét
emeljük ki.
A forintkamatok magas szintje és a lakáshitelekhez társuló állami kamattámogatások
csökkenése miatt 2004 nyarától fokozatosan teret nyertek a hitelezésben a devizaalapú
konstrukciók. Az év során az új ingatlanhitelek harmadát már külföldi pénznemben
(elsősorban euróban és svájci frankban) vették fel az ügyfelek – a piaci igényekhez gyorsan
alkalmazkodó bankoktól. 2004 végén már egy tucat bank nyújtott jelentős volumenben
lakáshitelt devizában. A konstrukció vonzerejét a forinthitelekénél lényegesen alacsonyabb
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kamatok adták, bár az ebből fakadó előnyt részben ellensúlyozhatja a törlesztő részleteket
esetleg megnövelő árfolyamváltozás.
A hitelboom folytatódása 2005-ben és 2006-ban is döntően a lakossági termékeknek
köszönhető, bár lakáshitelek kamattámogatásának csökkenésével párhuzamosan az arányok
eltolódtak a fogyasztási hitelek, illetve a devizaalapú hitelek felé. 2005-ben robbanás
következett be a háztartások devizahiteleiben: a hitelnövekmény 91 százaléka már külföldi
valutanemben jött létre, aminek következtében 12-ről 29 százalékra emelkedett a
devizaadósság aránya a lakossági hiteltartozásokban. Ez a dinamika tette lehetővé, hogy
2005-ben is a magyar gazdaság gyarapodását jócskán (13 százalékponttal) meghaladó
mértékben, 20 százalékkal bővüljenek a banki profitnövelés motorjául szolgáló
hitelkihelyezések.
A háztartások körében 2006-ban is folytatódott a hitelfelvételi boom: 28 százalékkal bővült a
lakossági kölcsönök állománya (csak idén 2010-ben? érzékelhető némi megtorpanás). A
svájcifrank-alapú, szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya ugyanakkor egy év alatt
több mint duplájára nőtt, s jórészt ennek köszönhető, hogy a fogyasztási jellegű bankhitelek
tavaly is 40 százalékkal bővültek. A lakossági hitelezésben a deviza aránya a 2001 végi 3,1
százalékról 46,8 százalékra nőtt 2006 végéig. A hitelállomány növekedésében ebben az
időszakban a deviza aránya meghaladta a 100 százalékot, azaz valószínűsíthető, hogy a
korábbi forinthitelek törlesztése mellett átkonvertálásra is sor kerül. 2007 júliusában a magyar
bankrendszer háztartásoknak nyújtott devizaalapú hiteleinek állománya már elérte a 2500
milliárd forintot, a teljes lakossági hitelállomány csaknem felét, tehát a lakossági hitelpiac
meghatározó tényezőjévé vált.
A devizahitelek elterjedése jelentősen átrendezte a lakossági (azon belül a lakás-) hitelpiac
struktúráját: az OTP-csoport rovására előretörhettek a kedvező konstrukciókkal időben
elinduló bankok: a K&H, az Erste, a CIB és a Raiffeisen. 2007-ben a lakossági
devizahitelekben az OTP-csoport (Bank és Jelzálogbank együtt) 18 százalékkal részesedett,
míg az Erste 17 százalékkal, a K&H 16 százalékkal, a Raiffeisen pedig 11 százalékkal. A
devizaalapú lakáshitelek piacán már nagyobb volt az OTP-csoport előnye (23 százalék az
Erste 19, a K&H 18 és a CIB 13 százalékával szemben), de itt is messze elmaradt a
forintpiaci pozíciókban meglévő előnyétől.
A 2008-as válság az OTP hazai bankcsoportját erős piacvezetői pozícióban találta: a hitelek
bő hatodával, a betéteknek pedig a negyedével rendelkezett (10. táblázat).
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10. táblázat
Az OTP és a jelentősebb hazai bankok részesedése a főbb banki piacokon 2007-2008ban (százalék)
Bank neve

Eszközök

Hitelek

Betétek

Eszközök

2007
OTP

*

Kereskedelmi és Hitelbank

Hitelek

Betétek

2008

20,3

19,4

27,8

18,8

17,8

25,8

10,6

10,8

11,2

12,1

10,2

13,4

**

CIB Bank

11,2

12,7

9,9

11,5

13,9

9,9

MKB Bank

10,8

12,0

9,3

10,9

12,7

8,3

Raiffeisen Bank

9,1

10,0

10,9

10,1

10,6

11,8

ERSTE Bank Hungary

8,9

9,2

7,5

10,0

10,6

7,2

UniCredit Bank

6,8

6,5

6,7

6,7

6,8

7,2

Budapest Bank

***

3,6

4,0

4,0

3,6

4,3

6,1

****

2,7

3,4

0,0

2,6

1,8

0,3

Citibank

3,0

1,1

3,2

3,0

1,0

3,1

Magyarországi Volksbank

1,6

1,7

1,9

2,0

2,0

1,9

Magyar Takarékszövetkezeti Bank

1,3

0,8

0,2

1,4

0,9

0,3

100,0

100,0

100,0

100,0

FHB

Összesen

100,0

100,0

*

A hazai alaptevékenységhez tartozó leányokkal (OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarék-pénztár) együtt,
konszolidált.
**
2007-ben becsült értékek: az Inter-Európa Bankkal együtt számítva, amelyet abban az évben megvásárolt és
2008-ban beolvasztott.
***
Jelzálogbank leányával együtt.
****
Kereskedelmi bank leányával együtt.
Forrás: PSZÁF-adatok alapján saját számítás

Az üzleti siker szempontjából a piaci pozícióknál is fontosabb a bank kimagasló
jövedelempozíciója, amit a kamat- és jutalékeredményből, illetve az adózott eredményből
való részesedése tükröz (11. táblázat). A két táblázat összevetéséből kitűnik ugyanis, hogy a
bankoknak a fontosabb profitforrások szerinti részaránya nincs összhangban az eszközökből
vagy a hitelekből, illetve betétekből való szektorbeli részarányával, amiben – a hatékonysági
eltérések mellett – az árazásból fakadó előnyök kihasználására módot adó piaci pozíciók is
szerepet játszanak. Különösen a lakossági forintbetétek négyötödét kitevő, többnyire látra
szóló folyószámla-betétek, illetve a magas kamatozású folyószámla-hitelek nyújtanak
lehetőséget a kamatmarzs szélesítésére. A látra szóló betétekben a 2,9 millió folyószámlát
vezető OTP 2008-ban 42 százalékkal részesedett a piacon – ez döntő szerepet játszhatott
abban, hogy a 20 százalék alatti összpiaci súlya mellett a szektor kamat-, illetve
jutalékeredményének a bő harmadát tudhatta magáénak.
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11. táblázat
Az OTP és a jelentősebb hazai bankok részesedése a szektor eredményéből 2007-2008ban (százalék)
Bank neve

Kamat-

Jutalék-

Adózott

Kamat-

Jutalék-

Adózott

eredmény

eredmény

eredmény

eredmény

eredmény

eredmény

2007
OTP

*

Kereskedelmi és Hitelbank

2008

32,2

35,7

40,8

32,4

37,4

40,7

7,0

11,9

10,6

7,9

9,9

8,0

**

CIB Bank

7,2

7,4

8,7

7,5

8,8

8,6

MKB Bank

8,9

5,6

4,9

9,9

5,1

2,2

Raiffeisen Bank

7,5

8,8

7,0

5,8

8,9

6,9

ERSTE Bank Hungary

8,6

8,1

7,5

8,1

7,6

8,3

UniCredit Bank

4,7

9,0

6,4

4,6

9,8

8,9

Magyar Fejlesztési Bank

5,7

6,5

2,1

6,4

7,0

3,8

Budapest Bank

2,0

-0,7

1,3

2,0

0,9

2,1

FHB****

3,7

4,7

4,4

3,8

4,7

5,1

Citibank

1,4

1,4

0,4

1,6

1,4

0,6

Magyarországi Volksbank

0,1

0,8

0,4

0,2

0,7

0,2

Takarékbank

1,8

-1,6

2,1

2,0

-1,9

2,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

***

Összesen
*

A hazai alaptevékenységhez tartozó leányokkal (OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarék-pénztár) együtt,
konszolidált, **2007-ben az Inter-Európa Bankkal együtt, amelyet 2008-ban beolvasztott, ***Jelzálogbank
leányával együtt, ****Kereskedelmi bank leányával együtt.
Forrás: PSZÁF-adatok és banki beszámolók alapján saját számítás.

2.2.3. A főbb üzletági pozíciók
Az OTP mind a három fő ügyfélcsoportban, a lakossági, az önkormányzati és a vállalkozói
körben is expanzív piaci stratégiát folytatott, amelyet a nyújtott szolgáltatások minőségi
fejlesztése kísért. Ennek ellenére a sokasodó versenytársak miatt előálló új piaci feltételek
között nehéz volt a piaci pozíciót megőrizni.
A bank bár folyamatosan veszített pozíciójából, a lakossági bankpiacon napjainkban is
meghatározó szerepet tölt be: a háztartások banki megtakarításainak és hiteleinek mintegy
harmadát összpontosítja az OTP, miközben a többi nagybank részesedése ezeken a piacokon
egyenként nem haladja meg a 10-12 százalékot. Piacvezető szerepét az önkormányzatok
körében is megőrizte, ahol a betétek kétötöde, a hitelek csaknem fele fölött rendelkezik a
bank. Egyedül a vállalati piacokon nem sikerült piacvezető pozíciót szereznie, sőt, a vállalati
hitelpiacon a megszerzett pozíciója is erodálódik az utóbbi években (12. táblázat).
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12. táblázat
Az OTP bankcsoport* piaci részesedésének alakulása a főbb üzletágakban (1996-2008)
1996

1998

2004

2006

2008

2009**

Lakossági betétek állománya

57%

43%

35%

30%

30%

33%

Lakossági hitelek állománya

68%

56%

40%

35%

30%

28%

ebből: lakáshitelek állománya

89%

85%

46%

42%

28%

n.a.

Önkormányzati betétek állománya

90%

84%

66%

64%

40%

n.a

Önkormányzati hitelek állománya

71%

72%

52%

55%

48%

n.a.

Vállalkozói betétek állománya

14%

15%

13%

13%

13%

10%

Vállalkozói hitelek állománya

11%

13%

12%

10%

7%

6%

*az OTP Bank, Jelzálogban és Takarékpénztár együtt
**becslés Nincs még 2009-es adat?
Forrás: OTP éves jelentések

A bank pozíciójának stabilizálását a szolgáltatásainak terítését és elérhetőségét elősegítő
infrastruktúrájának bővülése is alátámasztotta. A még ma is legnagyobb fiókhálózattal
rendelkező OTP korszerűsítette kapcsolattartását ügyfeleivel, amit a kibocsátott bankkártyák,
az üzemeltetett ATM-ek és a kereskedelmi elfogadóhelyek számának növekedése tükröz (13.
táblázat).
13. táblázat
Az OTP-szolgáltatások infrastruktúrájának változása
1996

2000

2008

Fiókok száma

378

440

382

Kibocsátott kártyák száma (ezer db)

805

2 662

3 968

Pénzkiadó automaták (ATM) száma

488

1 019

1 987

3 146

14 066

26 808

1,6

2,6

2,9

Telepített kártya elfogadóhelyek (POS-terminálok) száma
Lakossági folyószámlák száma (millió)
Forrás: OTP

A következőkben a piaci pozíciók megőrzéséért/növeléséért az egyes üzletágakban folytatott
stratégia főbb elemeit tekintjük át.
a) Lakossági üzletág
A korábban szinte egyedüli lakossági bankként ebben az üzletágban a stratégiai cél a
pozícióvesztés fékezése volt. Ez elsősorban a folyószámla-vezetésben sikerült: csaknem
hárommillió folyószámlával még 2008-ban is a piac 42 százalékát tudhatta magáénak. Ennek
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folyományaként a látra szóló betétek állományában is jelentős piaci részesedéssel bír a bank,
még 2009-ben is 40 százalék fölötti volt a részesedése, miközben az őt követő bankok (a
K&H és CIB) piaci részaránya alig haladta meg a 10 százalékot.
A számlavezetői pozíció fenntartását a közalkalmazotti bérek kötelező átutalása is segítette
(az állami piacteremtés e módjáról a következő fejezetben írunk). A piacvezető pozíció
megőrzését szolgálták a jelentős ATM-beruházások is (az országban működő automaták
mintegy 40 százalékával rendelkezik), valamint a bankkártya-elfogadóhelyek számának
növelése is.
A lakossági hitelezésben azonban nehéz volt a rendkívül erős induló pozíció megőrzése. A
fogyasztási hitelek területén már a kilencvenes években is komoly versennyel kellett
szembenéznie az OTP-nek. 1994-ben megjelent a piacon a Porsche Bank, majd 1996-ban az
Opel Bank és a kifejezetten a fogyasztási hitelezésre szakosodott Magyar Cetelem Bank, de a
Budapest Bank új tulajdonosa is nagy súlyt helyezett erre az üzletágra. Bár az autóvásárlás
finanszírozására szakosodott Merkantil Bank 1995-ben az OTP tulajdonába került, amelytől
az 1998-ban átvett eszközök növelték az OTP fogyasztási hiteleinek állományt, a bank piaci
részaránya a dinamikus verseny mellett 20 százalékra csökkent ebben az üzletágban.
A lakáshitelezésben megfigyelhető gyors erózió azonban részben látszólagos. Az OTP
kezelésében lévő lakossági hitelállomány visszaesésében az 1989-93-ban folyósított hitelek
nagyarányú visszafizetése állt, amelynek volumene meghaladta az új, megváltozott
támogatási feltételek mellett folyósított hitelek összegét. Ennek ellenére még 1998-ban is a
lakossági hitelek 56, a lakáshiteleknek pedig 85 százaléka koncentrálódott a nagybanknál.
A pozíció megőrzésében fontos szerepet játszott, hogy a kilencvenes években igen kevés bank
aktivizálódott a lakáshitelezésben. Az üzletágban régóta működő OTP és a
takarékszövetkezetek mellett csupán öt bank (a Postabank, a Takarékbank, a K&H, a CIB
Bank, valamint a Földhitel és Jelzálog Bank) nyújtott lakáshitelt, és néhány további
(Takarékbank, Erste Bank, Daewoo) próbálkozott megvetni a lábát ezen a részpiacon. Az
1996-97-ben piacra lépett bankok lakáshitelei azonban csak lassan nyertek teret.
Az OTP számára a legkomolyabb versenytársat a speciális státuszú Földhitel- és
Jelzálogbank jelentette, mivel az általa nyújtott lakásvásárlási hitelek kockázatát, és így
kamatát mérsékli az, hogy a bank törvényi felhatalmazás alapján közokiratba foglalja minden
hitelszerződését, ami mentesíti attól, hogy nemfizetés esetén a végrehajtást hosszú bírósági
procedúra előzze meg, tehát a bank hamarabb hozzájuthat a hitelfedezet értékéhez.
A kétezres évek elején a jelzáloghitelek piacán az OTP már csak egyharmados
részaránnyal rendelkezett, egyharmad részt az FHB, a fennmaradó egyharmadot pedig
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az FHB-vel szerződésben lévő bankok foglalták el. Ebben a viszonyban az FHB
refinanszírozó bankként működik: a jelzáloglevélből forrást teremt, az önálló
jelzálogjogot a bankok felvásárolják tőle. A vásárlás részletekbe történik, mely
részletek megegyeznek a hitel törlesztőrészleteivel. A jelzálog az FHB nevében kerül
az ingatlanra. A hitelre céltartalékot viszont a bizományos bank képez, és ő indít
eljárást nemfizető hitel esetében.
A pozícióromlás fékezése érdekében az OTP 1998-ban megkezdte az ingatlan fedezete mellett
történő hitelezési tevékenysége megújítását, és 1999 elején új lakáshitel konstrukcióval és
jelzáloghitellel jelent meg a piacon. Azonban már ez sem tudta útját megállítani a piacvesztés
folyamatát, amely a kétezres években, a tőkeerős nyugati tulajdonosokkal rendelkező bankok,
mindenekelőtt az Erste és K&H, majd a Raiffeisen, a CIB és az UniCredit aktivizálódásával
felgyorsult. 2000 után már ezek a versenytárs bankok bocsátották ki a lakossági hitelek
növekvő hányadát, és egyre inkább veszélybe került az OTP egyértelmű piacvezető szerepe.
A lakossági piacokon aktivizálódó versenytársak – a 2008-as válságig – a fiókhálózat
bővítésével, innovatív termékekkel és intenzív reklámmal szorította mind hátrébb az OTP-t.
A lakossági betétek piacán a korábban 0 kulcsra beállított forrásadó (kamatadó) 20 százalékra
emelése 2006 szeptemberétől idézett elő némi piacvesztést az OTP számára. A piacvezető
bank ugyanis „későn ébredt”, és csak a versenytársakat követően állt elő a kamatadó
megfizetésének elhalasztását szolgáló megtakarítási konstrukcióival, illetve a befektetési
alapkezelőik kamatadó-kímélő kibocsátásai révén. Ennek tudható be, hogy a bank lakossági
betétállománya 2006 folyamán 3 százalékkal csökkent. Az OTP Bank késlekedése kedvezően
érintette a konkurens bankokat, amelyek korábban álltak elő megfelelő konstrukciókkal.
Mindezek ellenére az OTP bankcsoportnak sikerült megtartania a lakossági betét- és
hitelpiacok csaknem egyharmadát, ami jelentős piacvezetői pozíciót eredményez, hiszen az őt
követő szereplők részesedése jóval elmarad ettől. 2010 közepén a lakossági betétpiac második
legnagyobb szereplője, a CIB a piac egytizedét birtokolta az OTP egyharmados részarányával
szemben, míg a lakossági hitelpiacon az Erste Bank 15 százalékos részesedéssel követte a
mintegy 28 százalékos részarányú OTP-csoportot (Fantomhiteleken hizlalt…, 2010).
b) Önkormányzati üzletág
Az OTP másik hagyományos üzletágát az önkormányzatok számláinak vezetése és hitelezése
jelenti. 1971-től egy rendelet kizárólag az OTP-t ruházta fel ezzel a tevékenységgel, így
1990-ben, az önkormányzati törvény megszületésekor is ő lett az önkormányzatok egyedüli
számlavezetője. 1991-ben új jogszabály lépett hatályba az 1971-es rendelet helyett: eszerint
minden év október végéig eldönthették, hogy a következő évtől váltanak-e bankot. A szabad
bankválasztás ellenére a több mint 3000 önkormányzat és a hozzájuk kapcsolódó tízezernél
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több intézmény 90 százaléka még az ezredfordulón is az OTP-nél vezette pénzforgalmi
számláját. Ez már volt.
Bár az önkormányzatok jelentős pénzösszegek felett diszponálnak, a megnyerésükért folyó
verseny mégis csak a kilencvenes évek közepén indult be. A bankok késlekedésében
vélhetően szerepet játszott egyrészt az, hogy az üzletág kiépítése és fejlesztése speciális
költségvetési ismereteket igényel, másrészt az, hogy korábban a verseny a bankok között
elsősorban a jelentős számlaforgalmú vállalatokért folyt.
Az OTP a kilencvenes évek közepétől sokat tett azért, hogy kedvező örökségéből minél
többet megőrizzen. 1995-től ügyfélterminál-rendszert vezetett be az erre igényt tartó
önkormányzatoknál. Az önkormányzati alapellátást szolgáló infrastrukturális projektek
finanszírozásához az átlagosnál hosszabb lejáratú hitelkonstrukciót vezetett be. 1996-tól
kiskincstári rendszert alakított ki, amelyben az önkormányzatok és intézményeik előre
meghatározott finanszírozási terv szerint bonyolítják pénzforgalmukat, ami egyrészt
megakadályozza a likviditási gondok kialakulását, másrészt lehetőséget ad az átmenetileg
szabad források rugalmas, megfelelő hozamot eredményező hasznosítására. Ez utóbbi
formában működő ügyfelek számára 1998-ban ún. napvégi betétszámla konstrukciót vezetett
be, ami lehetővé tette a napi záró-egyenlegtől függő ismétlődő betétképzést.
Az önkormányzati számlavezetés piacának mintegy hat százalékát birtokló
takarékszövetkezetek mellett a legkorábban „ébredő” pénzintézet a Raiffeisen Bank volt,
amely 1994-től vágott bele ebbe az üzletágba, és évről évre növelte piaci súlyát; őt a K&H és
az Erste Bank követte (Fantomhiteleken hizlalt…, 2010).
c) Vállalkozói üzletág
Az OTP stratégiájának fontos része volt, hogy a lakosság és az önkormányzatok mellett
szolgáltatásait fokozatosan a vállalkozások körére is kiterjesztette. Kezdetben a kis-és
középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások dominálták ezt a tevékenységét, később
azonban a nagyobb cégek finanszírozása is üzletpolitikája részévé vált.
A nyolcvanas évek végétől szaporodó kisvállalkozók elsősorban a kiterjedt fiókhálózattal és
megfelelő számlavezetői kapacitással rendelkező OTP-t választották számlavezető bankként,
bár a politikai elvárások más, akkor még állami bankokat is arra késztettek, hogy megnyissák
kapuikat a kisvállalkozások előtt. A gombamód szaporodó kisvállalkozások kiszolgálása
azonban komoly gondok elé állította a bankokat. A bankoknak már a tömeges a számlanyitás
is gondot okozott, mivel felkészületlenül érte őket az alapítási láz. A kisvállalkozók egy része
előbb-utóbb hitelekért is fordult bankjához ez is volt már, és ekkor újabb problémák kerültek
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felszínre. Az elégtelen alaptőke hamar megmutatkozó jele volt a forgóeszközök hiánya.
További problémát jelentett a hitelszerződési forma és a döntési eljárás kialakítása. A
vállalkozók és bankok közötti kezdeti problémák az idő folyamán részben megoldódtak: a
vállalkozók közül kihullottak a legkevésbé életképesek, miközben másik részük kinőtte
magát a kisvállalkozói körből, a bankok pedig fokozatosan megtanulták a fennmaradó
kisvállalkozói kör kezelésének módját.
A kilencvenes évek közepétől a bankok egyre óvatosabbakká váltak hitelezési politikájukban
és gyakorlatukban egyaránt. Ez részben az alaposabb és szigorúbb ügyfél- és
fedezetminősítési rendszerekben, részben a hitel-jóváhagyási limitekben öltött testet. Egyes
nagybankok ekkor megszüntették a kisvállalkozók részére korábban megnyitott irodáikat,
illetve visszafejlesztették kisvállalkozás-finanszírozó részlegeiket. Megpróbáltak szelektálni a
kis- és középvállalkozói ügyfélkörön belül: leválasztani azt a szűkebb kört, amelyik kevésbé
kockázatos a bank számára, és olyan fejlődési perspektívával rendelkezik, amivel hosszabb
távon egyre több banki terméket fogyasztó ügyféllé nőheti ki magát.
A mintegy 350 ezer vállalkozói betétszámlát és 30 ezer hitelszámlát vezető OTP 1995-ben a
számlavezető fiók hitelbizottságainak limitjét a rövidlejáratú hiteleknél 10, a közép- és
hosszúlejáratúaknál 5 millió forintban állapította meg; ennél magasabb hiteligényről (150,
illetve 80 millió forintig) a megyei igazgatóságok és a speciális fiókok hitelbizottságai
dönthettek csak. Üzleti stratégiájában pedig azt fogalmazta meg, hogy a bank megerősíti
pozícióját a kis- és középméretű vállalkozások területén, a hitelkockázat felmérési
képességének minőségi javításával együtt.
A kilencvenes években a banki üzleti stratégia mind fontosabb elemét képezte a
biztonságosan hitelezhető stabil nagy- és középvállalatokkal való kapcsolat kiépítése. Ez
abban is megmutatkozott, hogy 1992-től gyorsan csökkent a kisvállalkozói hitelek aránya a
vállalkozói hitelállományon belül: míg 1992-ben 52 százalék volt, addig 1997-ben már csak 6
? százalékot tett ki. Ennek ellenére a bank viszonylag jó pozíciót tartott fenn: 2010 közepén is
a kkv-hitelek mintegy 12 százalékával az élbolyban helyezkedik el az Erste, a K&H és az
UniCredit társaságában.
A kétezres években láthatóan kikerült a bank stratégiájából a vállalati hitelpiacon való
pozíció javítása: a piaci részarány folyamatosan, 12-ről 7 százalékra csökkent. A vállalati
betétek piacán nem ment végbe hasonló csökkenés, ami azt is tükrözi, hogy a pénzforgalmi
szolgáltatások (számlavezetés) terén a vállalati szektor sem elhanyagolható a bank
üzletpolitikájában
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2.3. Az OTP növekedésének fő irányai és módszerei
Míg az egyszintű bankrendszerben még semmi nem veszélyeztette az OTP piaci pozícióját és
növekedését, a kilencvenes évektől, a piaci belépések nyomán, illetve az utódbankokban a
tőkeerős szakmai befektetők megjelenésével egyre több piacon erősödött fel a verseny. A
szórt tulajdonosi struktúrát kialakító OTP két szempontból is kényes helyzetbe került.
Egyrészt, mint láttuk, a szokásos piaci motiváción felül is növekedési kényszert jelentett
számára az, hogy meggátolja a potenciális ellenséges felvásárlási szándékokat, illetve
minimalizálja ennek lehetőségét. Másrészt tőkeerős professzionális tulajdonos(ok) hiányában
a növekedés forrásait belső akkumulációból illetve pénzpiaci forrásokból kellett beszereznie.
Mindez a versenytársakétól eltérő növekedési és finanszírozási stratégiát igényelt.
2.3.1. Stratégiai célok és eredmények
A piaci pozíció megőrzése érdekében az OTP vezetése a kilencvenes években módosította
üzletpolitikáját. Az új üzletpolitika egyik fontos eleme a hagyományosan a bank fő
tevékenységét jelentő lakossági és önkormányzati üzletágak folyamatos fejlesztése volt, ami
lehetőséget teremtett arra, hogy a kialakuló és idővel egyre inkább élesedő versenyben is
helyt álljon szolgáltatásaival. A kilencvenes évek közepétől a korábban főként a vállalati
piacon működő bankok mind nagyobb része próbált betörni az OTP hagyományos területeire,
lakossági és önkormányzati piacokra. A kialakult versenykörnyezetben már nem lehetett
csupán a „megszokásra” építeni, hanem új, versenyképes szolgáltatásokra volt szükség.
A Bank üzleti stratégiájának középpontjában a kilencvenes évek közepétől egyre
határozottabban a piacorientált, sokfunkciójú pénzintézet kialakítása és hatékony
működtetése állt. A bank vezetése célul tűzte ki, hogy
•

