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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/1802 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. § (1) és a
102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a T15601142. sz. módosító javaslathoz
kapcsolódva az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő.

A törvényjavaslat 1 . sz. mellékletének az alábbi módosítását javaslom :

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés), - a túloldali

részletezés szerinti - növelését javaslom:

Kapcsolódó módosító javaslat!



Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
25 Fejezeti Kezelésű előirányzatok

9 MAVIR Rt. tőkeemelése +42000 42000
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási költségvetés +42000 42000

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Indokolás

A MAVIR Rt. 2000 év végén került megalapításra; 629,6 M Ft-os jegyzett tőkéjű,
ma már 100%-ban állami tulajdonságú társaság . A tevékenységét a villamos
energiáról szóló 2001 . évi CX. törvényben foglaltak szerint és a kapcsolódó
jogszabályok szerint végzi 2003 . január 1-től. A társaság 2003 . évi üzleti tervében
rögzített árbevétel 48 .638,6 M Ft .

A villamosenergia-iparág 2003 . évtől érvényes új működési modelljének, illetve a
villamosenergia-piac liberalizációjának elindításával nem történt meg a társaság
tőkeszerkezetének a rendezése .

A MAVIR Rt. jelenlegi jegyzett tőkéje az éves árbevétel csupán 1,3 %-át teszi ki . A
társaság tevékenységével és ehhez tartozó finanszírozási követelményekkel nincs
összhangban a társaság tőkeellátottsága, amely jelentős kockázati elemet képez a
MAVIR Rt. működésében az alábbiak szerint :

- a jelenleg MVM Rt. tulajdonában lévő rendszerirányítási célt szolgáló
eszközök átvételének finanszírozási hiánya, ezen eszközök fejlesztésének
elmaradása,

- hitelfelvétel csak állami garanciával lehetséges, a felvett hitelek törlesztési
forrásának beépítése a villamos energia árba meg kell, hogy jelenjen,

- a társaság éves árbevételéhez viszonyított, esetlegesen már 0,2 %-os
minimális veszteség (80 M Ft) esetén is a jegyzett tőke 2/3-a alá csökken a saját
tőke nagysága (saját tőke 2002 . december 31-én: 499,4 M Ft),

-a folyó működésben rejlő finanszírozási bizonytalanságok, a túlságosan
alacsony saját tőke/összes forrás arány miatti hitelfelvételi korlátok esetén fizetési
problémák léphetnek fel .

A tőkeszerkezet rendezésének elmaradása esetén nem csak a rendszerirányító
működlését, hanem annak villamosenergia-rendszerben betöltött speciális szerepe
miatt az egész rendszer működési biztonságát is veszélyeztetheti .

Fentiekre tekintettel javaslom, a MAVIR Rt . alaptőkéjének 4,2 Mrd Ft-tal történő
megemelését. (Az összeg meghatározása részletes elemzés alapján történt .) Ebben
az esetben a jegyzett tőke 4,9 Mrd Ft, saját tőke/összes forrás aránya 35 % lesz .

Budapest, 2004. november 10 .

Dr. Kapolyi ásd ó
országgyűlési képviselő

MSZP


