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Írásbeli kérdés

„Miért nem tartja fontosnak a Dunaferr Rt.-ben az állami tulajdonrész megtartását?"
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Medgyessy Péter
miniszterelnök úrhoz . A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter úr!

Az ön kormányát gyakran érik azok a kritikák, miszerint a választási kampányban tett
ígéreteit nem tartja be, sőt időnként éppen korábbi ígéreteivel ellentétes döntéseket hoz .
Ön és a Magyar Szocialista Párt vezető politikusai ezt rendszeresen tagadják, alaptalan
vádaskodásként minősítik .

Ez év februárjában Dunaújvárosban járt . A Dunaferr Rt . dolgozóinak az esetleges privatizáció
következményeivel szemben támasztott jogos aggályaira válaszolva megnyugtatta őket : „ A
Dunaferr a magyar gazdaság stratégiai jelentőségű üzeme, a magyar ipar zászlóshajója" .
Kifejtette, hogy a társaság további fejlesztése a cél, amelyhez meg kell találni a szükséges
állami forrásokat. Amennyiben a fejlesztést segítő források bevonása érdekében privatizációra
kerülne sor, az legfeljebb az alapvertikum 25 %-áig terjedhet ki . A többi egység esetében is
csak szakaszosan, fokozatosan lehet értékesíteni az állami tulajdonrészt .

Az ön személyes elhatározását és ígéretét figyelmen kívül hagyva Mészáros Tamás az ÁPV
Rt. elnöke mégis úgy nyilatkozott : mielőbb privatizálni kell a Dunaferrt, az állam teljes
mértékben kivonul a tulajdonosi körből .

A privatizáció több ezer munkavállaló elbocsátását jelenti, tehát kiemelt figyelmet érdemel .
Jelen helyzetben különösen fontos lenne, hogy a Kormány és az ÁPV Rt. elképzelései és
szándékai egybe essenek .



Kérdezem ezért tisztelt Miniszterelnök úrtól :
miért nincs összhang az ön februári kijelentései és az ÁPV Rt. elnökének jelenlegi
nyilatkozatai között?
valóban a Dunaferr teljes körű privatizációja a cél?
ha Mészáros Tamás nyilatkozata mégis helytálló, akkor mi indokolta korábbi
véleményének jelentős megváltoztatását?
milyen elképzelései vannak az elbocsátásra kerülő több ezer dolgozó jövőjével
kapcsolatban?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2003 . augusztus 18 .
Bánki Erik
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