a magyar bankrendszer legnagyobb univerzális bankjaként továbbra is vezető lakossági
bank legyen, megőrizze piaci pozícióit

•

növelje eredményességét a nem kamatjellegű bevételek arányának emelésével és a
költségek csökkentésével

•

javítsa szolgáltatásainak minőségét a számítástechnikai rendszer fejlesztésével és az
elektronikus értékesítési hálózat bővítésével.

Az első stratégiai célkitűzés érdekében a bank mind a három fő ügyfélcsoportban, a
lakossági, az önkormányzati és a vállalkozói körben is expanzív piaci stratégiát folytatott. A
versenyképes termékstruktúra kialakításával és az értékesítési csatornák fejlesztésével
sikerült megőriznie vezető pozícióit a lakossági piacokon, miközben az önkormányzati
körben is megőrizte, a vállalatin pedig növelte pozícióját.
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A bank az univerzális banktevékenység ellátását szolgáló szervezetek sorát hozta létre a
kilencvenes években, amivel nemcsak az alaptevékenységek hatékonyságát növelte, hanem a
pénzügyi közvetítés más részpiacain is növelte pozícióját. A másik stratégiai cél, az
eredményesség növelése is megvalósult a kilencvenes évek második felétől. A
bankrendszerre jellemző hullámzó teljesítménnyel szemben az OTP jövedelmezősége
folyamatosan emelkedett és a kétezres években is megőrizte jó jövedelmezőségét. A
harmadik stratégiai célkitűzés megvalósításában, a szolgáltatások minőségének javításában is
komoly előrelépések történtek: ennek érdekében alakította ki integrált informatikai
rendszerét, teremtette meg a fiók-független ügyfélkiszolgálás alapjait, és korszerűsítette a
bank termékpalettáját. A törekvések eredményességét jelzi, hogy a banknak sikerült
megőriznie ügyfelei nagy részét, egyes szegmensekben pedig új ügyfeleket is magához
vonzania.
A piaci pozíciók eróziója azonban a törekvések ellenére sem volt megállítható, legfeljebb a
fékezés erejét tekintve beszélhetünk egyes szegmensekben sikerekről. A legfőbb eredményt
kétségtelenül a lakossági számlavezetésben a piacvezetői pozíció megőrzése jelenti, már csak
azért is, mert ez komoly bevételeik forrásául szolgál. Egyrészt itt csapódnak le azok a látra
szóló kamatozású tranzakciós megtakarítások, amelyek mindenkori állománya egyúttal
jövedelmező kihelyezések forrásául is szolgálhat. Másrészt a csaknem hárommillió számla
vezetéséhez és a hozzájuk rendelt tranzakciókhoz kapcsolódó szolgáltatások (átutalások,
készpénzfelvétel) díja önmagában is bevételi forrás. Harmadrészt a kapcsolódó
hitelszolgáltatások (főként folyószámla-hitel) további jövedelemforrásként szolgálhatnak.
Láttuk, hogy a bank növekedési stratégiájában a kilencvenes évek végétől fontos szerepet
kapott a regionális terjeszkedés. Miközben a hazai tevékenység fókuszában a piac pozíciók
eróziójának akadályozása-fékezése állt, a külpiaci akvizíciók révén sikerült a banknak
komoly pozíciókat kiépítenie a közép-kelet-európai térségben, és bekerülnie a meghatározó
regionális bankok körébe.
A regionális banki pozíció megszerzése presztízsnövekedéssel is együtt járt – egészen 2008
őszéig, a hitelválság eszkalálódásáig, amikor egy csapásra ellenkező előjelbe csapott át az
addig elért siker. Az ukrajnai és néhány más dél-kelet európai leánybank hitelportfóliójának
gyors romlása, valamint a fogadó országok romló szuverén minősítése az OTP részvényeit is
megtépázta.
2.3.2. Alkalmazott finanszírozási instrumentumok
Az OTP növekedésének finanszírozását kétségtelenül nehezítette az európai bankvilágban
szokatlan tulajdonosi háttere (a tőkeerős szakmai befektetők hiánya), illetve a banki
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menedzsment törekvése arra, hogy fenntartsa az osztott tulajdont, ami a részvénykibocsátás
útján történő forrásszerzést is gátolta. Ugyanakkor a kétezres években segítette a növekedés
finanszírozását a bank kiemelkedő jövedelmezősége, ami – az szórt tulajdonosi szerkezet
miatt nehezen érvényesíthető osztalékigény mellett – módot adott arra, hogy a profit nagy
része a tőkeakkumulációt szolgálja. Ez fontos és érdekes: a menedzsment részvényopciós
érdekeltsége (amihez képest az osztalékhoz fűződő érdekeltség gyenge) a hosszabb távra
néző stratégiát helyezi előtérbe – esetleg még inkább, mint egy szakmai befektető?
Az OTP-csoport a magyarországi, illetve külföldi ügyfélhitelei finanszírozására a pénz- és
tőkepiaci források széles körét használta. Az OTP Bankon, illetve az OTP Jelzálogbankon
keresztül aktív szereplője a hazai és globális tőkepiacoknak, így a finanszírozás érdekében
változatos instrumentumokat bocsátott ki:128
•

2005 júniusában az OTP Bank 1 milliárd eurós – külföldi devizában denominált –
kötvény-kibocsátási programot indított, melynek keretösszegét több lépésben 5 milliárd
euróra emelte. A program évente kerül megújításra.

•

Az elmúlt évek során a külföldi akvizíciók tőkeigényének biztosítására az OTP Bank
járulékos és alárendelt kölcsöntőkét vont be, így nem volt szükség a tőkemegfelelés
szinten tartásához részvénykibocsátásra, amely hígította volna meglévő részvényeseink
pozícióját.

•

2006 októberében a banknak az oroszországi és ukrajnai akvizícióihoz volt szüksége
pénzre, ezért a birtokában levő saját részvények közül 14,5 milliót eladott. A tranzakció
fő szervezője a Merrill Lynch International volt, amely a projektre létrehozta az Opus
Securities SA elnevezésű SPV-t (special prupose vehicle – speciális céllal létrehozott
projektcég). A luxemburgi értéktőzsdére is bevezetett, összesen 514 millió euró névértékű
átváltható kötvényt az Opus bocsátotta ki, a vevők külföldi intézményi befektetők voltak.
Ez már volt ugyanilyen részletesen.

•

A 2006. szeptember és 2008. május közötti időszakban több kötvénykibocsátással –
senior, alárendelt és járulékos kölcsöntőke – is megjelent a nemzetközi tőkepiacon.

•

2008.

októbertől,

a

Lehman-csődöt

követően

–

a

jelentősen

megemelkedett

hozamfelárakra tekintettel – a Bank és a jelzálogbank átmenetileg szüneteltette a
nemzetközi tőkepiaci aktivitását és a szükséges likviditást egyéb források bevonásával
illetve finanszírozási lehetőségek igénybevételével biztosította. (MNB repo-facilitások,

128

Forrás: http://www otp.hu és http://www.fn.hu/hetilap/penzugyek/20090414/ostromnaplo
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belföldi kötvényprogram, stb.). Szintén növelte a likviditást a Magyar Állam által 2009
márciusában nyújtott 1,4 milliárd EUR nagyságú hitel, melyet a bank javuló likviditási
pozícióinak köszönhetően 2009 novemberében és 2010 márciusában két egyenlő
részletben előtörlesztett.
•

A konszolidálódó nemzetközi tőkepiacok és a Magyar Állam 2009. júliusi EUR és 2010.
januári sikeres USD kibocsátásai 2010 februárjában lehetőséget teremtettek a bank első
svájci kötvénykibocsátására CHF 100 millió névértékben. A kibocsátási hozamfelár 305
bázispont a két éves mid-swap ráta felett, a kupon fix 4 százalék, évi egyszeri
kamatfizetéssel.

•

A hazai kötvénypiacon a bank rendszeres lakossági kötvényaukciókkal jelent meg,
sikeres alternatív befektetési formát biztosítva a lakossági kisbetétesek számára.

•

A tőkepiaci instrumentumokon túl időről-időre szindikált és bilaterális hitelmegállapodások is színesítik az alkalmazott finanszírozási instrumentumok körét. 2009
decemberében a bank 225 millió EUR nagyságú szindikált hitellel jelent meg a piacon.

