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Az állami tulajdonban lévő társaságok privatizációjáról, a tulajdonrészek gyors,
átgondolatlan és felelőtlen értékesítésének leállításáról

Az elmúlt hetekben a Kormány több, a nemzetgazdaság működőképessége szempontjából
stratégiai jelentőségű, a közvagyon körébe tartozó, állami közszolgálati feladatokat ellátó,
valamint a nemzeti gazdasági örökség részét képező, kiemelkedő jelentőségű vállalkozás
gyorsított ütemű privatizációjáról hozott döntéseket .

1 . Erre figyelemmel a Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy

a) haladéktalanul állítsa le a Bábolna Rt ., a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és
Kereskedelmi Rt., a Mezőhegyese Ménesbirtok Rt ., a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt .,
a Tokaj Kereskedőház Rt., a MOL Rt., a Richter Gedeon Rt., a 24 VOLÁN
társaság, az Magyar Villamosművek Rt ., a Magyar Posta Rt., a Hollóházi
Porcelángyár Rt., és a Zsolnay cégcsoport állami tulajdonrészének privatizációját ;

b) intézkedjen a kiírt privatizációs pályázatok visszavonásról, illetve a már elbírált
pályázatok esetében, az aláírás előtt álló szerződéseket ne írja alá ;

C) 2004. szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés elé az állam tulajdonában lévő
vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995 . évi XXXIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslatot, ebben határozza meg pontosan a nemzetgazdaság
szempontjából stratégiai jelentőségűnek minősülő, tartós állami tulajdonban
maradó gazdasági társaságokat, köztük az a) pontban felsoroltakat is ;

d) 2004 . december 31-ig alkossa meg továbbá az ÁPV Rt. kezelésében lévő állami
vagyon tekintetében a tartós vagyonkezelésre vonatkozó irányelveket és cselekvési
programját, egyben hozza meg az ezzel kapcsolatosan a szükséges döntéseket ;

e) haladéktalanul tekintse át az ÁPV Rt. által a 2002-es kormányváltás óta meghozott
döntéseket, különös tekintettel a privatizációs határozatokra . A vizsgálat
eredményéről 2004. december 31-ig számoljon be az Országgyűlésnek . A visszás,
valamint korrupció-gyanús esetekben tegye meg a szükséges jogi lépéseket .

1 . Az Országgyűlés felkéri továbbá a Kormányt, hogy ne tegyen semmilyen további,
visszafordíthatatlan lépést az ÁPV Rt. kezelésében lévő állami vagyonelemek
értékesítésére vonatkozóan .

Képviselői önálló indítvány
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2. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba .

Indokolás

Az elmúlt hetekben a Kormány felhatalmazása és döntései alapján az ÁPV Rt- szakmailag
indokolatlan, felelőtlen és átgondolatlan, gyors nyári privatizációs hullámot indított el .
Előre kell bocsátani, hogy ott, ahol más megoldás már nem lehetséges nem ellenezhető a
privatizáció, így p1 . a nemzeti légi közlekedés vállalkozásánál, a MALÉV Rt .-nél. Ami
azonban a gyors, átgondolatlan és felelőtlen privatizációs tranzakciók során egyértelművé vált
az az, hogy a Kormány nem tud megbirkózni a gazdasági egyensúly helyreállításának
kérdésével, már a sokadik megszorító csomaggal terheli a polgárokat, és súlyos bevételi
kényszer feszíti . Ennek a kényszernek azonban nagyon súlyos ára van, így a Kormány súlyos
és a nemzetgazdaságra nézve hátrányos döntései értelmében kikerülnének a közvagyon
köréből az államnak jelentős osztalékbevételt eredményező és különösen nagy értékű nemzeti
vállalkozások .

A magyar polgárok nem támogatják a további privatizációt, ezt a Nemzeti Petíció aláírásával
már kifejezésre juttatták . Ennek a közösségi szándéknak, közakaratnak tett eleget a Fidesz -
Magyar Polgári Szövetség akkor, amikor a Nemzeti Petíció egyik elemeként önálló
törvényjavaslatot fogalmazott meg és nyújtott be .
A Nemzeti Petíció keretében előterjesztett T/10538 . sz. törvényjavaslat a 62/1996 . (VII .9 .)
OGY határozat szellemében meghatározza a nemzetgazdaság működőképessége
szempontjából jelentős vállalkozások körét, amelyek tartós állami tulajdonban maradnak .

