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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, foglaltaknak megfelelően - az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő.-

A törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés h) pontjának a következő módosítását javasoljuk .

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti ./

„ h) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995 . évi XXXIX. törvény
mellékletének „MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt., [Tiszavíz Vízerőmű Kft.,J Pécsi Geodéziai és
Térképészeti Kft ." szövegrész,"
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Indokolás

A Vízerőművek működtetéséhez elengedhetetlen létesítményeket : a duzzasztóműveket, a
tározótereket a töltéseikkel és a hullámvédelemmel, a Tisza-tavat, annak mentett oldali területét védő
szivárgórendszert, a hozzá kapcsolódó szivattyútelepekkel, az alvízi mederbiztosításokat az állami
költségvetésből a KvVM felügyelete alatt az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működteti, ellátva az
állami alapfeladatot, a térségi vízátvezetést, a Körös-völgy ökológiai vízpótlását, az aszálykár-elhárítást,
valamint biztosítja az üzemelési és fenntartási kiadásokon túl, az elöregedés miatti jelentős rekonstrukciós
munkák költségeit is .

Ugyanakkor az erőműveket üzemeltető TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ Kft . a járulékos költségeknek
csak részleges térítésével, szolgáltatási szerződés alapján - a gazdasági társaság szerint elfogadható
mértékig járul hozzá a költségekhez, így jelentős extra-profitra tesz szert . Jelenleg ugyan a TISZAVÍZ
VÍZERŐMŰ Kft. 100%-os állami tulajdonban van, tehát elvben az államot nem éri kár, azonban a Kft .
kiemelkedő eredménye a tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Rt.-t, illetve magát a gazdasági társaságot
igen kedvező helyzetbe hozza .

A tiszai duzzasztóművek fő feladata a vízkészletekkel való gazdálkodás, az Alföld vízhiányos
térségeinek vízellátása, a Tisza-tóban létrejött ökológiai értékek megőrzése, Szolnok ivóvízellátás
biztonságának javítása . A térség, amelynek mára már az idegenforgalom - és annak multiplikátor
hatásából eredően a biztonságos, ösztönzésen alapuló gazdálkodás (a természetközeli, biogazdálkodás) -
a húzóágazata alapvetően függ a Kiskörei duzzasztómű működésétől . Ezek a funkciók sok esetben
érdekütközésben állnak az erőmű gazdasági orientáltságával, azonban a jelenlegi helyzet esetén ez
kielégítő módon kezelhető .

Az állam számára hátrányos, ha a komplex létesítményekből az egyik legfontosabb és biztos
bevételt jelentő elem (vízerőmű) kikerül, és csak a költségekkel járó létesítmények maradnak meg .
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