A finanszírozási programok némelyike azonban veszélyt is magában rejtett, ami csak később
bukkant felszínre. A piaci hírek szerint a hitelválság eszkalálódásakor 2008 októberében, a
Soros-Fund részéről beindított, az OTP részvényeinek gyengülésére irányuló spekulációnál
jelentősebb shortolásokra is sor került, aminek hátterében a 2006-ban a Merrill Lynch
közreműködésével kibocsátott átváltható kötvények állnak. Sokan azt gyanítják, hogy a
Merrill mintegy 7 millió részvénnyel játszhatott: kölcsönadhatta ezeket, vagy maga is
shortolhatta az OTP-részvényt, amivel komoly áresést okozott (A Merrill Lynch…, 2009).
Az OTP oroszországi és ukrajnai akvizícióinak finanszírozása érdekében kibocsátott,
a luxemburgi értéktőzsdére is bevezetett átváltható kötvények tulajdonosai egy-egy
1000 ezer euró névértékű kötvényt 2011. október 31-e és 2016. október 31-e között
bármikor 28,19 darab OTP-részvényre válthatnak át. Az instrumentumok hibrid
termékek: az egyik rész egy kötvény, a másik rész pedig egy OTP-részvényre
vonatkozó vételi opció. Így értéküket sok tényező befolyásolja, de legjobban az OTP
azonnali árfolyama, illetve a forint/euró kurzus. Az átváltható kötvények ára az OTPrészvény zuhanása miatt esésnek indult, és 2008. októberben, a piaci pánikban az
árazás teljesen elszakadt a realitásoktól.
A félreárazás játéklehetőséget teremtett a hedge fundok számára. Ezek egyik ismert
tőkeáttételes befektetési stratégiája ugyanis az, hogy az átváltható kötvények és a
részvények árazása közti különbséget igyekeznek kihasználni. Az Opus kötvénye
óriási üzletnek tűnt, csak éppen senki nem szerette volna az OTP-részvény további
esetleges áresésének a kockázatát futni. Megvásárolták hát a kötvényt és
párhuzamosan eladtak OTP-részvényt. Abban bíztak, hogy a kötvény és a részvény
árazása közelít majd. Amíg nagy volt a rés a kötvények és a részvények közti
árazásban, megtehették, hogy maguknak, vagy ügyfeleiknek azt ajánlották: shortolják
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az OTP-részvényt és párhuzamosan vegyék a kötvényt. A shortoláshoz szükséges
kölcsönrészvények pedig rendelkezésre álltak a Merrillnél. Amikor majd hatékony
lesz az árazás, vagyis szűkül a rés a kötvény és a részvény között, akkor vissza kell
venni a piacon az OTP-papírokat és vissza kell adni azokat a kölcsönzőnek (A Merrill
Lynch…, 2009).
2.4. Az OTP jövedelmezősége és költséghatékonysága, viszonya a bankrendszer
átlagához és a versenytársakhoz
Az OTP-nek a kilencvenes évek folyamán mind több versenytársa lett az összes üzletágban
és ügyfélkörben. Emiatt a hagyományosan uralt lakossági és önkormányzati piacon is egyre
inkább rákényszerült arra, hogy szolgáltatásai színvonalának javításával, új termékek
bevezetésével, a kamatok, díjak és jutalékok piaci szintre hozásával őrizze meg
versenyképességét és jövedelmezőségét.
A kettős törekvés csak lassan hozott eredményt. A kilencvenes évek első felében számos
tényező akadályozta a megfelelő jövedelmezőség elérését. Az egyik akadályt a korábbi
évtizedekből örökölt nem kellően hatékony szervezet és infrastruktúra jelentette. A kiterjedt
fiókhálózat, az elmaradott technikai háttér, és ennek megfelelően a banki alkalmazottak nagy
száma és gyenge képzettsége nemcsak a versenyben való helytállást akadályozta kezdetben,
hanem a bank jövedelmező működtetését is. A kilencvenes évek közepéig a magyar
bankrendszerben foglalkoztatottak több mint negyven százaléka állt az OTP alkalmazásában,
ami még a viszonylag alacsony átlagbérek mellett is komoly költséget jelentett.
De a széleskörű fiókhálózat kihasználtsága sem volt egyenletes, ami szintén hozzájárult az
alacsony hatékonysághoz. Egyes fiókokban jelentős sorban állások nehezítették az ügyfelek
életét, míg sok helyütt alig volt forgalom. A kisforgalmú fiókok üzemeltetése azonban
ugyanúgy megfelelő személyzetet igényelt és jelentős rezsiköltségekkel járt együtt.
2.4.1. A költséghatékonyság javítása a kilencvenes években
A bank privatizálását követően, 1995-től a vezetés fontos stratégiai elemévé vált a
költséghatékonyság javítása. Ennek fő eszközeit elsősorban a korszerű technikai háttér
kiépítése, a létszám leépítése és a fiókhálózat szerkezetének újragondolása jelentette. A bank
már korábbi tulajdonosától, az államtól is segítséget kapott ahhoz, hogy fejlessze
számítástechnikai hátterét: az 1993-94 során – mintegy konszolidáción kívüli juttatásként –
összesen tízmilliárdot adott erre a célra. Az integrált számítástechnikai rendszer kiépítésével
párhuzamosan indult meg a létszámcsökkentés folyamata, amelynek során csaknem negyven
százalékkal csökkent az OTP-nél foglalkoztatott létszám.
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A működési költségek a jelentős létszámcsökkenés ellenére sem voltak azonban
mérsékelhetők. Egyrészt azért, mert a korszerű technikai háttér biztosítása a nagytömegű
ügyfélkört kiszolgáló banknak jelentős költséggel járt. Másrészt azért, mert a bankok közötti
verseny az alkalmazottakat is érintette, ezért a színvonalas munkaerő megtartása
versenyképes béreket követelt meg. Ez volt az oka annak, hogy – miként a bankrendszer
egészében – az OTP-nél is az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek az egy
alkalmazottra jutó költségek. Ám míg a bankrendszer átlagában a mutató értéke 1994 és 1998
között jó két és félszeresére nőtt, addig az OTP-nél a növekedés csak 84 százalékos volt (az
infláció ez idő alatt mintegy 50 százalék volt). Az egy alkalmazottra eső költség így az OTPnél sokáig a legalacsonyabb volt a magyar bankrendszerben.
A bank összes eszközértékére vetített fajlagos működési költségei ennek ellenére
folyamatosan emelkedtek a kilencvenes évtized folyamán, hasonlóan, mint a bankrendszer
egészében. A kialakult három százalék fölötti eszközarányos költségszint nemzetközi
összevetésben is magasnak tekinthető.129 A banktevékenységből származó nettó kamat- és
jutalékbevételekre, az ún. bruttó jövedelemre vetített működési költségeket tükröző
költséghatékonysági mutató azonban a magyar bankrendszer átlagánál kedvezőbben alakult
az OTP-nél, és már 1997-re 60 százalék alá süllyedt (14. táblázat).
Az OTP az általa nyújtott hitelek kamatbevételeinek és a nála elhelyezett betétek
kamatkiadásainak különbségéből összes eszközeire vetítve 5 százalék körüli
kamatjövedelmezőséget tudott elérni, ami magasabb volt, mint a magyar bankrendszer átlaga.
Ezt egészítette ki a fajlagosan 0,5-1,3 százalék közötti díj- és jutalékjövedelem. Ez a
jövedelemtétel kezdetben kisebb volt, mint a bankrendszer átlagában kimutatott 0,8 százalék,
1997-98-ban azonban a díj- és jutalékstruktúra átalakításával, valamint a folyószámlaszolgáltatások és kártyahasználat bővülésével párhuzamosan az átlagos fölé emelkedett.
14. táblázat
Az OTP költséghatékonyságának és jövedelmezőségének alakulása a kilencvenes
években
1995
Működési költség az eszközök %-ában
OTP
Bankrendszer átlag
Működési költség a bruttó jövedelem %-ában
OTP

129

1996

1997

1998

1999

3,4
3,4

3,4
3,3

3,4
3,5

3,6
3,7

3,4
3,7

58,5

62,7

49,2

55,6

53,2

A kilencvenes évek közepén az Európai Unió országaiban csak a finn és a svéd bankrendszerben haladta
meg a 3 százalékot az eszközarányos költségszint, egyébként általában 1,3-2,7 között mozgott.
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Bankrendszer átlag
Kamatjövedelem az eszközök %-ában
OTP
Bankrendszer átlag
Díj- és jutalékjövedelem az eszközök %-ában
OTP
Bankrendszer átlag
Bruttó jövedelem az eszközök %-ában
OTP
Bankrendszer átlag
Adózott eredmény az eszközök %-ában (ROA)
OTP
Bankrendszer átlag*
Adózott eredmény a saját tőke %-ában (ROE)
OTP
Bankrendszer átlag*

57,7

63,7

74,6

74,3

85,9

5,3
5,0

4,7
4,4

5,8
3,9

5,3
4,2

4,9
3,8

0,5
0,9

0,8
0,8

1,1
0,7

1,3
0,8

1,4
0,8

5,8
5,9

5,5
5,2

6,9
4,6

6,6
5,0

6,3
4,6

0,6
1,1

0,8
1,4

1,1
1,5

1,3
0,9

1,7
0,7

15,9
14,2

19,6
16,3

24,7
16,2

26,9
8,9

32,9
5,5

* Az 1997-es mutatókat a Postabank, az 1998-as mutatókat pedig a Postabank, Reálbank és MFB adatai nélkül
számítottuk, mivel e bankok veszteségeiben több év elhalasztott hatása tükröződött
Forrás: OTP- és PSZÁF-adatok alapján saját számítás.

A költségeknél gyorsabban növekvő jövedelmek hatására az OTP jövedelmezősége
folyamatosan emelkedett a kilencvenes évek közepétől, és 1998-ban már mindegyik mutató
szerint meghaladta az „abnormális” bankoktól (kik ők? MFB…? A táblázatban szereplő átlag
nem tisztított?) megtisztított hazai bankrendszer átlagát. 1999-ben már az OTP érte el a
magyar bankszektorban a legnagyobb sajáttőke-arányos jövedelmezőséget és a ROA szerinti
rangsorban is a 6. helyre lépett elő (15. táblázat).
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15. táblázat
A magyar bankok rangsora a jövedelmezőség alapján (első 20, 1998-1999)
Helyezés

Bank

Adózott eredmény az összes
eszköz százalékában*

1999 1998
1999
1.
- HVB Jelzálogbank
4,72
2.
2. ÁÉB
2,58
3.
3. Raiffeisen
2,47
4.
4. Merkantil
2,44
5.
1. Opel Bank
2,13
6.
9. OTP Bank
1,60
7.
7. Citibank
1,51
8.
11. Crédit Lyonnais
1,48
9.
8. BA-CA
1,36
10.
36. MFB
1,26
11.
6. CIB
1,20
12.
21. Porsche Bank
1,12
13.
13. Daewoo
1,05
14.
16. BNP-Dresdner
1,03
15.
10. MKB
0,89
16.
14. Volksbank
0,65
17.
5. IC Bank
0,38
18.
12. Budapest Bank
0,37
19.
28. Eximbank
0,32
20.
18. WestLB
0,27
Bankrendszer
0,43
Forrás: banki beszámolók alapján saját számítás

1998

Adózott eredmény a saját tőke
százalékában*
1999

0,03
2,80
3,02
2,09
3,31
1,29
1,62
1,24
1,88
-18,13
1,80
0,04
0,53
0,11
1,28
0,37
2,04
0,98
-1,03
0,27
-1,96

1998
4,85
19,69
19,42
25,94
17,57
28,15
12,95
19,58
17,22
4,65
14,78
9,94
5,86
13,40
10,39
11,46
0,63
3,76
2,78
2,81
5,01

0,03
24,70
22,23
27,53
28,91
26,87
14,66
18,43
21,96
-81,60
18,12
0,44
3,39
1,34
14,22
4,69
2,98
9,10
-9,03
2,82
-31,19

2.4.1. A jövedelmezőség őrzése a kétezres években
A költséghatékonyság javítására a kétezres években is az üzleti stratégia súlyponti célja
maradt. E törekvés eredményességét tükrözi, hogy a működési költségek mind az összes
eszköz, mind a bruttó jövedelem arányában mérséklődtek, s az utóbbi tekintetében a
bankszektor átlagánál jobb költséghatékonyságot ért el a bank. A továbbra is magas
eszközarányos költségszintet azonban kompenzálni kellett annak érdekében, hogy a bank
megőrizhesse a szektor átlagát meghaladó jövedelmezőséget. Az előző évtizedben a verseny
hatására beindult az eszközarányos kamatjövedelem, a kamatmarzs lemorzsolódása, és bár
ezt csak részben ellentételezte a jutalékmarzs emelkedése. A lakosság folyószámla- és
hitelpiacokon megőrzött jó pozíciója, illetve a lakossági piacokon továbbra is viszonylag
gyenge árverseny lehetőséget adott arra, hogy az OTP újból növelje a kamatmarzsát,
miközben az eszközarányos jutalékjövedelem is tovább emelkedett (16. táblázat).
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16. táblázat
Az OTP költséghatékonyságának és jövedelmezőségének alakulása a kilencvenes
években
2000
Működési költség az eszközök %-ában
OTP
Bankrendszer átlag
Működési költség a bruttó jövedelem %-ában
OTP
Bankrendszer átlag
Kamatjövedelem az eszközök %-ában
OTP
Bankrendszer átlag
Díj- és jutalékjövedelem az eszközök %-ában
OTP
Bankrendszer átlag
Adózott eredmény az eszközök %-ában (ROA)
OTP
Bankrendszer átlag*
Adózott eredmény a saját tőke %-ában (ROE)
OTP
Bankrendszer átlag*

2002

2004

2006

2008

n.a
3,6

4,0
3,6

4,2
3,0

3,1
2,7

3,6
2,5

61,7
n.a.

57,2
52,0

47,3
50,9

44,4
50,1

48,5
51,0

4,5
4,0

4,7
4,0

5,2
3,9

5,2
3,9

5,7
2,7

1,7
1,1

2,4
1,3

3,7
1,3

1,6
1,2

1,7
0,9

1,8
1,2

2,1
1,3

3,9
2,0

3,4
1,9

2,8
0,9

28,5
13,8

25,9
15,5

34,1
23,4

28,3
23,0

16,9

* Az 1997-es mutatókat a Postabank, az 1998-as mutatókat pedig a Postabank, Reálbank és MFB adatai nélkül
számítottuk, mivel e bankok veszteségeiben több év elhalasztott hatása tükröződött
Forrás: OTP- és PSZÁF-adatok alapján saját számítás.

A javuló költséghatékonyság és az átlagosnál jóval magasabb kamat- és jutalékmarzs mellett
az OTP magyarországi alaptevékenységének (vagyis az OTP Bank, Jelzálogbank,
Lakástakarékpénztár és Faktoring konszolidált adatai alapján számított) eszköz- és
tőkearányos jövedelmezősége a kétezres években mindvégig a szektor átlagát messze
meghaladó volt. A banki jövedelmezőségi rangsorokban az évtized egészében megőrizte jó
pozícióját (17. táblázat).
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17. táblázat
A magyar bankok rangsora a jövedelmezőség alapján (első 20, 2007-2008)
Sorrend

2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bank

2007
1.
5.
4.
2.
3.
8.
13.
7.
10.
14.
11.
9.
3.
12.
16.
17.
15.
18.

Magyar Cetelem
Bank of China
OTP Bankcsoport***
Merkantil Bank**
Citibank
UniCredit Bankcsoport****
Budapest Bank
Kinizsi Bank**
Hanwha Bank**
Erste Bank**
FHB
CIB
Raiffeisen
K&H
Volksbank
Commerzbank
MKB
Takarékbank**
WestLB**
Sopron Bank**
Összesen

Adózott eredmény az összes
eszköz százalékában
2008
2007
3,39
3,65
3,24
1,87
2,62
3,04
2,50
2,97
2,07
2,23
1,65
1,41
1,32
0,91
1,11
0,39
1,05
1,47
1,03
1,29
0,97
0,83
0,93
1,17
0,84
1,16
0,82
1,51
0,45
0,51
0,43
1,16
0,25
0,68
0,21
0,42
0,13
0,77
0,00
0,07
1,24
1,58

Adózott eredmény a
saját tőke
százalékában
2008
2007
23,53
29,93
15,64
5,48
14,77
18,94
26,94
32,21
21,50
26,44
18,60
16,32
13,16
9,06
10,81
3,80
2,61
3,34
21,05
22,23
16,63
16,09
12,96
16,92
16,83
19,54
13,43
17,64
4,96
7,32
4,83
12,77
3,12
7,34
6,26
12,39
0,72
4,15
0,02
0,87
13,60
16,53

*Nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerinti, konszolidált, auditált mérlegek alapján, **Magyar számviteli
szabvány szerint, ***OTP alaptevékenysége: OTP Bank, Jelzálogbank, Lakástakarékpénztár és Faktoring
konszolidált adatai, **** Jelzálogbankkal konszolidált
Forrás: banki beszámolók alapján saját számítás
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3. Az állam szerepe az OTP életében
3.1. Állami-kormányzati kapcsolatok, az érdekérvényesítés csatornái
3.1.1. Kormánybanki „allűrök”
Noha a 90-es évek közepétől az OTP egyre kevésbé volt kormányzati intézménynek
mondható, mind a bank vezetése, mind a kormányzat részéről időnként fel-felbukkant a
„kormánybanki” pozíció megőrzésének-újrateremtésének szándéka. Nemcsak a kormány
igyekezett felhasználni a „nemzeti bajnokot” a saját problémái megoldására, hanem a banki
menedzsment is megpróbált élni a kormányzati együttműködésből származó üzleti
előnyökkel. Ennek egyik megnyilvánulása volt a különböző kormányzati programokban való
részvétel, amire feljogosította mérete, és különösen a lakossági bankkapcsolatokban betöltött
szerepe. A bank piaci pozíciója alapján ennek legfontosabb terepét a lakáscélú hitelezéshez
kapcsolódó állami támogatások jelentették, amelyek konstrukcióinak kialakításához
vélhetően a bank vezetői is ötletekkel szolgáltak.130 A lakáscélú kormányzati támogatásoknak
a bankokat is érintő elemeivel a következő fejezetben foglalkozunk.
A kormánybanki allűr érdekes megnyilvánulása volt a kilencvenes évek végén, a súlyos
tőkevesztést követő feltőkésítéssel visszaállamosított Postabank131 privatizációjában való
szerepvállalás ötlete. A két bank között tervezett „stratégiai partnerség” végül azért nem vált
valóra, mert a bank és a kormány nem tudott megegyezni az ár kérdésében.
Az ötlet előzménye az volt, hogy 2000 őszén a Postabank privatizációs tanulmányának
elkészítésével megbízott tanácsadó azt javasolta, hogy a kormány az OTP-vel kezdjen
tárgyalásokat. Ezt azzal indokolták, hogy az exkluzív tárgyalás során az OTP annyit fizet,
amennyit neki megér a Postabank, és ez jóval több is lehet, mint a versenytársak legjobb
ajánlata. Bár az érvelés gyengeségére többen felhívták a figyelmet (a legjobb ár a
versenytárgyalás során alakulhat ki), kiderült, a megoldás azt a kormányzati elvárást kívánja
szolgálni, hogy létrejöjjön egy erős, a közép-kelet-európai régióban is jelentős méretű
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Ennek dokumentálására természetesen nincs módunk. Mindenesetre árulkodó jel, hogy a bankok, és közte
különösen az OTP számára komoly jövedelemforrást jelentő 2001-es támogatási konstrukció kidolgozásáért
felelős kormányzati tisztviselő pár év múlva már az OTP vezetőjeként folytatta tevékenységét.
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Az 1988-ban lakossági bankként alapított Postabankot az elsők között, a kilencvenes évek elején
privatizálták. A bank azonban 1998-ra gyakorlatilag elveszítette a tőkéjét, s a kormány állami tőkeemeléssel
mentette meg. Ld. bővebben Várhegyi (2002a).
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nagybank (Papp 2000, Várkonyi 2000a). A kormányszóvivő végül bejelentette: a kormány
úgy döntött, hogy nem kívánja eladni a Postabankot.
„A kabinet teljes mértékben elégedett a menedzsmentnek az eddig végzett
tevékenységével, amelynek nyomán a Postabank egy lerombolt, leromlott állapotú és
arculatú bankból a pénzpiac megbízható tényezőjévé vált. Ez az állapot lehetővé teszi
(…) hogy a Postabanknak partnert keressen a kormány. (…) a kormány felhatalmazza
az ÁPV Rt. vezetőjét, hogy elsőként kezdjen tárgyalásokat az OTP-vel.”132
A „partner” kifejezéssel a kormány azt próbálta leplezni, hogy úgy adja az OTP-nek a bankot,
mintha nem eladásról lenne szó, hiszen akkor – a privatizációs törvény értelmében –
pályázaton kellene meghirdetni. Az 1995. évi törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói
vagyon értékesítéséről világosan előírta, hogy – néhány jól meghatározott kivételtől
eltekintve – versenyeztetés (nyilvános vagy zártkörű pályázat, árverés, nyilvános ajánlattétet)
útján, illetve nyilvános forgalomba hozatallal, zártkörű elhelyezéssel vagy tőzsdei
értékesítéssel kell az állami vagyont értékesíteni. A felsorolt lehetőségek kizárták azt, hogy
egyetlen kijelölt vevő adhasson árajánlatot. A törvény kivételesen megengedte a
versenyeztetés nélküli értékesítést, ilyen kivételes eset azonban most nem állt fenn.
A másik problémát a bankpiaci verseny jelentette. Már a kormányülést megelőzően
kiszivárgott, hogy a Gazdasági Versenyhivatal aggályosnak tartaná az OTP–Postabankházasságot, mivel az OTP eleve domináns pozícióban volt a lakossági bankpiacon, a
Postabank bekebelezésével pedig nyilvánvalóan tovább erősödne a pozíciója.
Az OTP egyedül is jó néhány lakossági szolgáltatással domináns pozícióban volt a
bankpiacon: a lakossági betétek 42 százalékával (azon belül a folyószámlabetétek 51
százalékával), a lakossági hitelek 47 százalékával rendelkezett, lakossági
folyószámlák kétharmadát (2,6 millió számla) vezette, ugyanennyi bankkártyát
bocsátott ki, és a pénzfelvevő automaták 43 százaléka volt birtokában. Vagyis a bank
a lakosság számára fontos szegmensekben domináns pozícióval rendelkezett.
Önmagában ez még nem bizonyítja a gazdasági erőfölény meglétét, hiszen az sok
egyéb tényezőtől is függ, például attól, hogy milyen könnyű/nehéz másoknak belépni
az adott piacra. A domináns jelenlét miatt mégis indokolt lett volna mérlegelni: nem
sérti-e a fogyasztók érdekét egy olyan összefonódás, ami tovább erősíti ezt a
dominanciát az adott piacon. És nem is csekély mértékben, hiszen a Postabank kezelte
a lakossági betétek 6 százalékát, amivel ennek a részpiacnak a negyedik legnagyobb
szereplője volt.
A tervezett összefonódás nyomán a két bank egyesített részaránya a lakossági betétek piacán
megközelítette volna az 50 százalékot, ami sok helyen (például Németországban) domináns
pozíciónak számít. A koncentrációs mutató értéke meghaladta volna a 2500-at, a
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növekménye pedig a 600-at, amelyek jóval magasabbak, mint az amerikai szabályokban
megadott 1800-as, ill. 200-as küszöbértékek. Bár a magyar versenytörvény nem tartalmazott
ilyen irányszámokat, a törvény értelmében az összefonódással járó bármely ügylet
engedélyezésekor a versenytanácsnak mérlegelnie kellett „az összefonódás várható hatását az
érintett piacokon folyó versenyre”, „a piacra lépés költségeit”, „az összefonódásnak a (…)
végső fogyasztókra gyakorolt hatását”. Így nehezen tudott volna eltekinteni attól a közismert
ténytől, hogy a belépés a lakossági bankpiacra igen költséges, vagy attól a nyilvánvaló
ténytől, hogy a fogyasztó általában akkor jár jól, ha minél több és minél kiegyenlítettebb
erőpozíciójú szolgáltató verseng érte.
A versenypolitikai aggályok ellenére az OTP átvilágítatta a Postabankot, és 2001
februárjában benyújtotta – a kiszivárgott információk szerint 25-30 milliárd forintos –
árajánlatát.133 Minthogy a Postabank saját tőkéje 40 milliárd forint volt, a kormány kevésnek
ítélte a megajánlott vételárat, és márciusban végül kormánydöntés született arról, hogy
mégsem adják el a Postabankot az OTP-nek, sőt, más banknak sem. Egy televíziós interjúban
a miniszterelnök kifejezte azt az óhaját, hogy a Postabankot nemzeti tulajdonban akarja
tartani.
„Nézze, most így utólag megmondhatom önnek, hogy én személy szerint azért
érveltem amellett, hogy az OTP-nek adjunk egy kizárólagos elsőbbségi tárgyalási
jogot, mert az egy magyar bank (…) nemzeti érdekeinkkel szerintem ellentétes lett
volna, ha nem magyar banknak adjuk el”. 134
A kormány végül teljesen új koncepcióval állt elő: a Postabank állami kézben marad, az új
állami tulajdonos pedig a Magyar Posta lesz. A cél érdekében sebtében módosították a
hitelintézeti törvényt, amely addig az olyan állami vállalatokat, mint amilyen a Magyar Posta,
éppúgy kizárta abból, hogy 15 százaléknál nagyobb tulajdonrészt szerezzenek egy
hitelintézetben, mint a nem pénzügyi magáncégeket.
3.1.2. Az érdekérvényesítés módszerei és csatornái
Az OTP vezetése többféle módon próbálta a bank, illetve saját érdekei szerint befolyásolni a
kormányzati politikát. Az esetek nagy részében az érdekérvényesítés természeténél fogva
rejtett csatornákon keresztül, nem transzparens módon megy végbe, ezért nehéz feltárni a
valóságos folyamatokat. Sok esetben csak bizonyos, szokatlan megnyilvánulásokból
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Bár a versenytanácsnak végül nem kellett döntést hoznia, az ügy kapcsán megkezdődött felkészülés mégsem
volt haszontalan a GVH életében, mivel az „árupiacok” illetve a „földrajzi piacok” meghatározásához kialakított
módszertan a bankszektorban felbukkanó más fúziós szándékok engedélyezésekor is felhasználhatóvá vált.
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következtethetünk rá, de más esetekben is többnyire csak puha sejtéseket tudunk
megfogalmazni.
Egy olyan gazdaságban, ahol a kormány aktív gazdaságpolitikát folytat, és ahol saját céljai
érdekében korlátozza a piaci erőket, tág tere van az alkudozásnak. Ezt tükrözi az alábbi
interjúrészlet is.
„Vannak persze olyan területek is, ahol az aktivitásunk alapvetően meghatározza,
hogy lehet-e sikereket elérni [a gazdaságpolitikában – V. É.]. Ha az OTP Bank
tudomásul vette volna, hogy a lakásprogramban az eddiginél kisebb szerepet szántak
neki, és nem finanszírozná a lakáshoz jutást, akkor Magyarországon nem lennének
széles körben elérhető otthonteremtési hitelek” – nyilatkozta a legnagyobb bank
elnök-vezérigazgatója. Igaz, még a piacvezető bank érdekérvényesítését is
megnehezíti, ha olyan állami bankok működnek, amelyeket a kormány kivon a
verseny hatóköréből. „Lobbiztunk például azért, hogy ne csak az állami tulajdonú
Földhitel- és Jelzálogbank Rt. kapja meg az úgynevezett forrásoldali támogatást. Nem
sikerült eredményt elérni, pedig ez szolgálta volna a gazdaságpolitika, a bankszektor
és a polgárok érdekeit is, csak egyetlen szereplőnek, az FHB-nak nem állt érdekében.”
– folytatódik az interjú (Várkonyi 2000b).
Az érdekérvényesítés leginkább elterjedt módja az „állam foglyul ejtése” (state capture),
amikor a piac szereplője (a „megvesztegető”) arra törekszik, hogy az alapvető jogszabályokat
(törvényeket, rendeleteket és más szabályokat) befolyásolja. Ez többféle formában mehet
végbe: a parlamenti szavazatok megvásárlásával, a kormányzati és központi banki források
„eltérítésével”, bírósági döntések megvásárlásával vagy politikai pártok és választási
kampányok támogatásával. Az átalakuló gazdaságokban különösen jó terep nyílik a
jogalkotás befolyásolására, hiszen ezekben rövid idő alatt az egész jogrendet átszabják
(Hellman–Jones–Kaufmann 2000).
A játékszabályok alakítására vagy a jogalkalmazás befolyásolására irányuló magatartás a
járadékvadászat elméletével is leírható, hiszen a belépési korlátokkal és precízen
meghatározott működési szabályokkal védelmezett bankszakma könnyen előhívja az ilyen
magatartást.135 A bankszektorban különböző terepei lehetnek a járadékvadászatnak. A
legfontosabb a szakma kiváltságainak megőrzése, a nem bank versenytársak távoltartása
hagyományosan birtokolt felségterületüktől: a betétgyűjtéstől és a hitelezéstől.
A közelmúlt magyar banktörténetében az állami bankkonszolidáció is lehetőséget nyújtott a
járadékvadászatra, hiszen a mentések költségei nem csak a bankrendszer stabilitását
szolgálták, hanem az egyéni bankok (és vezetői) túlélését is. A konszolidáció módja például
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„A kormányzati licencek, kvóták, engedélyek, felhatalmazások, jóváhagyások, névhasználati jogok (…) a
kormány által teremtett önkényes és/vagy mesterséges hiányt idéznek elő. (...) Az ilyesfajta hiány potenciálisan
mindig járadékot, az pedig járadékvadász magatartást hív életre.” Buchanan (1992) 77. o.
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lehetőséget kínált arra, hogy a bankok – a valóságosnál nagyobb kockázatúnak minősítve
egyes követeléseiket – a szükségesnél több állami támogatást kapjanak.
Bár a kilencvenes évek első felében a bankkonszolidáció kiváló eszköze volt a
járadékvadászatnak, az OTP menedzsmentje ezzel csak kevéssé élhetett, mivel abban főként
a vállalati hitelezésben elszenvedett veszteségek pótlására került sor, amely más bankokat
érintett. A bank számára az előző rendszerből örökölt lakáshitelek problémájának állami
kezelése jelentette a járadékvadászat fő terepét (erről a későbbiekben részletesen írunk).
Az átalakulás időszakában a privatizáció is terepet nyújtott a járadékvadászatra. Ennek egyik
alfaja, amikor egyes bankvezetők – saját pozíciójuk megőrzése érdekében – arra próbálják
rábírni a kormányt, hogy pénzügyi befektetők szórt tulajdonába adja a bankot, és ne szakmai
befektetőknek. Ez a törekvés sikerrel járt az OTP és a Postabank esetében, míg a K&H
esetében a pénzügyminiszter megakadályozta a privatizációnak ezt a módját.
Mint korábban láttuk, az OTP-nél a szórt tulajdon kialakítása, s ezzel a menedzsment
hatalmának biztosítása a kormányzati privatizációs döntés során gördülékenyen valósult meg.
Később azonban újabb és újabb akadályokat kellett leküzdeni, s ezeknek csak egy részük volt
kormányfüggő, más részük már a magyar kormány hatókörén kívüli tényezőkön (uniós
versenyszabályok), illetve szereplők (befektetők) magatartásán is múlott. A kormányzati
akaratot kellett a bank vezetőjének legyűrnie az OTP 1995. évi rendes közgyűlésén, amikor
az elnök-vezérigazgatói státusz megőrzése volt a tét. Az aranyrészvény uniós tilalmának
érvényesítését követően pedig az ellenséges kivásárlás megakadályozása vált a banki vezetés
egyik fő céljává, aminek érdekében az alapszabály megfelelő módosítására törekedtek.
A piacvezető nagybank érdekérvényesítésének lehetőségére mutattak jó példát 2004-ben az
első banki különadó bevezetésének körülményei. A pénzügyi kormányzat eredeti terve az
volt, hogy a 16 százalékos társasági adót emelik 24-ra a bankok esetében. Ez az átlagosnál
magasabb profitrátával működő OTP számára igen előnytelen lett volna, így a bank vezetője
megbeszélést kezdeményezett a miniszterelnökkel. A bankvezető jó érdekérvényesítő
képességét jelezte, hogy a miniszterelnök, a protokollrendet felrúgva, maga látogatta meg a
nagybank vezetőjét. Végül a kormány a nagybank számára előnyösen módosította az adó
kivetésének módját. Hogyan?
A state capture és a járadékvadászat fontos terepét jelentették az utóbbi években a bankok
fogyasztókkal szembeni erőfölényének mérséklését célzó törvényjavaslatok, amelyek
kiiktatására illetve felpuhítására komoly erőfeszítéséket tett a bankszektor érdekszervezete, a
Magyar Bankszövetség. A 2006-ban miniszterelnöki kezdeményezésre felállt, a lakossági
banki szolgáltatásokat vizsgáló szakértői bizottság számos olyan javaslatot megfogalmazott,
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amelyek a bankoknak lakossági ügyfelekkel szemben tanúsított, sok az erőfölénnyel esetben
visszaélést jelentő magatartását kívánta megváltoztatni, korlátozni (Bankbizottság, 2006). Bár
a Bankbizottság jelentését követően a Bankszövetség munkabizottságokat állított fel arra,
hogy a javaslatok alapján egy magatartási kódexet fogalmazzon meg, amelyet a szövetség
tagjai magukra nézve kötelezően elfogadnak.
A munkálatok azonban a bankok ellenérdekeltsége miatt hamar leálltak. A lakosságot
hitelező szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartását szabályozó kódex végül
csak 2009 őszén, akkor született meg, amikorra már a hitelválság nyomán kialakult
helyzetben végképp elmérgesedett a viszony a bankok és lakossági ügyfeleik között.
Ekkor már az adósok úgy érezték, hogy a bankok olyan költségeiket is rájuk hárítják,
amelyre nem lenne okuk – és megfelelő szabályozási környezetben joguk sem. Az
általános bizalomvesztés közepette pedig a bankok számára is mind inkább
egyértelművé vált, hogy nem tudják megőrizni ügyfeleik bizalmát akkor, ha továbbra
is szabad kezet kapnak az üzletszabályzatban rögzített általános szerződési feltételek
egyoldalú módosítására (Várhegyi 2009).
A Bankszövetség által készített Magatartási kódexhez október közepéig száznál is több
pénzügyi szolgáltató (gyakorlatilag az összes kereskedelmi és jelzáloghitel-bank, valamint
takarék- és hitelszövetkezet, és jó néhány egyéb pénzügyi vállalkozás) csatlakozott. A
dokumentumot aláíró hitelezők vállalták, hogy ügyfeleikkel szembeni magatartásukban és
belső üzletmenetükben érvényesítik a kódex előírásait.
A kódexszel párhuzamosan készültek el a kormány részéről azok a törvényjavaslatok,
amelyek – a nagyobb ügyfélbiztonság kedvéért – törvényerőre emelték a kódex fontosabb
előírásai (pl. szimmetria elve, ok-lista, tájékoztatási kötelezettségek). Bekerült a hitelintézeti
törvénybe, hogy az egyoldalú módosítás előtt 60 napig az ügyfél díjmentesen felmondhatja a
szerződést (pl. hitelét átviheti más bankhoz), rögzítették a Felügyelet jogát a kódexben
vállaltak ellenőrzésére. Az ügyfél pozícióját erősítette továbbá a fogyasztói hitelről szóló, az
Európai Unió irányelvét átültető törvény is, amely rögzítette az előtörlesztés jogát és
maximálta annak díját.
Ez előtörlesztési díj tekintetében azonban a bankok minden érdekérvényesítő eszközüket és
képességüket bevethették – erre utal legalábbis az a tény, hogy az utolsó pillanatban, egy
képviselői indítvány hatására kétszeresére emelkedett a díj százalékos mértéke. A
Pénzügyminisztérium eredeti javaslata szerint legfeljebb 1,5 százalékos díjat számíthattak
volna fel a bankok a jelzáloghitelek előtörlesztésekor. A szocialista képviselők indítványa
azonban 3 százalékra emelte volna ezt a plafont, amit végül a PM is elfogadott, annak
ellenére, hogy a GVH ellenezte a díjtétel emelését. A PM meghajolt ugyanis a Bankszövetség
érvelése előtt, hogy mivel a 1,5 százalékos előtörlesztési díj nem fedezné az újrabefektetéssel
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járó költségeiket, ilyen feltételek mellett a bankok nem lennének érdekeltek jelzáloghitelek
nyújtásában – ez pedig senkinek nem érdeke (Lobbi + verseny…, 2009). Végül 2,5
százalékos díjtétellel került elfogadásra a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi
CLXII törvény.
Bár a bankszövetség a részvénytársasági formában működő bankok összességének
érdekvédelmi szerve, ebben az esetben – miként a lakossági bankügyletekhez kapcsolódó
legtöbb ügyben – nyilvánvalóan a legfőbb érdekelt és haszonélvező a lakossági
jelzáloghitelek állományának legnagyobb szeletét birtokló OTP-csoport, amelynek vezető
jogásza az egyeztetéseken fontos szerepet kapott. És Csányi milyen szerepet játszott a
Bankszövetségben? Ezt talán le lehetne írni.