Ezen vállalkozások közvagyonban való tartását tehát több mint egymillió magyar állampolgár,
valamint számos politikai, gazdasági és társadalmi szervezet támogatja . A Kormány viszont
elhibázott döntéseivel szembehelyezkedik a közakarattal . Költségvetési bevételi kényszerének
megoldására a privatizációt látja egyedüli eszköznek . Ezzel szemben az Országgyűlésnek fel
kell hívnia a Kormány figyelmét arra, hogy a már több éves késedelme orvoslásaként, az
állami bevételek maximalizálására válasszon más, ésszerű gazdasági döntéseket, ugyanakkor
az átgondolatlan, mohó és gyors nyári privatizációs döntéseit vonja vissza, a privatizációkat
állítsa le .

A vállalkozások köréből kiemelkedik a Bábolna Rt ., a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és
Kereskedelmi Rt., a Mezőhegyese Ménesbirtok Rt., a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt ., a Tokaj
Kereskedőház Rt., a MOL Rt ., a Richter Gedeon Rt., a 24 VOLÁN társaság, az Magyar
Villamosművek Rt ., a Magyar Posta Rt ., a Hollóházi Porcelángyár Rt ., és a Zsolnay
cégcsoport társaságai. E társaságok tekintetében a Kormánynak sürgősen le kell állítania a
privatizációt, mivel a társaságok jórészt mindig eredményesen gazdálkodtak, nagy értéket
képviselnek, a nemzeti közvagyon részét képezik, és/vagy olyan feladatot látnak el, amely
mindig állami feladat volt . A társaságok értékesítése nagyfokú vagyonvesztést, és jelentős
érdeksérelmetjelent a Magyar Állam, így annak polgárai számára .

Ezen túlmenően egyes társaságok esetében speciális érdeke az államnak a tulajdonrész
megtartása.

a Bábolna Rt., amely mindig állami (kincstári) tulajdonban volt, a legnagyobb hazai
mezőgazdasági foglalkoztató és termelői integrátor . Mivel több ezer embernek ad
munkát, ezért állami kézben történő megtartását a munkahelyek védelme, megőrzése
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indokolja. Privatizációjának időzítése különösen rossz, mivel eltűntek a versenytársai
a piacról ;
a 13ólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt . Európa legértékesebb
mezőgazdasági termelő üzeme, az ágazat teljes vertikumát lefedi, mindig nyereséges
társaság volt ;
a Mezőhegyese Állami Ménesbirtok Rt ., amely 1784 óta mindig állami (kincstári)
birtoktest, kiváló adottságú bemutató gazdaság, a legértékesebb hazai földterületekkel ;
a Tokaj Kereskedőház Rt ., amely szintén mindig állami (kincstári) tulajdon volt, a
nemzeti gazdasági örökség egyik legjelentősebb vállalkozása (hungarekum), termelői
integrátor, a tokaji szőlő-termőfelület megőrzésének záloga;
a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., amely a legjelentősebb tankönyvkiadó hazánkban,
mindig nyereséges vállalkozás volt. A tankönyvek árának alacsonyan tartása csak ezen
a vállalkozáson keresztül biztosítható ;
a MOL Rt.-t, amely Közép-Európa egyik legjelentősebb társasága, a hazai gázellátás
és üzemanyag piac vezető cége, az állami költségvetés egyik legjelentősebb nettó
befizetője, eredményes gazdálkodás jellemzi . Ha az állam befolyást kíván gyakorolni a
hazai gáz és üzemanyag árakra, akkor a tulajdonrész megtartása szükséges és indokolt ;
a Richter Gedeon Rt., amely mint vezető hazai gyógyszergyár, a legértékesebb állami
tulajdon rész, eredményes gazdálkodást folytat és a költségvetés jelentős nettó
befizetője. Jelentős szerepe van a hazai gyógyszerpiac árainak kialakításában,
eladósodottsági szintje csupán 5%-os ;
a Volán társaságok a közúti személyszállítással fontos állami feladatot látnak el . Sok
településen ez jelenti az egyetlen kapcsolatot más településekkel (a kistelepülések
megközelíthetőségének egyetlen eszközei) . Állami tulajdonban tartásuk mellet szól az
általános európai gyakorlat is ;
a Magyar Villamosművek Rt . a nemzetgazdaság működőképessége szempontjából
legjelentősebb, stratégiailag is fontos vállalkozás, amely az egyetlen állami kézben
lévő villamos-energia társaság, vagyona értékelhetetlen, felbecsülhetetlen (nincs ára!) .
Privatizációjával nagyfokú piaci koncentráció jönne létre, és kiszolgáltatottá tenné
mind a hazai fogyasztókat, mind az államot ;
a Magyar Posta Rt. kiemelt állami, másra át nem ruházható közfeladatot lát el . Ez a
társaság jelenti a civilizáció egyik végpontját a hazai kistelepüléseken . Vagyoni, piaci
értéke meghatározhatatlan ;
Hollóházi Porcelángyár Rt . a nemzeti gazdasági örökség része (hungarikum), a
márkanév értéke nem meghatározható ;
a Zsolnay cégcsoport a nemzeti gazdasági örökség egyik legértékesebb része, amely
megőrzésre és védelemre szorul . A márka a világon egyedülálló értéket képvisel, a
márkanév értéke felbecsülhetetlen . Az esetleges privatizáció a vállalkozás sorsát
pecsételheti meg .

