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Időutazásra hívja a fővárosiakat a
BKV. Retrojáratként ötven éve gyár-
tott, a forgalomból csaknem harminc 
éve kivont Bengáli becenevű, házilagos 
gyártású villamosokat állít ismét szol-
gálatba Budapesten, bár nosztalgiá-
zásra a még rutinszerűen futó öreg 
trolik, metrókocsik és városszéli vil-
lamosok is bőven kínálnak alkalmat. 
De egyelőre legalább járnak. Eljö-
het az idő, amikor ez is kérdésessé vá-
lik. Ha augusztus végéig nem érkezik 
meg a kormány által ígért kilencmil-
liárd forintos extra támogatás, a BKV 
fi zetésképtelenné válik – állítja  Atkári 
János, Tarlós István főpolgármester 
pénzügyi tanácsadója. A mentőövről 
kormánydöntés van, ám a pénz még 
nem érkezett meg.

Márpedig a közlekedési cég régi 
hiteleinek megújítására nincs mód, 
új kölcsönt pedig csak állami garan-
ciavállalás mellett kaphatna. A ban-
kok óvatosak, hiszen 2012 márciusá-
ban lejár a cég közszolgáltatói szer-
ződése. Az új, jogérvényes és üzleti-
leg korrekt kontraktushoz pedig sok 
feltételnek kellene teljesülnie, többek 
között módosítani kell a személyszál-
lítási törvényt. A BKV pénzügyi hely-
zete nem stabilizálható, amíg a meg-
rendelő nem biztosítja teljes körűen 
a valós költségek fedezetét. A jelenle-
gi, az uniós csatlakozás idején megkö-
tött szerződésben ezt nem sikerült ki-
kényszerítenie a cégnek. Nem véletle-
nül, hiszen évi negyvenmilliárd forint 
többletforrásról lenne szó. A főváros 
ennyit képtelen kigazdálkodni.

A városvezetés minden erejét latba 
vetve próbál új fi nanszírozási konst-
rukciót kicsikarni a kormánytól. Nem-
hiába van jó nexusban Orbán Vik-
tor miniszterelnökkel Tarlós István – 
a kormányfő egyre-másra gesztuso-
kat gyakorol. A tartós rendezéshez az 
illetékes szaktárcával lenne szükség 
jogszabályi garanciával megpecsételt 
egyezségre, ám Fellegi Tamás nem-
zeti fejlesztési miniszter az elmúlt hó-
napokban tárgyalni sem volt hajlan-
dó a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) reformtervezetéről. Augusz-
tus elején azután utasítást kapott rá. 
A kormány – a költségvetés újbóli 

kényszerű módosítása ellenére – dön-
tött a MÁV 300 milliárdos és a BKV 
78 milliárdos adósságának átvállalá-
sáról, egyúttal felszólította az érintett 
minisztereket, hogy kezdjenek tárgya-
lásokat a jogi és pénzügyi feltételekről, 
valamint készítsenek tervet a cégek 
költséghatékony átalakítására, egy új 
nemzeti közlekedési irányító szervezet 
felállításával elérhető megtakarításra, 
a jelenlegi díj- és kedvezményrendszer 
újragondolására, illetve az adósság ké-
sőbbi újratermelődését megakadályo-
zó működési modell kidolgozására. 
Mindezt szeptember végére.

A minisztérium ennek hatására  
tárgyalásokba bocsátkozott a BKK 
tervezetének legalább néhány elemé-
ről. Azt egyelőre nem tudni, hogy pon-
tosan melyek ezek, a felek nem kíván-
tak részleteket közölni. Annyi tudha-
tó, hogy a tárgyalások egyik közpon-
ti eleme a Nemzeti Közlekedési Hol-
ding, lévén a BKV helyzete aligha ren-
dezhető a MÁV és a Volán-társaságok 
nélkül. A tárca, mint hírlik, nem szíve-
sen venné be a pénznyelőként elköny-
velt BKV-t a csapatba.