3.2. Az állami támogatások formái, mértékei az elmúlt két évtizedben
Az OTP az állami támogatásokból közvetetten, valamilyen konstrukcióhoz kapcsolódva, és
többnyire normatív módon részesült. A pénzintézet különleges helyzete még a rendszerváltást
követően is lehetőséget teremtett ilyen támogatásokra, több okból kifolyólag. Egyrészt a
szocialista tervgazdaság öröksége az OTP-nél eltérő módon jelent meg, mint a többi banknál.
Ez különösen a lakáshitelezéssel kapcsolatban volt megfigyelhető, hiszen ilyen tevékenységet
az OTP-n és a takarékszövetkezeteken kívül más pénzintézetek nem végeztek a
rendszerváltás előtt. De a bankrendszer nagy részére kiterjedő, normatív módon kialakított
bank- és hitelkonszolidációban is a többi banktól eltérő indok alapján részesült állami
támogatásban az OTP. Másrészt a bank sajátos piaci helyzete volt az oka annak, hogy
bizonyos normatív támogatásokból viszonylag nagy arányban részesült: ez jellemezte a 2000es években kormányzati ösztökéléssel fellendített lakáshitelezési rendszer keretében adott
támogatásokat. Harmadsorban a bank sajátos tulajdonosi háttere, a szakmai tulajdonos hiánya
is indokolt különleges bánásmódot, s ezzel járó állami támogatást; erre a 2008-ban
eszkalálódott bankválsághoz kapcsolódó kormányzati intézkedések mutatnak példát.
3.2.1. A lakáshitelezés támogatása
Az OTP-t kedvezményező állami támogatások legnagyobb szelete a lakáshitelezéshez
kapcsolódik. A rendszerváltás előtti időkből örökölt lakáshitelek „méltányos” kezelése
komoly feladat elé állította a mindenkori kormányzatot. A probléma abból fakad, hogy a
korábban kedvezményes (vagyis államilag, illetve a nyomott betéti kamatokkal támogatott)
kamatozással, többnyire 20-35 évre nyújtott lakáshitelek állománya a rendszerváltással nem
illant el, hanem egyre súlyosabb teherként nehezedett kezdetben a hitelezőkre, később – a
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feltételek utólagos módosítását követően – az adósokra. Bár a probléma kezelésére különböző
konstrukciók születtek, az „örökölt” adósság a mai napig sem apadt le teljes mértékben. Az
elején az erre vonatkozó kérdésem egy része okafogyott, legfeljebb ott is utalni lehet erre a
problémára. Viszont az itt érdekes, hogy ki nyelte le a veszteséget.
A kilencvenes évek második felében új piaci intézmények születtek a lakáshitelezés
feladatára. Ekkor teremtették meg a lakástakarék-pénztárak és a jelzálogbankok létesítésének
és működésének jogi feltételeit, erősítették a jelzálogjog érvényesítésének lehetőségeit. 2001től pedig két lakáshitelezést elősegítő programot indított be a kormány: a jelzáloglevéllel
finanszírozott hitelek kamattámogatását (forrásoldali kamattámogatás) és a kiegészítő
kamattámogatást (eszközoldali kamattámogatás). A programokkal széles rétegek számára
kívánták elérhetővé tenni a lakáshiteleket arra az átmeneti időszakra, amíg az infláció
csökkenésével megfizethetővé válnak a hitelkamatok. Ehhez olyan támogatási konstrukciókat
alakítottak ki, amelyekben a támogatás mértéke az infláció mérséklődésével csökken
(Farkas–Hegedüs–Székelyné, 2005. 62. o.). A hitelkiáramlás ösztönzése érdekében azonban
fokozatos növelték a támogatásokat és szélesítették a jogosultsági kritériumokat, és a
választások előtt, 2002 kora tavaszán már egy hosszabb távon finanszírozhatatlan (és sok
szempontból ésszerűtlen) támogatási rendszer lépett érvénybe. Így miközben a kilencvenes
évek jórészt a rendszerváltás előtt nyújtott lakáshitelek örökségének kezelésével telt el, a
2000-es évek elején beindított új lakáshitel-támogatási program is hamar beleszaladt a
fenntarthatósági problémába. A kamattámogatás ugyanis évi 200-220 milliárdos költségvetési
kiadást idézett elő, ráadásul hosszú távra.
A következőkben lakáshitelekhez kapcsolódó, a különböző típusú állami támogatásokat
vesszük szemügyre. Értelemszerűen figyelmünket az OTP-hez kötődő támogatások
feltárására és felmérésére összpontosítjuk.
a) Állami garanciájú régi lakáshitelek
A kedvezményes, fix kamatozású ún. „régi” lakáshitelekhez kapcsolt támogatási rendszer –
mely szerint a betéti kamatokhoz mért különbözeteket a költségvetés a lakossági
pénzintézeteknek megtérítette – a kamatszint gyors növekedése miatt egyre nagyobb kiadást
jelentett az állam számára. Mindez felvetette a lakástámogatási rendszer átalakításának
igényét, amelynek eredményeként a folyó költségvetés terhelése helyett a költségvetés
adósságállománya gyarapodott.
Na, akkor most tárgytalan.
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1989-ben létrehozták a Lakásalapot arra a célra, hogy az OTP-től és a
takarékszövetkezetektől Lakásalap-kötvény ellenében átvegye a hiteleket és a veszteségeket
támogatásból fedezze. A kamatok emeléséről az 1990. évi CIV. törvény (64-66. §)
rendelkezett. Az új kamatfeltételek bevezetéséhez a lakáshitel adósoknak – meghatározott
ideig – választási lehetőséget adtak az előtörlesztéshez kapcsolt hitelelengedésekre. A
hitelezési veszteséget nem az adott évi költségvetés terhére, hanem Kincstári Államkötvény
kibocsátásával finanszírozták, így a Lakásalapot 1992. január 1-jével megszüntették. A
Lakásalap-kötvények 171 Mrd Ft-os állományáért cserébe ekkor a pénzintézetek 86,8 Mrd Ft
Kincstári Államkötvényt, 76,5 Mrd Ft hitelállományt és 7,6 Mrd Ft készpénzt kaptak (ÁSZ,
1997).
Az 1991-es költségvetési törvény részeként 1990. december 30-án fogadta el a parlament a
korábbi kedvezményes, fix kamatozású lakáshitelek törlesztési feltételeinek
megváltoztatásáról szóló passzusokat. Az indoklás az volt, hogy mivel az állami költségvetés
nagymértékű adósságterhei mellett már „nem tartható fenn az a korábban bevezetett rendszer,
amely szerint a lakáscélú, hosszú lejáratú kölcsönök irreálisan alacsony kamata és a piaci
kamatok közötti különbözetet a költségvetés téríti meg a pénzintézetek számára”.136
A korábbi kedvezményes, háromszázalékos, illetve annál is kisebb kamatozású lakáshitelek
felvevői két opció között választhattak: vagy 15, vagy piaci (akkor éppen 32 százalékos)
kamatot fizetnek, az utóbbi esetben azonban elengedik a tartozásuk felét, és ilyenkor a
kölcsön fennmaradó összegét egy összegben is visszafizethették. Az engedmény fejében 53
milliárd forintot visszafizettek az adósságából. A lakosság jelentős részének azonban nem
volt rá módja, s az ő adósságterhük a (visszamenőleges) kamatemelés miatt jócskán megnőtt.
A törvény a törlesztő részletek emelését ugyan az 1991-es évre 1500 forintban maximálta,
1993. január 1-jétől pedig 12 százalékra csökkentették a kamat mértékét. Ennek ellenére az
adósok jelentős hányada képtelen volt a törlesztésre. A hitelek zömét nyújtó OTP 1998-ig
mintegy 27 ezer kölcsönt mondott fel.
Az OTP ugyanakkor jelentős állami segítséget kapott a kormánytól: az 1989 előtt nyújtott
hitelekre 100 százalékos, az 1994 utániakra pedig 80 százalékos garanciát vállalt az állam,
csak a két időpont között nyújtott hiteleken nincs állami felelősségvállalás. Ezeknél a
hiteleknél a bank tehát többé-kevésbé akkor is a pénzéhez jut, ha az adós nem tud fizetni. A
Pénzügyminisztérium és a bank közötti garancia-megállapodás szerint az OTP már két
sikertelen árverezés után lehívhatja a pénzt. A megállapodás alapján az OTP Bank Rt. az
adósságkezelési programhoz 4 milliárd forinttal járult hozzá, kiegészítve ezzel a költségvetési
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Ez az indoklás a pénzügyminiszter az Alkotmánybíróság (AB) megkeresésére adott válaszában szerepelt.
Vö. Az OTP adósai … (1998)
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forrásokat. Az OTP által biztosított forrást kizárólag az 1989–1993 közötti időszakban felvett
hitelekre, és e hitelek esetén is csak kamattartozások elengedésére lehetett felhasználni
(Kőnig 2006).
A rendszerváltást megelőzően, zömmel az OTP által nyújtott lakáshitelek ügye – a többszöri
állami szerepvállalás ellenére – sokáig keltette a társadalmi felháborodás újabb és újabb
hullámait a megoldással elégedetlen adósok körében. 1999-ben az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa külön jelentésben is foglalkozott a kérdéssel.137
De még 2005-ben is komoly hullámokat vetett az a kormánydöntés, mely szerint az 1989
előtt felvett, vissza nem fizetett lakáshiteleket megvásárolja a kormány – a sajtóinformációk
szerint az OTP ebben az ügyeltben a szokásosnál jóval nagyobb költséget számolt fel.
„A Népszabadság információi szerint az OTP Bank sokat nyert azzal, hogy kezelte az
1989 előtt folyósított lakáshiteleket, azok után ugyanis most horribilis pénzt fizet az
állam. Mint azt a Népszabadság megírta, nemcsak a tőkét és a másfél évtized alatt
felgyűlt óriási kamatot, hanem a büntetőkamatokat és minden, a hitelek kezelése
során eddig felmerült költséget megtérít az állam az OTP Banknak azon, 1989 előtt
felvett, vissza nem fizetett lakáshitelek után, amelyek átvállalásáról – megvásárlásáról
– a múlt héten döntött a kormány.
A történet előzménye, hogy a rendszerváltás után a megugrott kamatterhek miatt
adósságcsapdába került háztartások tartozásaira a 90-es évek elején nagylelkű
garanciát adott az állam. Mivel az OTP ezek után biztos lehetett abban, hogy a rájuk
elszámolt költségeket egyszer az államkasszának maradéktalanul meg kell fizetnie, a
hitelekre az elmúlt években a piaci kamatokat meghaladó költségek rakódtak. Így
kifizetésük szép profitot hozhat a piacvezető banknak, annál többet, minél tovább
húzódik az adósságrendezés.
A megajánlott, három év alatt kifizetendő hatmilliárd forint az eredeti kölcsönösszeg
15-20-szorosát is eléri. Ez azonban csak egy része a törlesztendő hitelnek, a
Népszabadság információi szerint harmincnégymilliárdra még tovább rakódnak a
kamatok, a visszafizetendő összeg pedig minden évvel jelentősen nő.”
(Rekordhaszon…, 2005)
Az OTP még 2007 végén is 56 ezer, a régi feltételek mellett felvett lakáshitelt tartott nyilván.
A behajtásra átadott kölcsönszerződések száma meghaladta a tizenöt ezret, és ebben a körben
108 ingatlanárverést tűztek ki 2007 folyamán (Még mindig…, 2008). Mivel az 1989 előtt
felvett kölcsönök kamata sokszorosára emelkedett, sokan hátralékosokká váltak. Az állam a
százezreket érintő ügy rendezésében 1998-ban, majd 2001-ben is szerepet vállalt, és
támogatással segítette a visszafizetést, ám sok adós sorsáról nincs információja a szociális
tárcának. Itt valahogy az időrend nem stimmel.
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b) Új lakáscélú támogatási rendszer 2001-től
Az Orbán-kormány lakásprogramjához kapcsolódó, 2001. január 31-i kormányrendeletet a
lakáscélú állami támogatásokról rendhagyó módon nem a Pénzügyminisztériumban, hanem a
gazdasági tárcánál készítették elő. A rendelet kidolgozása a tárca államtitkárának irányítása
alatt folyt, s nem csupán az akkor lábra kapott (meglehetősen logikus) feltételezések, hanem a
későbbi fejlemények138 fényében is valószínűsíthető volt, hogy az OTP vezetésének szerepe
lehetett a jogszabály szellemének kialakításában.
A támogatási forma megértéséhez tudni kell, hogy Magyarországon lényegében a kétezres
évek elején indult be a jelzálogpiac. A jogi lehetőséget az 1997. évi XXX. jelzálogtörvény
teremtette meg ugyan, de a kezdő lökést valójában éppen a fent jelzett kormányrendelet adta
meg. A századfordulón rendkívül alacsony, mindössze 300 milliárd forint volt a lakáshitelállomány. A magas inflációs környezetben azonban a jelzáloglevelek útján történő
finanszírozás jogszabályi keretének megteremtése mellett sem volt várható, hogy beinduljon
az üzleti alapú lakáshitelezés. A kormány ezért olyan támogatási konstrukciót alakított ki,
amelyben a támogatás mértéke az infláció csökkenésével mérséklődik, hogy így „arra az
átmeneti időszakra is szélesebb rétegek számára elérhetővé tegyék a lakáshiteleket, míg az
infláció csökkenésével a hitelkamatok megfizethetővé válnak.” (Farkas–Hegedüs–Székelyné
2005. 62. o.)
Ez a fajta, ún. forrásoldali támogatás tehát azt célozta meg, hogy a lakáshitelek kamatait
olyan szintre lehessen levinni, ami mellett elegendő kereslet jön létre, vagyis a támogatási
módszerrel a kormány piacot teremtett a lakáshitelező bankok számára. Király és Nagy
(2008) tanulmánya így jellemezte a módszert: „A kamattámogatás valójában egy erősen
piactorzító (de gyakran alkalmazott) monetáris politikai lépés (kamatplafon) és egy
jövedelemelosztást módosító, fiskális lépés (ártámogatás) együttesének tekinthető: mint ilyen,
egyértelmű beavatkozás a normál piaci viszonyokba.” (459. o.)
A konstrukció fő jellemzői alapján azt sem nehéz megállapítani, hogy melyik pénzintézetnek
állt leginkább az érdekében a támogatási forma. De nézzük először magát a támogatási
konstrukciót, valamint időbeli változásait, minthogy a lakáscélú kamattámogatásról szóló
2001. évi rendelet az évek során jelentős átalakuláson ment keresztül. Ahogy a lakáspolitikai
szakértők fogalmaztak: „A kezdeti feltételekkel működő támogatások nem hozták meg a várt
eredményt, legalábbis nem indult meg rögtön jelentősebb lakáshitel kiáramlás, ezért a
támogatások fokozatos növelése és a jogosultsági kritériumok szélesítése következett be. A
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Az államtitkár, Hegedűs Éva, a 2002. évi kormányváltást követően az OTP-nél helyezkedett el, a lakossági
terület igazgatójaként.
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választások előtt, 2002 tavaszán a támogatások mértékét növelte, a jogosultságokat
kiterjesztette a kormányzat, gyakorlatilag finanszírozhatatlan és sok szempontból
ellentmondásos támogatási rendszer lépett érvénybe.” (Farkas–Hegedüs–Székelyné 2005. 62.
o.)
A hiteleket folyósító pénzintézetek több szálon is haszonélvezői voltak a lakáshitelekhez
kapcsolódó állami támogatásoknak.
A támogatások egyik formája direkt módon a bankokhoz került, mivel ez a jelzáloglevélkibocsátásokhoz kapcsolódott: a támogatást a forrásul szolgáló jelzáloglevél-állomány után
lehet igénybe venni (12. § (2) bekezdés). A rendelet első változata szerint „a hitelintézettől
vagy biztosítóintézettől megvásárolt hitelállomány vagy jelzálogjog után felmerült költségek
megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában fennálló tőketartozás 2%-át
fizeti meg a követelést átadó számára, amely összeget utólag igényelheti a Magyar
Államkincstártól.”
A későbbiek során, már a Medgyessy-kormány idején, fokozatosan visszavettek ebből a
„nagyvonalú” támogatásból: először 1 százalékra, majd 0,5 százalékra csökkentették a
támogatás mértékét.
A rendeletben meghatározott szisztéma másrészt a jelzáloglevelek kibocsátásához nyújtott
jelentős kamattámogatást annak érdekében, hogy a hitelkamatok ne (vagy később: ne
nagyon) haladják meg a forrásul szolgáló kötvény kamatát. Az eredeti, 2001. január 31-i
rendelet szerint ez a forrásoldali támogatás 20 évre szólt, úgy, hogy a futamidő első 5 évében
6 százalékpont, a következő évekre pedig majd oly módon határozza meg a kormány a
támogatás mértékét, hogy az adósok terhei ne növekedjenek. A támogatást a szerződés
alapján a támogatás időtartama alatt a forrásul szolgáló jelzáloglevél kamatát meg nem
haladó kamatozású kölcsönökhöz lehetett igénybe venni.
A támogatásnak ez a formája közvetlenül a hitelfelvevőket célozta ugyan meg, de közvetve a
bankokat is érintette, mivel a kamattámogatással megnövelt hitelkereslet révén piacot
teremtett a lakáshitelek számára. Ez már volt.
A későbbi módosítások folyamán egyrészt 30 millió forintra növelték a támogatható hitel
maximális mértékét, másrészt az új lakások mellett kiterjesztették a használt lakásokra is, ami
további piacbővítést jelentett. Emellett a kormány több lépésben háromról tíz százalékra
emelte a lakáshitelek ún. általános kamattámogatását, vagyis azt, amit bárki bármilyen
lakáscélú beruházásához igénybe vehet.
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2001 novemberében még 10 százalékos infláció mellett 7 százalékpont volt a
támogatás, 2002 februárjában már 7 százalékos infláció mellett járt 10 százalékpontos
támogatás. Olyan jelzáloghitelre járt a támogatás, amelynek kamata és összes költsége
legalább 2 százalékponttal alacsonyabb volt a hitel forrásául szolgáló jelzáloglevél
kamatánál. Minthogy az ötéves jelzáloglevelek után fizetett piaci kamat akkor 8
százalék volt, a rendelet szerint az ilyenekkel finanszírozott lakáshitel terhe nem
lehetett magasabb 6 százaléknál. Ha mind a 30 milliónyi hitelt fölvette valaki, évente
3 milliót kapott az államtól, legalább öt évig. Persze csak elméletben, hiszen az
adományon másokkal is osztoznia kellett. Ha új lakást építtetett, akkor az építési
vállalkozóval, ha használt lakást vett, akkor a lakás régi tulajdonosával. Az államilag
gerjesztett kereslet ugyanis fölnyomta az árakat, főleg a régi lakásokét, hiszen azokra
korábban nem járt támogatás. (Várhegyi, 2002b)
A 2002-es kormányváltást követően az új kormány hamar szembesült a szisztéma igen
jelentős, és egyre növekvő költségvetési hatásával, ami ráadásul az akár 20 évre szóló
támogatás miatt hosszú távú elkötelezettséget jelentett. A Medgyessy-kormány – politikai
szempontok miatt – mégis nehezen nyúlt hozzá a rendszerhez. Kezdetben a kevésbé
látványos pontokon vezettek be szigorítást. A kamattámogatást 20 év helyett 10 évben
limitálták, és mértékét a futamidő első 5 évében 4,5 százalékpontban állapították meg a
korábbi 6 százalékpont helyett. A másik oldalon viszont megemelték a támogathatóság
kamatküszöbét: a forrásul szolgáló jelzáloglevél kamatát a támogatás időtartama alatt
legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladó kamatozású kölcsönökre lehetett igénybe venni; így
a bankok „pénzüknél maradhattak”, hiszen a kamattámogatásból elvett 1,5 százalékpontot itt
visszakapták.
Az államháztartás egyre romló helyzete miatt 2003 nyarán rákényszerült a kormány arra is,
hogy a támogatható hitelösszeget is megnyirbálja,
Decemberben aztán újabb megszorítás lépett életbe: a
millióra csökkent a limit. A kamattámogatás mértékét is
építésénél, vásárlásánál az állampapírhozam 105%-ában,

15 millió forintra csökkentse.
használt lakás vásárlása esetén 5
új módon határozták meg: új lakás
használt lakás vásárlásánál ennél 1