Meg kell tehát akadályozni a Kormány nyári, gyors döntéseinek végrehajtását, amely nem
más, mint a közakarat elől történő sunyi menekülés, illetve azt a nagyfokú mohóságot, és
azonnali pénzhez jutási szándékot, amellyel leplezni lehet ideig-óráig a kormányzati munka
tehetetlenségét. A politika nem mehet szembe a közakarattal . A Kormány lépéseivel ezt teszi .
Felmerül a kérdés, hogy miért, vagy kikért kockáztat?

A nyári privatizációs dömping erkölcsi és politikai szempontból is elfogadhatatlan,
gazdaságpolitikai indoka nincs, ráadásul a döntések több pontjában ellentmondanak a



Kormány által elfogadott ún. vagyonpolitikai irányelveknek, amelyet a Kormány a maga és az
ÁPV Rt. vezetése számára határozott meg az állami vagyon kezelése során .

Ebben a nagyon fontos kérdésben az Országgyűlésnek kell döntenie, mivel a Kormány
elszánta magát arra, hogy a közvagyon jelentős értékű vagyoni elemeit feléli és eltékozolja .

A Magyar Állam érdeke az, hogy ez az átgondolatlan, az államra, annak polgáraira nézve
jelentős érdeksérelemmel járó privatizáció a határozati javaslatban megjelölt cégek esetében
azonnal leállításra kerüljön, azoknál a pályázatoknál ahol a kiírás már megtörtént, azt a kiíró
vonja vissza, valamint a már elbírált pályázatok esetében az ÁPV Rt. a szerződéseket már ne
írja alá .

A határozati javaslat elemei segítik az Országgyűlést abban, hogy ebben a rendkívüli
helyzetben a közakaratnak megfelelően rendezze az ÁPV Rt. kezelésében lévő állami
vagyonnak a sorsát. A közakarat fogalmazódik meg a határozati javaslatban, amely nem
utasítja el a privatizációt egyes indokolt esetekben, hanem átgondolt, szakszerű és felelős
döntések meghozatalára kívánja kényszeríteni a kormányzatot . Ahol a nemzetgazdaság
szempontjait figyelembe véve nem indokolt a privatizáció ott azt el kell kerülni, vagy le kell
állítani . Fontos és szükséges a nemzet közvagyonának a felelős vagyonkezelése, gyarapítása
és megóvása. Ez közös felelősség és érdek .

Budapest, 2004 . augusztus 6.

Dr . Papcsók Ferenc

	

Rogán Antal
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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