Egyelőre nem sok hajlandóság mu-
tatkozik a fővárosi közösségi közleke-
dés jelenleginél nagyobb arányú álla-
mi fi nanszírozására sem. A személy-
szállítási szolgáltatásokról szóló tör-
vény tervezete szerint továbbra is a fő-
város feladata marad, hogy megtérít-
se a helyi közösségi közlekedés mű-
ködtetésének bevételekkel nem fe-
dezett költségeit. A viteldíjak meg-
állapítása önkormányzati hatáskör-
ben maradna, a kedvezményekről vi-
szont a kormány döntene. A bevétel-
kiesést az állam ellentételezné, amit 
részben eddig is megtett. Ezenfelül 
támogatást nyújtana a bevételekkel 
nem fedezett, de indokolt költségek-
hez, ami szintén nem új elem, de ösz-
szegét ezentúl a költségvetési törvény-
be foglalnák. Alapszabályként azt is 
rögzítenék, hogy az állami támogatás 
mértéke legfeljebb 25 százalékkal ha-
ladhatná meg az önkormányzati saját 
forrást. Összehasonlításul: az idén 32 
milliárd forint normatív támogatást 
kap az államtól a BKV, míg a főváro-
si önkormányzat a költségvetésében a 
működés támogatására nem, csak az 
amortizáció pótlására szavazott meg 
11 milliárdot a BKV-nak.
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Látja?
Tanúként, magánszemélyként 
hallgatta meg tegnap a Budapesti 
Katonai Ügyészség Vadai Ágnes 
szocialista képviselőt, aki az Or-
szággyűlés nemzetbiztonsági 
bizottságának elnöke is, de most 
ezt az énjét otthon kellett hagy-
nia. Mit tudtunk meg?

„Az ügyről nem beszélhetek, 
mert azt 2087-ig titkosították,
de az jelenlegi ismereteim sze-
rint nem kapcsolódik az úgyne-
vezett kémügyhöz. Nemhogy
80 évre, de egyetlen napra sem 
titkosítanám ezt a szégyent.”

„Szégyellje magát az, aki
a Budapesti Katonai Ügyészséget 
ilyen helyzetbe hozta. Én úgy 
gondolom, nincs is ügy, ahogy 
kémügy sincs.”

„A kémüggyel kapcsolatban 
megkaptam a belügyminiszter 
levelét, amelyben Pintér Sándor 
tájékoztat, nem áll módjában 
a titkosítást feloldani, mert
az ügyben a katonai ügyészség
az illetékes. A katonai ügyészség 
azt a választ adta, nem ő a titok-
gazda. A kör bezárult.”

„Nem hallottam még olyan 
ügyről, ahol nem tudni, kik 
 nyomoznak, kik az eljáró ügyé-
szek és ki a minősítője a minősí-
tésnek.”

„Ha tudnám, sem mondanám 
meg, ki a gyanúsított.”

„Néhány ember összeült, 
és kitalálta, hogy legyen akár a 
nyárra valami izgalmas történet.”

Ezek Vadai Ágnes válaszai 
nagy vonalakban az őt faggató 
újságírók, ha tetszik, a közvéle-
mény kérdéseire. A válaszok 
hallatán ne meresszük tágra 
nyílt szemünket csodálkozva 
Vadai képviselő asszonyra: ha 
egy abszurd darab szereplőjének 
gondolhatja is magát, azért nem 
őrült még meg, hiszen előzőleg 
még arról sem volt fogalma, 
miért rendelik be.

Hofi  Géza hangja zeng: Látja? 
Nem látja? Na látja! (A szerk.)

A Selmeczi-szindróma
Tamás Ervin szerint a legtá-
jékozatlanabbakkal is meg 
lehet értetni minden problé-
mát panelekkel. e11

Hivatali szülőszoba
Hajba Ferenc úgy látja: sok 
újszülött az esztergomi álla-
potoknak köszönheti az éle-
tét. A szülészetre menekül-
nek a hivatalnokok. e11

Vélemény
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Az elhízás
és a dohányzás 
a fő veszély 
az egészségre
Becslések szerint négy és fél 
millió magyar polgárnak lenne 
szüksége életmódváltásra
– állapítja meg egy 27 ország 
egészségügyi helyzetét elemző 
nemzetközi tanulmány. e7

NYUGALOM
BRITANNIÁBAN 
Ami igen ritka Nagy-Bri-
tanniában: tegnap rend-
kívüli ülést tartott a par-
lament alsóháza, hogy 
az ország több városá-
ban kitört zavargásokról 
tárgyaljon. David Came-
ron kormányfő szerint 
ezek színtiszta bűncse-
lekmények voltak.
Az országban lassan 
helyreáll a nyugalom. e8
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A Bengálit a 60-as évek elejétől a Fővárosi Villamosvasút gyártotta, Debre-
cenben még 1978-ban is készült belőle FORRÁS: DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT

Továbbra sem nyugodtak meg 
a nemzetközi pénzpiacok
O Mától jelentkezhetnek rögzített árfolyamra a devizahitelesek.
O A szállodaszövetség elnöke szerint bajban van az iparág. e4–5
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Adósságrendezés Az állam spórol, nem adna többet a tömegközlekedésre

A BKV-nak gyors
milliárdok kellenének

Szombat reggel

hétvége
O Lengyel László szerint 
zord idők elébe nézünk.

O A gazdasági-pénzügyi válság 
második menete.

O Interjú Blake Livelyvel, 
a Zöld lámpás főszereplőjével.
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