százalékponttal kisebb mértékben.
A lakáscélú kamattámogatásról szóló 2001. évi rendelet és annak későbbi változatai tehát
nyílt juttatásokkal (költségtérítéssel, kamattámogatással) és burkoltan, állami piacteremtéssel
is támogatták a jelzálogalapú lakáshitelezésben résztvevő pénzintézeteket. A konstrukcióban
érdekelt pénzintézetek (és főként, mint látni fogjuk, a rendszer fő nyertesének számító
piacvezető bank) jó érdekérvényesítő képességét jelzi, hogy miközben a lakáscélú
hitelezéshez kapcsolódó kamattámogatás deklarált célja a háztartások lakásproblémáinak
enyhítése volt, ezt a célt nem érte el – és az adott konstrukció mellett nem is érhette el.
„A lépés a lakáspiac feléledéséhez vezetett – de csak mintegy hatodrészben növelte
meg az új lakások keresletét, alapvetően a használt lakások piacát mélyítette el, és
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közvetve hozzájárult a fogyasztás gyorsulásához. (...) Ezzel egy időben a
kamattámogatásra fordított költségvetési kiadás is radikális növekedésnek indult, a
hitelállomány
bővülésével
párhuzamosan
évről
évre
megduplázódott.
Makrogazdasági hatása tehát egyértelműen egyensúlyromboló volt. A társadalmi
méltányosság szempontjából sem volt egyértelmű a megítélése – az elemzések szerint
szinte minden változatában a magasabb jövedelműeknek adott többet, és a társadalom
alsó deciliseibe tartozóknak kevesebbet.” (Király–Nagy 2008. 459. o.)
De vajon amellett, hogy a kialakított konstrukció illeszkedett a kormány lakáspolitikai
céljához, kinek az érdekében állt elsősorban a költséges, és sok szempontból célját tévesztő
szisztéma? Minthogy a pénzintézetek által elnyerhető forrásoldali támogatás egyértelműen
magához a jelzáloglevél-kibocsátáshoz társult, nagy valószínűséggel az ilyen akcióra
leginkább képes OTP számára jelentette a legnagyobb üzletet, amint az a rendszer alábbi
jellemzéséből is kitűnik:
„A jelzáloghitel-piac fejlődésének első szakaszában (2000–2003) a jellemző a
jelzáloghitelbankok általi refinanszírozás volt. A piac meghatározó szereplője két
nagy jelzálogbank lett: az OTP JZB és az FHB. Az OTP JZB volt az a speciális
hitelintézet a magyar piacon, amelyik a ’semmiből’ 3 év alatt – 2003 végére – az
ország 7. legnagyobb hitelintézetévé nőtte ki magát az akkor nagyon jelentős, közel
700 milliárdos mérlegfőösszegével, ami az előző évi eszközállomány
megháromszorozását jelentette. Ennek a ’csodának’ egyszerű volt a magyarázata: az
OTP JZB fokozatosan átvette az OTP Bank lakossági jelzálog-finanszírozását, sőt, a
későbbiekben az anya az általa korábban kibocsátott jelzáloghiteleket is átszerződte a
leányra. Az első években a modell egyszerű volt: az OTP JZB a törvényben előírt és a
kormányrendelet által jelentős kamattámogatásban részesített jelzálogleveleket
bocsátott ki, amelyeket az OTP Bank lejegyzett. A nyereségmegosztás is
meglehetősen egyszerű volt: az OTP JZB jelentős jutalékot fizetett az OTP Banknak a
fiókhálózat értékesítésben játszott szerepéért. A modell tökéletesen működött: a
jelzáloglevelek valójában csak az állami kamattámogatás realizálására szolgáltak,
ekkoriban a csoportnak még nem volt szüksége ténylegesen hosszú távú, olcsó
finanszírozásra; ezt az OTP Banknál elhelyezett, olcsó lakossági betétek
biztosították.” (Király–Nagy 2008. 459-460. o.)
Az OTP mindkét támogatási formának a fő haszonélvezője volt. A forrásoldali támogatási
mód, mely szerint a megvásárolt hitelállomány vagy jelzálogjog után felmerült költségek
megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában fennálló tőketartozás
kezdetben 2, később 1, ill. 0,5 %-át fizeti meg a követelést átadó számára, amely összeget
utólag igényelheti a Magyar Államkincstártól) egyértelműen őt érintette a legjobban. Neki
volt ugyanis eleve a legnagyobb összegű megvásárolható hitelállománya, ami ráadásul saját
leánybankjához került, vagyis a támogatás „házon belül” maradt. Másrészt a kamattámogatási
rendszer közvetlen, a kamatmarzsban lecsapódó, illetve közvetett, a piacbővülésben
jelentkező hozadékából is legnagyobb mértékben az OTP-csoport részesülhetett.
Igaz, az nem derül ki pontosan, hogy a kamattámogatás milyen megoszlásban jutott
valójában a hitelfelvevőkhöz, illetve a hitelező bankokhoz. „Ki is kapta valójában a
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jövedelemtranszfert? A változó szövegű rendeletekbe ágyazott képletek nehézségein
átrágva magunkat, rögzíthető, hogy a támogatott hitelek kamatmarzsa (forrásköltség
feletti hozama), rendelettípusoktól és lakáshitel-típusoktól függően, 3–8% között
mozgott, amelyen a jelzáloglevelet kibocsátó és a finanszírozó bank osztozott.
Amennyiben ez megfelelne a normál banki marzsnak, akkor a jövedelemtranszfer
haszonélvezői egyértelműen a hitelfelvevők; ha a „normál” banki marzs ennél
alacsonyabb, akkor a jövedelemtranszfer haszonélvezői részben a hitelfolyósító
hitelintézetek. A normál banki marzs meghatározására azonban semmiféle számítás
nem készült, így a marzsmegosztás hit kérdése: van, aki szerint a támogatás túl magas
volt, tehát a hitelfelvevőkön túlmenően bőven jutott belőle a banki
közvetítőcsatornának, míg mások szerint a támogatás épp a banki normál marzsnak
felelt meg, sőt inkább annál alacsonyabb volt, tehát a jövedelemtranszfer egészét a
hitelfelvevők kapták.” (Király–Nagy 2008, 459)
Pontos összegeket tehát nem kapcsolhatunk a támogatási szisztéma haszonélvezőihez. A
rendelkezésre álló publikus adatok alapján azt sem tudjuk kideríteni, hogy miként változott a
kormányrendelet nyomán a programokban résztvevő bankok, s kiváltképp a több lábon is álló
OTP-bankcsoport helyzete. Hipotézisként azonban megfogalmazhatjuk azt a sejtésünket,
hogy piaci pozíciójánál fogva az OTP Bank és a hozzá szoros szálakon kapcsolódó OTP
Jelzálogbank nemcsak mértékében, de arányaiban is jobban részesedhetett a lakáshitelezéshez
kapcsolódó támogatási rendszerből, mint a többi pénzintézet.
3.2.2. Részvétel a kilencvenes évek bankkonszolidációjában
A kilencvenes évek első felének nagyszabású kormányzati akciója volt az ún.
bankkonszolidáció, amelynek során – folyó értéken – 337 milliárd forint állami segítséget
kapott a magyar bankrendszer. Az OTP ebből mindössze 16,6 milliárd forinttal részesült, és
az összeg egy részének indoka is eltért a hivatalosan bejelentett hitel-, adós- és
bankkonszolidáció céljaitól.
A szocialista viszonyok örökségei, a nyolcvanas évek felemás bankreformja, az átalakult
bankok belső gyengeségei és nem megfelelő érdekviszonyai, valamint a gazdasági
rendszerváltással járó transzformációs válság következtében a kilencvenes évek elején súlyos
tőkevesztés manifesztálódott a magyar bankrendszerben, ami miatt elodázhatatlanná vált az
állami beavatkozás.139 1993-ban a magyar kormány – a Világbank szakértőinek javaslatával
összhangban – úgy döntött, hogy tőkeemeléssel, illetve alárendelt kölcsöntőke juttatással
segíti meg a rászoruló bankokat.
Az OTP a konszolidáció első lépése, az adósságkivásárlás keretében 6,6 milliárd forint
segítséget kapott 1993-ban, ami beleillett az akkori programba, mértéke pedig elenyésző volt
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Az idáig vezető útról és a bankkonszolidáció menetéről ld. bővebben Várhegyi (2002a)
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mind a teljes adósságkivásárlás 161 milliárdos összegéhez, mind a bank relatív méretéhez
képest. Az ún. bankkonszolidáció első lépésére 1993. végén került sor, amikor mintegy 120
milliárd forint értékben juttatott tőkét az állam nyolc tőkehiányos banknak, és – a
takarékszövetkezetek megsegítése érdekében – 12 milliárd forintot az OTIVA-nak. Ez mi? A
konszolidáción kívül, de a konszolidációs államkötvények felhasználásával juttatott az állami
tulajdonost képviselő Pénzügyminisztérium 5 milliárd forint alárendelt kölcsöntőkét az OTP
Banknak, amelynek stabil tőkehelyzete ezt nem tette volna szükségessé. A tulajdonosi
juttatás célja a bank számítógépes rendszerének fejlesztése volt. Mivel azonban a
tőkejuttatásra konszolidációs kötvények felhasználásával került sor, mind a PM, mind az
ÁSZ, mind a konszolidációt vizsgáló parlamenti bizottság a konszolidációs ráfordítások közé
sorolta ezeket a juttatásokat is.
1994 májusában került sor a második lépésre, amikor az állam 18 milliárd forintnyi újabb
tőkeemelést hajtott végre a konszolidáció hatálya alá került nyolc banknál annak érdekében,
hogy tőkemegfelelési mutatójuk elérje a 4 százalékot. Konszolidáción kívül, de a
konszolidációs kötvények felhasználásával került sor ekkor az OTP Bank alaptőkéjének
emelésére is 5 milliárd forint összegben, államkötvény-apport formájában.
Az OTP tehát két ízben kapott 5-5 milliárd forintnyi állami tőke-, illetve kölcsöntőke juttatást
a konszolidáción kívül, de annak technikáját felhasználva, ami az összeg bagatell volta
ellenére is megkérdőjelezhető kormányzati gesztusként értelmezhető.140
Mindezek ellenére az OTP a bankkonszolidációs kiadások és a privatizációs bevételek
egyenlege tekintetében azon kevés bank közé tartozott, amelyek inkább hoztak a konyhára,
mintsem az állam pénzét emésztették. A jelenértéken összesített, a korábban is nagyrészt
magántulajdonban álló CIB Bank állami részének értékesítését is tartalmazó privatizációs
bevételek 35,5 százaléka származott az OTP részvényeinek eladásából, miközben az állam
bankrendszerrel kapcsolatos, jelenértéken összesített konszolidációs és privatizációs
ráfordításaiból csak 4,7 százalékban részesült ez a bank. A nettósított állami privatizációs
bevételekhez az OTP Bank 49 százalékos részaránnyal járult hozzá.
3.2.3. A banki különadók és járadékok piactorzító hatásai
A kormányzati politika a lakáshitelek kamattámogatási rendszere mellett a bankszektorra
kirótt különadókkal és járadékokkal is közvetlenül befolyásolta a szektor jövedelemtermelő
képességét és az egyes bankok jövedelmi pozícióját.
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Az igazsághoz tartozik, hogy nem csak az OTP támogatására használták fel a bankkonszolidációt, hanem az
MKB-t és az ÁÉB-t is ebből mentesítették a nyolcvanas évek közepéről származó, gyaníthatóan titkos
rendeltetésű követelésük nyomasztó terhétől.
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A bankokat 2005-ben és 2006-ban évi 30-35 milliárd forinttal sújtó banki különadó ötletét a
2004 nyári mini-kormányválságot követően, szeptemberben vetette fel az új miniszterelnökjelölt Gyurcsány Ferenc. A pénzügyi kormányzat kezdetben a 16 százalékos társasági adót
kívánta 24-ra emelni a bankok esetében, ami alkotmányossági aggályokat is felvetett,
miközben egyes bankok, különösen az OTP számára igen előnytelen lett volna. A legnagyobb
bank, az OTP érdekérvényesítő képességét jelezte, hogy a miniszterelnök elfogadta a bank
vezetőjének meghívását, és – a protokollrendet felrúgva – maga látogatta meg a nagybank
vezetőjét. Ez már volt – de ott hiányzott a végeredmény A Magyar Bankszövetség elnökével
és az OTP elnökével folytatott tárgyalás során olyan megoldásban egyeztek meg a
résztvevők, hogy a bankok a hiteleik után kapott és a betétek után fizetett kamatok közötti
különbözet hat százalékát fizetik be a költségvetésbe, mielőtt megfizetnék a minden
vállalkozásra érvényes társasági adót.
A 2005. és 2006. évek banki jövedelmeit sújtó különadó 2007-ben átváltozott az
államháztartás konszolidálása érdekében minden nyereséges vállalkozásra (és nagyjövedelmű
magánszemélyre) kivetett, 4 százalékos szolidaritási adóra. Ezen felül 2007-ben a
hitelintézeteknek az államilag támogatott hiteleikből származó kamatbevételük után 20
százalékos járadékot kellett fizetniük, amellyel a kormány szándéka szerint a lakáshitelek
terheinek enyhítésére fordított közpénz generálta banki jövedelmet csapolták meg, mondván:
a lakosságnak szánt kamattámogatás a hitelkereslet élénkítésével a bankokat is gazdasági
előnyhöz juttatja.
A járadék főként a lakáshitelezésben leginkább aktív bankokat sújtotta, vagyis az OTP és a
nagyobb kereskedelmi bankok mellett a jelzálogbankokat. Miután a járadékot a parlament
megszavazta és a köztársasági elnök is aláírásával szentesítette, a Magyar Bankszövetség az
Alkotmánybírósághoz fordult jogorvoslásért. Túl azon, hogy nehezményezték a bankok újabb
megsarcolásának gondolatát a kétéves különadóról szóló „egyezség” lejárta után,
alkotmányellenesnek és az uniós versenypolitikába ütközőnek tartották a bankszektorra kirótt
extraterhet. Mivel az AB nem talált alkotmányos kifogást a bankokra kiszabott járadékban, a
bankárok kényszerűen lenyelték ezt a békát is.
A bankokat legjobban sújtó különadó bevezetésére 2010 nyarán került sor. Az új
miniszterelnök, Orbán Viktor már első parlamenti expozéjában, a kormány 29 pontos
akciótervében felvetette, hogy a bankokra, biztosítókra és más pénzügyi vállalkozásokra
három éven át „bankadót” vetnek ki, amely már az 2010-ben 187 milliárd forintos
többletbevételt hozna a konyhára, a bankszektor eddigi különadójától várt 13 milliárd forint
felett. Ez az elvonás tehát sokszorosa a szektorra korábban, különféle jogcímeken kivetett
adónak, és a bankok mellett a többi pénzügyi szervezetre is kiterjed.
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A kormány képviselője tárgyalásokat kezdeményezett ugyan az érintett szakmai
szervezetekkel, de mivel az adó miniszterelnök által is megnevezett 200 milliárdos
összegéből nem vonulhatott vissza, az adókivetés lényegében ultimátumnak volt tekinthető.
Így nem meglepő, hogy a tárgyalások kormány és a bankok között is sikertelenül zárultak.
Végül a kormány egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek a bankadóról, amely
– Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Reutersnek adott július eleji interjúja szerint
- egy korábbi tárgyalási forduló „informális eredményének” felelt meg (Bankadó kudarc…,
2010). Mindezt ráadásul annak ellenére tette, hogy hat bank jelentős nemzetközi pozíciójú
külföldi tulajdonosa az IMF-hez fordult az ügyben. A magyar kormány a törvényjavaslat
beterjesztésével azt a pár napot sem várta meg, amíg a Valutaalap és az EU illetékesei
megérkeznek a Magyarország és a nemzetközi szervezetek között fennálló hitelmegállapodás
esedékes felülvizsgálati tárgyalására. A magyar kormány egyoldalúan döntött a bankadóról,
amelyet a javasolt formában egyébként mindkét nemzetközi szervezet kifogásolt.
A benyújtott törvényjavaslat ugyanis nemzetközi összehasonlításban egyedülálló mértékű – a
banki mérlegfőösszeg 0,45 százalékát kitevő – különadót állapított meg a bankok számára, és
a különadó a többi pénzügyi szervezetet is súlyosan érintette.
A nemzetközi gyakorlatban jóval kisebb mértékben tervezték a banki különadókat,
ahol egyáltalán terveztek ilyet, ráadásul a legtöbb országban nem a folyó költségvetési
lyuk betömésére használnák, hanem egy jövőbeli válság kezelésére szolgáló alap
feltöltésére. A legnagyobb összegű adófizetői pénzekkel megsegített amerikai
nagybankokra is harmad akkora sarcot (a mérlegfőösszegük 0,15 százalékát) kíván
Barack Obama kivetni, mint magyar kollégája nem az ő megfelelője a magyar
bankszektorra. A szintén jókora állami mentőövben részesült brit bankokra tervezett
különadó kulcsa (0,07 százalék) a felét sem éri el az amerikai tervnek, és ekkorára,
vagyis a magyar adókulcs alig hatodára szabnák Ausztriában is a sarcot. A jelentős
állami segítségben részesült német bankszektorra készülő adóterv még náluk is jóval
szerényebb a kulccsal kalkulál (Várhegyi 2010).
A nemzetközi összevetésben példátlan kulcsokkal megállapított különadó a Költségvetési
Tanács és az IMF szakértői szerint is jelentősen visszaveti a gazdasági növekedést, minthogy
olyan súlyos érvágást jelent a legtöbbet fizető bankoknak, ami mellett szükségszerűen
csökken a hitelezési aktivitásuk. A hitelintézetekre mintegy 130 milliárd forint hárul, ami a
2009. évi adózás előtti eredményük felét jelenti. Pedig tudható volt, hogy a bankokra rossz
idők várnak, hiszen a svájci frank erősödése megnöveli a hitelezési veszteségeket, miközben
várhatóan csökken a pénzügyi műveletekben elérhető profit. Már tavaly is sok banknak
visszaesett a nyeresége, sőt némelyikük veszteségbe ment át.
A legkisebb fajlagos teher a legnagyobb bankra, az OTP-re hárul, mivel a bankszektor 255
milliárd forintos tavalyi adózás előtti eredményének háromnegyedét az OTP bankcsoport
„hozta össze”, miközben a mérlegfőösszeg alapján elosztott különadónak csupán negyede
224

esik majd rá, míg a háromnegyede a nyereség egynegyedét bezsebelő bankokra jut. A
bankadó sajátos kivetési módja így 2010-ben tovább javítja az OTP amúgy is kedvező relatív
jövedelempozícióját.
Az OTP Banknak és Jelzálogbanknak a 2009. évi 150 milliárd forintos együttes nyereségéhez
mindössze 32 milliárd forint különadó társul 2010-ben (ez mintegy 20%), hasonló arányú a
Budapest Banknak a 15 milliárd forintos nyereségéhez párosuló 3 milliárd forint különadó.
Az UniCredit Bank és jelzálogbankja a 19 milliárd forintos nyeresége mellett 7 milliárdot
fizet különadóként (37%), és hasonló arányú a 8 milliárd forintos nyereséget elért FHB
Jelzálogbank 3 milliárdos extraadója. Az OTP legjelentősebb versenytársa, a piac második
legnagyobb szereplője K&H a 23 milliárdos nyeresége mellett 11 milliárdot fizet, ami 48%os arány. A szintén jelentős piaci szereplőnek számító MKB-nak gyakorlatilag nem volt
nyeresége 2009-ben, nagy mérete miatt mégis 11 milliárd forintot kell különadóként lerónia,
ami így a tőkéjét emészti fel. Hasonló a helyzet az OTP két további fontos versenytársánál, a
CIB-nél és a Raiffeisennél, amelyeknek az 5 milliárd forint körüli 2009-es nyereségük
dupláját kell 2010-ben különadóként befizetni.141
Nem lehetne megfogalmazni azt a hipotézist, hogy a kormány az adóalap meghatározásával a
„nemzeti bajnokot” segítette a rút külföldiekkel szemben? Netán még az elnök-vig. Maga is
tevőlegesen befolyásolta ezt a döntést? Mert így nemcsak pénzt takarít meg, hanem a
„veresenyelőnye” is nő – azaz növelni tudja majd a piaci részesedését, profitját a jobban
megsarcoltak rovására.
A relatíve javuló jövedelempozícióval is összefügghet, hogy az OTP – a sajtó szerint a
miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló – vezetője meglepően visszafogottan nyilatkozott a
bankadóról, különösen annak fényében, hogy pár évvel korábban, a jóval kisebb terhet
jelentő banki különadót milyen nagy hévvel támadta.
Csányi Sándor Orbán Viktorral közösen tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: „nem
örül ugyan a bankadónak, de az OTP jövedelmezősége elbírja a különadót, és
hitelezési aktivitását sem kell emiatt visszafognia a következő években. Kizártnak
tartja, hogy a jelenlegi helyzetben a bankok az ügyfelekre hárítsák a bankadó terheit.
Mivel nem tartózkodott Magyarországon a bankadó bejelentésekor, ’kimaradt az első
sokkból és az egyeztetési folyamatból, így nem volt részese egy sikertelen
folyamatnak’. A 29 pontos akciótervben a bankvezér sok pozitív intézkedést lát,
közöttük ’elszomorítónak’ csak a bankadót találta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy
azok a bankok, amelyek a bankadó miatt tőkepótlásra szorulnak, lehet, hogy más utat
választanak és a mérlegfőösszeg csökkentése mellett döntenek. Ez pedig a hitelezési
aktivitás visszaesésével, a vállalkozások, a lakosság finanszírozásának visszaesésével,
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Forrás: Melyik bank… (2010) és PSZÁF alapján saját számítás
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ezzel a GDP csökkenésével járhat. Remélte, hogy ’ezt a hatásvizsgálatot elvégezte a
kormány és ennek alapján hozta meg a döntését’.” Forrás?
A Menedzsmentfórum 2005-ben ezt írta: „A pénzügyi cégek egy része már 2005 óta
fizet bankadót, amelyet a korabeli ígéretek szerint csak két évig tartottak volna
hatályban, de végül járadék elnevezéssel, más adóalappal és kulccsal, fenntartották az
elvonást. A bankok érthető módon már akkor sem fogadták lelkesedéssel a ’sarcot’,
Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója például kilátásba helyezte, hogy a
bankcsoport az intézkedésre válaszul legnyereségesebb tevékenységeit kiviszi az
országból.” „A pénzügyi cégek végül tudomásul vették a kormány azon igényét, hogy
a két év alatt 30-30 milliárd forinttal járuljanak hozzá a költségvetéshez.”
Az RTL Klubnak így nyilatkozott 2005-ben: „Változó volt a viszonyom a
kormánnyal, de ha most egy átlagot kellene mondani négy év vonatkozásában, akkor
azt mondom, hogy jó volt a kapcsolatunk az Orbán-kormánnyal is, a Hornkormánnyal is azt megelőzően, jó a kapcsolatom a Gyurcsány-kormánnyal is. Van
egy-két dolog, ami ezt a kapcsolatot rongálta, ilyen a bankadó, amiről ma is az a
véleményem, hogy afrikai és ehhez hasonló fejlett gazdasági országokban létezik csak
ilyen, és indokolatlan volt. Itt nem arra gondoltam, hogy az OTP teljes egészében
elvonul Magyarországról, hanem megfelelően optimalizál, ahogy a különböző
országokban lévő törvények megengedik…. Persze valamennyi pénzben kifejezhető
hasznunk is volt, de így is több mint tízmilliárd forint az OTP-nek a pluszadó kapcsán
befizetendő többletadója ebben az évben.” 142
3.2.4. A 2008-as hitelválság kezeléséhez kötődő állami támogatások
A 2008-as hitelválság hatására elfogadott, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának
erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény deklarált célja az volt, hogy az IMF-EU-hitelkeretre
építve, szükség esetén garanciavállalással és tőkejuttatással javítsa a magyar bankok
stabilitását és hitelezőképességét.143 A kormány és az MNB bankmentő csomagja, amely a
Nemzetközi Valutaalappal kötött megállapodás részeként került nyilvánosságra, azt sugallta,
hogy a kelet-európai térségben meglehetősen aktív OTP állami segítség nélkül nehezen tudja
fenntartani stabil helyzetét a válságban. A 600 milliárd forintos csomag alapvetően az OTP-re
lett kreálva, bár a versenysemlegesség látszatára ügyelve úgy tálalták, mintha további bankok
számára is nyitva állna az állam kapuja. Az igényjogosultságként meghúzott tőkehatárt két
bank (MKB, CIB) érte el, ők azonban nyugat-európai anyabankjaik védelme alatt álltak, s ha
akartak volna, sem kérhettek volna segítséget a magyar államtól.
A kelet-európai térségben aktív bankok kockázatát – a válság általános hatásán túl – a
működési közegül szolgáló országok adósi besorolásának romlása is megnövelte. Az
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Idézi a Galamus.hu. Vö. Csányi Sándor… (2010)
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Az IMF és EKB biztosította 20 milliárd eurós hitelkeretből mintegy 2 milliárd eurót, 600 milliárd forintot
különítettek el a bankok stabilitásának biztosítása céljára (MNB 2009).
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államokkal együtt általában a fennhatóságuk alatt működő bankok is rosszabb besorolásba
kerültek; a gyengébb minősítés pedig az anyabankokra is terheket rótt. Az OTP helyzetére a
térségben működő többi banknál is nagyobb hatással van a kelet-közép-európai országok
sorsa, mivel a bank leánybankjain keresztül is szinte kizárólag itt folytatja tevékenységét,
ugyanakkor nem áll mögötte egyetlen nyugati kormány által védett anyabank sem. A főként a
magyar betétesek pénzét kezelő bank kizárólag a magyar kormány (IMF-fel is
megtámogatott) védelmére támaszkodhatott a bajban.
A válság következtében bizonytalanná vált, hogy egy-egy nemzeti valuta megroggyanása,
vagy a gazdasági növekedés lelassulása, esetleg a recesszió beállta miként érinti a jórészt
külföldi devizában (svájci frankban, euróban, dollárban) eladósodott ügyfelek
fizetőképességét Ukrajnában vagy Romániában, Bulgáriában vagy Oroszországban vagy akár
itthon. Ha pedig valamely leánybankjánál akkora hitelezési vesztesége keletkezne, amely a
leány tőkeerejét a betétesek biztonságát védő törvényben előírt szint alá apasztaná, akkor az
anyabank mint tulajdonos lenne köteles a hiányzó tőke pótlására. Vagyis az OTP-nek
nemcsak az itthoni, hanem a leányain keresztül külföldön folytatott tevékenységéhez is
biztosítania kell a megfelelő tőkét, s ezt a potenciális tőkeszükségletet a mostani válság
megnövelte.
Az OTP gondját az is növelte, hogy a bizalmi válsággal terhes időben neki jóval nehezebb
volt előteremtenie a devizaforrásokat saját maga és keleti leánybankjai számára, mint nyugateurópai versenytársainak. Elsősorban ezért jelenthetett neki segítséget az IMF-megállapodás
keretében számára elvileg megnyíló 300 milliárd forintos refinanszírozási garanciaalap,
amely erősíthette a banknak hitelt nyújtók bizalmát.
A magyar kormány és a jegybank az IMF-fel kötött megállapodásukban ezt a
garanciavállalást állami tőkeemeléshez kötötte. Bármely, a csomaggal megcélzott
bank (amely, miként még a nyilvánosságra hozatal napján kiderült, kizárólag az OTP
lehet, hiszen a meghúzott határ fölé eső többi bankért európai uniós anyukájuknak
kell jótállnia), csak akkor részesülhetett a garancialapból, ha előtte tőkéjét a (szintén
300 milliárd forintos) tőkenövelési alapból 14 százalékos fizetőképességi szintre
emelték. A magyar törvényben előírt, a nemzetközi szabványhoz igazított
minimumérték 8 százalék, az OTP esetében, hasonlóan a szektor átlagához, a jelenlegi
szint 10 százalék. A kétféle segítség összekapcsolása nem volt magyar újdonság: az
amerikai és sok európai bankmentési gyakorlatban is állami tulajdonszerzéséhez
kötötték a pénzügyi segítséget. A választott megoldás is hasonló a másutt követetthez:
az állam szavazásra nem jogosító részvényekkel válik résztulajdonossá, az ellenőrzést
pedig inkább a hatósági szerepkörében gyakorolja.
Állami tőkeemelésre – a PSZÁF és az MNB elnökének együttes javaslata alapján – a
hitelintézet kérelmére csak 2009. március 31-ig kerülhetett sor, viszont a törvényben
meghatározott esetekben az állam ezt a hitelintézet egyetértése nélkül, hivatalból is
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megteheti, és ennek nincs határideje. A magyar bankrendszer legtöbb tagja külföldi
pénzintézeti tulajdonossal rendelkezik, az ő kötelességük megerősíteni leánybankjaikat – ha
szükséges, a nyugat-európai banktámogató csomagok igénybevételével –, amint erre néhány
bank esetében sor került. A törvény tőkejuttatásra vonatkozó rendelkezése ezért gyakorlatilag
az OTP és az FHB megsegítését célozta meg. Hogy jött be az FHB az eredeti három bank, ill.
a megmaradó OTP mellé? Ez itt egy kicsit zavaros, többször előjön a külföldiek anyukája is.
Az FHB 2009 márciusában 30 milliárd forint erejéig igénybe vette az állami tőkeemelést, az
OTP-nek azonban nem volt rá szüksége, mivel a kelet-európai leányintézmények
tőkepótlásához és céltartalékokkal való feltöltéséhez elegendőnek bizonyult saját nyeresége,
beleértve a Garancia Biztosító (és annak külföldi érdekeltségei) eladásából még 2008-ban
befolyt 128 milliárd forintos bevételt.
Ezen felül az államháztartási törvény 2009. márciusi módosítása alapján az állam a hazai
hitelintézetek forrásainak megújítását két további módon is támogathatja: egyrészt
közvetlenül nyújthat számukra hitelt, másrészt az MNB által kibocsátott kötvényeket
megvásárolhatja, és kölcsönadhatja a bankoknak, amelyek így likviditáshoz juthatnak. Az
likviditásjavító intézkedésekben részesülő bankok ennek fejében díjat (garanciadíj,
hitelkamat, illetve értékpapír-kölcsönzési díj) fizetnek, és vállalják a hazai vállalati szektor
bizonyos szintű hitelezését.
A törvénymódosításra azért volt szükség, hogy a magyar állam hitelt nyújthasson a külföldi
anyabankokat nélkülöző bankok számára. Az OTP 1,4 milliárd euró összegű kölcsönt kapott
piaci kamatozással, aminek fejében a bank vállalta, hogy a válság hatásának enyhítése és
pénzügyi rendszer stabilizálása érdekében bővíti vállalati és a lakossági hitelezését. Bár a
hitel lejárata 2012 novembere volt, az OTP már 2009 novemberében visszafizette a kölcsön
felét, majd 2010. március 19-én a fennmaradó összeget is törlesztette.144
A mintegy 400 milliárd forintos állami kölcsön feltételét teljesítette az OTP, hiszen 2009-ben
248 milliárd forint összegű hitelt helyezett ki a hazai kis-, közép- és nagyvállalatok részére,
aminek eredményeként az árfolyamszűrt mikro- és kisvállalkozói hitelállománya mintegy 5
százalékkal, a közép- és nagyvállalati állomány pedig 8 százalékkal nőtt 2008-hoz képest
(OTP-bejelentés…, 2010). Azaz piacot szerzett, ha akkor talán nem is lelkesedett ezért
annyira… A piacvezető bank ugyanakkor nem élt az állami tőkejuttatás lehetőségével. Végül
a bank az EBRD-vel 2009 nyarán kötött 220 millió eurós alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról
szóló megállapodás adta lehetőséget sem vette igénybe. A nemzetközi hitelintézet és az OTP
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A korai visszafizetés okaként azt jelölte meg a bank, hogy az állami hitel felhasználásával nyújtott
vállalkozói kölcsön hiteldíja és futamideje csak a vállalkozói kör egy részének igényét tudta kielégíteni, emiatt
az igények szélesebb körét saját likviditási tartalékai terhére elégítette ki.
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közös közleménye azonban azt érzékelteti, hogy az akkori, kiélezett helyzetben önmagában a
megállapodásnak a ténye is mennyire fontos bizalomerősítő lépés volt.145
A válság során elért eredményjavulást az OTP nem a direkt állami támogatásnak köszönhette,
hanem az állampapír-hozamokban végbement turbulenciának. Bár ez az egész magyar
bankrendszer számára komoly nyereségforrást jelentett 2009-ben,146 a fő haszonélvezője az
OTP volt, amelynek részesedése a kamat-, díj- és jutalékeredményből (de ebből az OTP Core
nőtt a legjobban!) a hitelezési és betétgyűjtési pozícióinak romlása, továbbá az átlagosnál
jelentősebb arányú veszteségleírások ellenére is nőtt (18. táblázat).
18. táblázat
A legnagyobb nyolc hazai bank eredménypozícióinak változása a válság alatt (százalék)
Kamat-, díj és jutalékeredmény
Bank neve
2007
OTP Core*
MKB
K&H
Erste
CIB
Raiffeisen
UniCredit

36,0
10,0
10,1
10,1
10,7
9,7
6,9

2009
38,6
11,4
10,9
8,9
9,0
7,7
6,6

változás,
százalékpont
2,5
1,4
0,8
–1,2
–1,6
–1,9
–0,3

Értékvesztés és
Adózott eredmény
céltartalékképzés
változás,
változás,
2007 2009
2007 2009
százalékpont
százalékpont
12,2
16,2
4,0
46,4
74,8
28,4
18,6
15,0
–3,6
5,6
1,1
–4,5
8,2
9,1
0,9
12,1
4,2
–7,9
12,7
13,4
0,7
8,6
7,7
–0,9
12,8
16,1
3,2
9,8
2,0
–7,9
20,2
16,5
–3,7
7,9
–1,6
–9,6
4,3
5,5
1,2
7,2
6,5
–0,7

6,5
6,7
0,3
Budapest Bank
10,9
8,2
–2,7
2,4
5,4
3,0
A nyolc
legnagyobb
100,0 100,0
0,0
100,0 100,0
0,0
100,0 100,0
0,0
bank együtt
*
Az OTP Bank, OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarék-pénztár és OTP Faktoring Zrt. konszolidált adatai
Forrás: Bankok üzleti jelentései alapján saját számítás.

A számok azt jelzik, hogy az OTP 2009. évi profitnövelésében a treasury üzletágban elért
jövedelemtöbblet játszotta a főszerepet, ami – versenytársai többségével szemben – ennél a
banknál kompenzálta a hitelezési veszteségek miatt megnövekedett ráfordításokat. A
válsággal és válságkezeléssel „megzavart” állampapírpiacon elérhető profitból azok a bankok
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„A mostani, a régió egyik meghatározó bankjával kötött hitelmegállapodással az EBRD mintegy
demonstrálja a reálgazdaság számára nyújtott támogatását. Ez a tranzakció tovább erősíti az OTP Bank
kapitalizációját, és hozzájárul Magyarország és a régió bankszektora iránti bizalom szintjének emeléséhez” –
idézi a közlemény az EBRD igazgatóját (OTP, 2009b).
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„A bankrendszer tőkepiaci kitettsége az aggregált mérlegfőösszeg 8-10 százalékát éri el, amelynek
meghatározó részét az állampapírok állománya teszi ki. (…) Az állományok átértékelődéséből adódó kumulált
veszteségek 2008 novemberében érték el csúcspontjukat, azt követően a bankrendszer nagyobb nyereségre tett
szert, mint amennyi veszteséget a 2008. tavaszi állampapír-piaci zavarok, a 2008. októberi válság és a 2009.
tavaszi hozamemelkedés során felhalmozott.” (MNB, 2010, 48. o.)
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részesedhettek a legnagyobb mértékben, amelyek kellő mennyiségű olcsó forrással
rendelkeztek. Az alacsony kamatozású, látra szóló betétekből a lakossági folyószámlák
vezetésében piacvezető nagybank mintegy 40 százalékkal részesedik, így valószínűsíthető,
hogy bár az állampapír-piaci turbulenciából más bankok is profitáltak, a legnagyobb nyertes
az OTP lehetett.
A banki pozícióváltozások azt tükrözik, hogy bár a válság egyelőre kevéssé módosította a
magyar bankszektor struktúráját és piaci erőviszonyait, a legjelentősebb hatás az OTP-t érte.
A nagybank a piac egynegyedének birtokában a szektor eredményének háromnegyedét
tudhatta magáénak 2009-ben, ami a saját tőke növelésén keresztül erősíti a bank
hitelezőképességét és javítja a jövőbeli piaci pozícióját.
3.3. Az állami piacteremtés módja, mértéke és hatása
Az állami piacteremtés különféle válfajai nehezen megfoghatóak az OTP esetében. Főként
azért, mert – mint korábban láttuk – a bank a mai napig őrzi annak előnyét, hogy a szocialista
tervgazdaság időszakában gyakorlatilag monopolisztikus pozíciót kapott a lakossági betéti és
hiteltermékek piacain, valamint a tanácsok banki kapcsolatában. Ez az örökség meghatározó
volt a kétszintű bankrendszer 1987-es kialakulását, illetve a rendszerváltást és a
bankprivatizációt követően is, és bár jelentősége a piaci pozícióknak a versenyből fakadó
eróziójával párhuzamosan fokozatosan mérséklődött, teljesen máig sem szűnt meg.
Sajátos módon a lakossági piacok dominanciáját jelentő örökség adott jó alapot a
rendszerváltást követően is arra, hogy a bank vezetése az érdekérvényesítés különböző
csatornáin keresztül újabb piacokat nyerjen az aktuális kormánytól, vagyis a mindenkori
államtól. A piacteremtés menetének dokumentálása természetesen meghaladja a
lehetőségünket. A különböző szegmensekben elért piaci részesedés és nyereség változásának
tényei azonban arra utalnak, hogy sok állami döntés haszonélvezője az OTP volt, és
feltételezzük, hogy az érdekelt fél is befolyással bírt az ilyen jellegű döntések
meghozatalában.
A tervgazdaságban a lakossági bankügyek mellett a tanácsok kötelező OTP-kapcsolata is a
piacteremtés eszközeként működött. Míg a lakossági bankpiacokra, különösen a forrásgyűjtés
oldalán, már a nyolcvanas évek végétől újabb és újabb szereplők léptek be, a tanácsok
jogutódjaként működő önkormányzatok piacán tovább megmaradt az OTP csaknem
egyeduralkodó pozíciója. Vajon miért? Jobb feltételeket ajánlott, vagy csak a tehetetlenségi
erő, a kicsiknél a fizikai jelenlét….?
A rendszerváltást követően az állami piacteremtésnek három terepét azonosíthatjuk:
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a) A piacteremtés egyik eszközeként a közalkalmazotti bérek (gyakorlatilag) kötelező banki
átutalása szolgált. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
1996. novemberi módosítása legkésőbb 1999-től írta elő a munkáltatók számára, hogy „a
közalkalmazott illetményének kifizetése – a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi
állományába tartozó közalkalmazottak kivételével – a közalkalmazott által meghatározott
bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában pedig postai úton” történjen. Mivel a
közalkalmazottak döntő többsége a kilencvenes évek végén már rendelkezett bankszámlával,
méghozzá legnagyobb hányaduk (több mint felük) éppen OTP-számlával, így a törvény fő
haszonélvezője – akarva-akaratlanul is – a legtöbb lakossági folyószámlával rendelkező OTP
lett. Valójában nem is a munkavállalók, hanem a munkáltatók választottak bankot, hiszen
technikailag egy bankon keresztül volt a legegyszerűbben megoldható a tömeges átutalás.
Mégsem lehet azt mondani, hogy ne lett volna normatív a jogszabály, hiszen bármely bank
versenyezhetett ezért a státusért, és valóban beindult a verseny, amelyben már kezdetben jó
pozíciót szerzett az OTP mellett a Budapest Bank (pl. az ELTE révén), az Agrobank (a BME
révén), hiszen az egyetemeken az ott dolgozó közalkalmazottak mellett a tanulók ösztöndíjátutalása is megszerezhető üzlet volt.
Maga a rendelkezés egyébként érthető és elfogadható, hiszen e kifizetési formák mind a
munkáltatók, mind az államháztartás részére előnyös készpénzkímélő fizetési módok. A
törvény a közalkalmazottak védelmében garanciális szabályt is tartalmaz arra vonatkozóan,
hogy a készpénzkímélő formákra való áttérés, valamint az illetmény-kifizetésekhez
közvetlenül kapcsolódó többletköltségek nem terhelhetik a munkavállalókat: havonta
egyszeri készpénzfelvételt a számlavezető bankoknak ingyenesen kell biztosítaniuk.
b) Jelentős piacot teremtett a bankok számára a lakáshitelezés támogatási rendszerének 2001.
februártól kezdődő kiterjesztése. Ez is normatív módon történt, vagyis nem az OTP volt a
bankoknak is jelentős előnyöket hozó kormányrendelet címzettje, mégis a fő haszonélvezővé
a lakáshitelezésben legnagyobb piaci szereplőként működő OTP bankcsoport (kereskedelmi
bank és jelzálogbank szimbiózisa) vált. A kedvezmények fokozatos kiterjesztése egyfelől
megnövelte a potenciális ügyfelek számát, és ezzel együtt a lakáshitel-piac méretét, ami már
önmagában is jövedelemtermelő tényező volt, különösen az ezen a piacon kiemelkedő
pozíciójú szereplő számára. Másfelől a konstrukció direkt módon is tartalmazott a bankokat
támogató elemeket, vagyis ebben az esetben az állami piacteremtés állami támogatással is
párosult.
c) Végül itt is meg kell említeni a 2010-ben bevezetett banki különadót, amely – a korábbi
hasonló elvonásokkal szemben, melyeknél valamilyen jövedelemtételre rótták ki az adót, ill.
járulékot – az OTP számára kifejezetten előnyös módon lett kivetve. Mint láttuk, a bank
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relatív jövedelempozícióját 2010-ben (és várhatóan 2011-ben) tovább javítja a bankadó
kivetési módja, amely a nyereség helyett a 2009. évi mérlegfőösszeget tette meg az adó
vetítési alapjának. Mivel ez az adónem az OTP számára fajlagosan, a nyereségéhez
viszonyítva jóval kisebb megterhelést jelent, mint a versenytárs bankoknál, a felhalmozott
többletnyereség lehetőséget ad a hitelezési aktvitás fokozására, vagyis a piac bővítésére.
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4. A nemzeti bajnok státusz őrzésének eszközei és hozadékai
A tanulmány zárásaként, mintegy összegzésül és tanulságként, az OTP nemzeti bajnok
státuszával – ok-okozati kapcsolatban – összefüggő néhány fontos jelenséget emelünk ki az
elemzéseinkből.
4.1. A nemzeti bajnoki pozíció megőrzésének változó terepei
Az OTP életében több szakasz különíthető el annak alapján, hogy miként módosult időrőlidőre, az aktuális körülménykehez illeszkedve a nemzeti bajnoki pozíció megőrzésének fő
terepe:
1. Az első szakasz lényegében a tervgazdasági rendszer ideje, amikor a rendszer
természetéből adódott a pénzintézet nemzeti bajnok pozíciója, amelyet ezért senki és
semmi nem veszélyeztetett. Ebben a „békebeli” időszakban a menedzsmentnek nem
kellett erőfeszítéseket tennie a nyílt állami piacteremtéssel és támogatásokkal létrehozott
pozíció megőrzéséért.
2. A második szakasz a kétszintű bankrendszer kialakulásával vette kezdetét, amikor az
MNB-ből kiváló szervezeti egységekből alapított új kereskedelmi bankok némelyike
szintén nemzeti bajnok pozícióra törekedett, és ennek eléréséhez egyes lakossági
piacokon is aktivizálódott, amihez 1989-re a szabályozási feltételek is megszülettek.
Ebben az időszakban született meg a Postabank is, amelyet eleve azzal a szándékkal
hoztak létre, hogy konkurenciát jelentve, javítsa az OTP szolgáltatási színvonalát. A
banknak tehát ebben a szakaszban már komoly erőfeszítéseket kellett tennie azért, hogy
örökölt pozícióinak minél nagyobb hányadát megőrizze.
Időben ehhez a szakaszhoz tartozik a kilencvenes évek első felében végbement
rendszerszintű bankkonszolidáció, amelynek folyamata ugyan kevéssé érintette az OTP-t,
de jól tükrözte a bank sajátosan kedvező helyzetét az „MNB-utódbankok” mezőnyében.
3. A harmadik szakasz kezdetét a nyugati leánybankok megjelenéséhez, illetve a
kilencvenes évek közepétől erősödő aktivitásához lehet kötni. A leánybankok az első
időben még nem próbáltak betörni az OTP felségterületére, a lakossági bankpiacra, de
üzleti kultúrájukkal és a potenciális fenyegetés veszélyével modellváltásra sarkallták a
bankot. Ekkorra datálódik a nagy állami pénzintézet valódi bankká válásának kezdete.
Másfelől viszont ekkor vette kezdetét az új állami kapcsolatok, előnyös pozíciók
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megszerzéséért folyó törekvések is a bank menedzsmentje részéről (ezt neveztük
„kormánybanki allűröknek”).
Erre az időszakra esett a bankprivatizáció „magjának” 1994-1997 között lezajlott
folyamata, amelyben az akkor még állami OTP vezetésének sikerült különleges
bánásmódot elérnie – nem csekély mértékben a „nemzeti bajnok” pozícióra
támaszkodva.
4. Újabb szakaszt jelent a kilencvenes évek utolsó harmadában kezdődő időszak, amikor a
banknak meg kellett találnia a helyét a privatizációval és piacra lépésekkel jelentős
mértékben újrarendeződött hazai bankpiacon. Ennek az időszaknak a fejleménye a
régiós terjeszkedés kezdete, amivel a regionális bajnokságra aspirálás is a banki stratégia
részévé vált.
5. Végül az OTP nemzeti bajnoki léte szempontjából új szakaszt jelent a legutóbbi, 2007től kezdődő időszak, amikor (az uniós tilalom miatt) már nem védi az állam
szavazatelsőbbségi részvénye (ún. aranyrészvény) a bankot, illetve menedzsmentjét az
esetleges ellenséges kivásárlástól. Hiszen az OTP ma sem a nemzeti tulajdon arányának
(ez régóta nem több 25 százaléknál) köszönhetően nemzeti bajnok, hanem azért, mert a
menedzsment és a mindenkori magyar kormányok annak tekintik, s erre a piaci pozíciója
is felhatalmazza. Amennyiben egy esetleges új, meghatározó tulajdonos veszi át az
irányítást, alapvetően megváltozhat a helyzet.
4.2. A nemzeti bajnok státusz öröksége
Az 1950-ben Nemzeti Vállalatként megalapított állami OTP eleve nemzeti bajnoknak
született, és ezt a pozícióját egészen a nyolcvanas évek végén végbement bankreformig
csorbítatlanul megőrizhette. A lakossági bankpiacokon élvezett, csaknem teljes – csupán a kis
piaci súlyú takarékszövetkezeti szektortól megzavart – monopóliuma az 1989-től végbemenő
piaci liberalizáció nyomán került veszélybe. Felszámolták a piac mesterséges
szegmentációját (a kereskedelmi bankok felhatalmazást kaptak lakossági szolgáltatások
nyújtására, a lakossági bankok pedig teljes körű kereskedelmi banki jogosítványt kaptak), és
megszűnt a szabad bankválasztás tilalma, így a bankok közötti ügyféláramlás is
beindulhatott. A szabad bankalapítás miatt a külföldi leánybankok megjelenésével erősödött a
verseny, bár ez kezdetben a lakossági piacokat, így az OTP piaci pozícióját kevéssé érintette.
A versenytársak szaporodása csak lassan erodálta a bank piaci pozícióját: a teljes bankpiacon
megörökölt egyharmados részesedése napjainkig fokozatosan süllyedt egyötöd közelébe.
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A Postabank 1988-as megalapítása és a bankpiac liberalizációja nyomán veszélybe került az
OTP nemzeti bajnok státusza, hiszen már nem egyedül (vagy szinte egyedül) látta el a
lakossági banki funkciókat. A legfontosabb lakossági piacokon (folyószámla-vezetés,
betétek, lakáshitelek), valamint az önkormányzatok bankkapcsolatában megörökölt masszív
pozíciók azonban sokáig kitartottak. A bank menedzsmentje a versenykörnyezet
megváltozásához alkalmazkodó, aktív üzletpolitikával is elébe ment a kihívásoknak: a
kilencvenes években üzleti stratégiája középpontjába a piacorientált, sokfunkciójú pénzintézet
kialakítását állította, és sorra hozta létre az univerzális banktevékenység ellátásához
nélkülözhetetlen szervezeteteket.
A kétezres évek két új fejleménye közül az első, a lakáshitelezés – kormányzati ösztönzésre
történő – felfutása még nem veszélyeztette az OTP pozícióját, mert bár számos bank indította
be ezt az üzletágát, az OTP is megalakította a támogatások maximális igénybevételére is
alkalmas jelzálogbankját. A szimbiózisban működő OTP Bank és Jelzálogbank így
megőrizhette kiemelkedő pozícióját a lakáshitelek piacán, miközben – nem kis mértékben az
állami támogatásnak és piacteremtésnek köszönhetően – a jövedelmezőségét is növelhette.
2004-től a devizahitelek elterjedése azonban átrendezte a lakossági (azon belül a lakás-)
hitelpiac struktúráját: az OTP-csoport rovására előretörhettek a kedvező konstrukciókkal
időben elinduló bankok: a K&H, az Erste, a CIB és a Raiffeisen. Mindezek ellenére a 2008-as
válság az OTP hazai bankcsoportját erős piacvezetői pozícióban találta: a hitelek bő
hatodával, a betéteknek pedig a negyedével rendelkezett. Az eddigi jelek szerint ezt a
pozíciót – a kelet-európai régióban elszenvedett veszteségek ellenére – a válság sem nyirbálta
meg. Itt jutott eszembe, de előbbre való: mekkora a lakossági devizahitelek összege és súlya
más bankokhoz viszonyítva? Nem lehet, hogy azért nem jutnak ezzel dűlőre, ill. azért nem
kapcsolták össze a bankadóval, mert az OTP-nek ez nem annyira fontos, mint mondjuk a
különadó vetítési alapja?
A megörökölt nemzeti bajnok státusz és az erózió ellenére is megőrzött előnyös piaci pozíció
sem volt azonban elég ahhoz, hogy automatikusan biztosítsa a jövedelmező működést. A
kilencvenes évek első felében a korábbi évtizedekből örökölt nem kellően hatékony szervezet
és infrastruktúra, valamint a kiterjedt fiókhálózat, az elmaradott technikai háttér, a banki
alkalmazottak nagy száma és gyenge képzettsége akadályozta a megfelelő jövedelmezőség
elérését. A bank privatizálását követően, 1995-től ezért stratégiai fontosságúvá vált a
költséghatékonyság javítása, a korszerű technikai háttér kiépítésével, a létszám leépítésével és
a fiókhálózat szerkezetének módosításával.
A törekvés sikerét segítette, hogy bár folyamatosan nőtt az OTP versenytársainak száma és
piaci ereje, az árazásban a „vezető-követő” modell érvényesülése napjainkig lehetővé tette a
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nemzetközi viszonylatban magas marzsok fenntartását, ami nemcsak az OTP, hanem a
legtöbb versenytársa számára is jó jövedelmezőséget biztosított. A lakossági folyószámlavezetés, a látra szóló betétek és a lakossági hitelek piacain megőrzött jó piaci pozícióinak
köszönhetően az OTP-nek még a versenytársak zöméhez képest is sikerült jó
eredménypozíciót kialakítania és fenntartania.
4.3. A nemzeti bajnok státusz mint a menedzsmenturalom őrzésének záloga
Az OTP, a nemzeti bajnok státusza miatt, kivételes helyzetet élvezett a magyarországi
bankprivatizációban: politikai döntés nyomán elkerülhette, hogy külföldi szakmai befektető
kezébe kerüljön. A bankot tőzsdén keresztül pénzügyi befektetőknek értékesítették, erősen
szórt szerkezetben, ezért a bank menedzsmentje gyakorlatilag „szabad kezet” kapott a
stratégia és üzletpolitika kialakításában, a napi működés irányításában.
A

szórt

tulajdonosi

struktúra

ellenére,

az

állami

szavazatelsőbbségi

részvény

(„aranyrészvény”) 2007. évi megszűnését követően mégis reális veszéllyé vált a bank
„ellenséges” felvásárlása. Minthogy egyes, a bankvezetéssel kevésbé együttműködő
tulajdonosok hányada 10 százalék fölé emelkedett, a menedzsment 2009-től az alapszabály
módosításával próbálta 10 százalékban maximálni az egy részvényes által leadható
szavazatok számát. A nagyobb tulajdonosok ellenállása miatt azonban törekvésük kudarcot
vallott.
A bank vezetése 2006-tól a kelet-európai terjeszkedést is elsősorban azért forszírozta, hogy a
bankméret növelésével akadályozza meg az esetleges felvásárlást. Ugyanakkor a keleti
expanzió úgy is interpretálható, hogy a banki menedzsment a nemzeti bajnok státuszt
igyekezett a „regionális bajnok” státusszá növeszteni. Bár a stratégia kezdeti sikerét a 2008
őszén eszkalálódott, a kelet-európai régiót különösen erősen érintő hitelválság derékba törte,
de egyúttal alapul is szolgált arra, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek (IMF, EU)
támogatását élvezve, a magyar kormány speciális, az OTP-re szabott védőernyőt helyezzen a
bank és kelet-európai leánybankjai feje fölé.
4.4. A nemzeti bajnok érdekérvényesítés lehetőségei
Bár a 90-es évek közepétől az OTP egyre kevésbé volt kormányzati intézménynek mondható,
mind a bank vezetése, mind a kormányzat részéről időnként fel-felbukkant a kormánybanki
pozíció megőrzésének-újrateremtésének szándéka. Nemcsak a kormány igyekezett
felhasználni a nemzeti bajnokot a saját problémái megoldására, hanem a banki menedzsment
is megpróbált élni a kormányzati együttműködésből származó üzleti előnyökkel. A bank
számára ennek fő terepét a lakáscélú hitelezéshez kapcsolódó állami támogatások jelentették.
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A kormánybanki allűr megnyilvánulása volt a kilencvenes évek végén, a súlyos tőkevesztést
követő feltőkésítéssel visszaállamosított Postabank privatizációjában való szerepvállalás
ötlete is, amely azonban az érdekegyezés hiányában kudarccal zárult.
Az OTP vezetése többféle módon próbálta a bank illetve saját érdekei szerint befolyásolni a
kormányzati politikát. Az átalakulás időszakában elsősorban a privatizáció nyújtott terepet az
állam foglyul ejtésére, illetve járadékvadászatra. Az OTP vezetői saját pozíciójuk megőrzése
érdekében bírták rá a kormányt arra, hogy pénzügyi befektetők szórt tulajdonába adja a
bankot, és ne szakmai befektetőknek. Az előző rendszerből örökölt lakáshitelek
problémájának állami kezelése is módot adott az OTP-nek a járadékvadászatra.
A piacvezető bank érdekérvényesítését tükrözték az első banki különadó bevezetésének
körülményei is 2004-ben, amikor a kormány az OTP számára előnyösen változtatta meg a
tervezett adókivetés módját, ráadásul mindezt azt követően, hogy a miniszterelnök, a
protokollrendet felrúgva, ez már többször is volt ugyanígy maga látogatta meg a nagybank
vezetőjét.
A banki érdekérvényesítés fontos terepét jelentették a bankok fogyasztókkal szembeni
erőfölényének mérséklését célzó megoldások és törvényjavaslatok, amelyek kiiktatására
illetve felpuhítására komoly erőfeszítéséket tett a Bankszövetség. Ennek megnyilvánulása
volt a banki önkorlátozást szolgáló Magatartási Kódex elfogadásának halogatása, valamint a
jogszabályi előírások felpuhítása, mindenekelőtt az előtörlesztési díj mértékének növelése,
amelynél a legfőbb érdekelt és haszonélvező a lakossági jelzáloghitelek állományának
legnagyobb szeletét birtokló OTP volt.
4.5. Normatív, mégis célzott támogatások a bajnoknak
Az OTP az állami támogatásokból közvetetten, valamilyen konstrukcióhoz kapcsolódva, és
többnyire normatív módon részesült, amire pénzintézet különleges helyzete – piaci pozíciója,
tulajdonosi struktúrája, egyszóval: nemzeti bajnok státusza – még a rendszerváltást követően
is lehetőséget teremtett. Ennek több jelét is megfogalmaztuk hipotézisként.
Piaci pozíciójánál fogva az OTP Bank és a hozzá szoros szálakon kapcsolódó OTP
Jelzálogbank nemcsak mértékében, de arányaiban is jobban részesedhetett a
lakáshitelezéshez kapcsolódó támogatási rendszerből, mint a többi pénzintézet. A forrásoldali
támogatás egyértelműen a szimbiózisban működő OTP Bankot és Jelzálogbankot érintette a
legjobban, de a kamattámogatási rendszer közvetlen, a kamatmarzsban lecsapódó, illetve
közvetett, a piacbővülésben jelentkező hozadékából is legnagyobb mértékben az OTP-csoport
részesülhetett.
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A bankszektort érintő különadók és járadékok kivetése is többnyire az OTP számára relatíve
előnyös módon került sor, amiben szerepet játszott a bank vezetőjének alkuereje, illetve a
tehermegosztás módjáról a kormánnyal egyeztető Bankszövetségben elfoglalt befolyásoló
pozíciója Ezt érdemes volna korábban részletezni. A 2005-2006. évekre kivetett banki
különadót az OTP vezetője – a miniszterelnöknél eljárva – tudta a bankja számára viszonylag
kedvező konstrukciójúvá formálni. A 2010-ben bevezetett, a korábbiaknál jóval nagyobb
terhet jelentő bankadó kivetésének módját is az OTP számára előnyösen szabta meg a
kormány: fajlagosan, a jövedelem arányában rá hárul a legkisebb teher. A bankadó sajátos
kivetési módja így 2010-ben (és várhatóan 2011-ben is) tovább javítja az OTP amúgy is
kedvező relatív jövedelempozícióját.
A hitelválság eszkalálódását követően, a kormány válságkezelő programjai keretében az OTP
nem élt az állami tőkejuttatás lehetőségével, a felvett állami hitelt is hamar visszafizette, az
államok által fundált EBRD kölcsöntőkéjét pedig végül nem vette igénybe. A rendelkezésére
bocsátott állami segítségnyújtási lehetőségek végső soron a pénzpiacok bizalmát erősítő
védőernyőként szolgáltak. A válság során elért eredményjavulást az OTP nem a direkt állami
támogatásnak köszönhette, hanem az állampapír-hozamokban végbement turbulenciának. Bár
ez az egész magyar bankrendszer számára komoly nyereségforrást jelentett, a fő
haszonélvezője az OTP volt.
4.6. Állami piacteremtés az OTP számára
A tervgazdaság idején eleve nemzeti bajnoknak létrehozott állami OTP számára természetes
módon teremtettek piacokat is: szinte egyedül birtokolhatta a lakossági és önkormányzati
számlavezetési, betéti és a hiteltermékek „piacait”. Igaz, a nyolcvanas évek végéig nagyon
korlátozott értelemben beszélhettünk piacról, hiszen a pénzintézetnek valójában ellátási
felelőssége volt e termékek tekintetében, és az árakat sem szabhatta meg szabadon. Bár ez a
fajta „piacteremtés” is az állami támogatásokkal párosult, a bank nem volt profitérdekelt, és a
korszakot keresztfinanszírozások jellemezték, így valójában sem az ügyfél, sem a bank, sem
az állam nem tudta, hogy mi mibe kerül.
A rendszerváltást követően az OTP esetében az állami piacteremtésnek három terepét
azonosítottuk. Az egyik a közalkalmazotti bérek kötelező banki átutalása volt, amelynek fő
haszonélvezője a legtöbb lakossági folyószámlával rendelkező OTP lett. Jelentős piacot
teremtett a bankok számára a lakáshitelezés támogatási rendszerének kiterjesztése a kétezres
évek elején, amelynek, bár normatív módon történt, a fő haszonélvezővé szintén a
lakáshitelezés legnagyobb piaci szereplőjeként működő OTP bankcsoport vált. Végül itt is
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megemlítettük a 2010-ben bevezetett banki különadót, amelynek kivetési módja kifejezetten
előnyös volt az OTP számára.
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