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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Miként képzeli el a Magyar Köztársaság Kormánya, az áttételesen nemzet i
tulajdonban lévő Vértesi Er őmű Zrt magyar energiarendszerben betöltött jöv őbeni
szerepét?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Oszkó Péter
Pénzügyminiszter Úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Vértesi Erőmű Zrt Magyarország utolsó mélyművelésű bányáját is magában foglal ó
energetikai társaság, mely a 2100 belsős, és 1500 külsős munkavállalójával még mindi g
Komárom-Esztergom megye legnagyobb foglalkoztatójának számít . A jelenlegi gazdaság i
válság által sújtott id őszakban nem véletlenül irányul felé kiemelt figyelem, hiszen m űködése
mintegy tizenötezer ember megélhetését érinti egy tizenöt kilométer sugarú társadalmi térben .

Az év eleje óta tizenegy írásbeli, és két azonnali kérdéssel igyekeztem megtudakolni a
Kormány álláspontját az energetikai integráció jövőjével kapcsolatosan. Az elmúlt fél évben
adott kormányzati válaszok azonban némiképp eltérnek annak a kormányhatározatnak a
tartalmától, melyet a Kormány minap fogadott el a Vértesi Erőmű Zrt jövőbeni működésével
kapcsolatban. Jelen kérdésem célja, hogy a meglévő ellentmondások feloldásra
kerülhessenek, és a vállalat dolgozói, az érintett családtagok, a térség közösségi ügyeit intéző
önkormányzatok, a társaságot kiszolgáló vállalkozások világos képet kapjanak arról, hogy a
Vértesi Erőmű Zrt meddig, milyen feltételekkel, milyen foglalkoztatási jöv őképpel
folytathatja gazdálkodási tevékenységét .

Tisztelt Miniszter Úr !

Ez év január 29-én megtartott parlamenti ülésnapon azonnali kérdést intéztem az akko r
pénzügyminiszter úrhoz, a Vértesi Erőmű Zrt által foglalkoztatottak munkahelyeinek
megőrzése érdekében . Keller László államtitkár úr válaszában kifejtette, hogy a problém a
kezelésére Szabó Pál volt miniszter személye garancia lehet, és nyugodtak lehetnek a z
emberek, mind a 2100 személy, aki ott dolgozik a Vértesnél, vagy akinek a munkahelye e z
által érintett, mert senkinek a munkahelye nem fog veszélybe kerülni .
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A jelen kérdésemmel megegyez ő tartalmú írásbeli kérdésemre Veres János akkori
pénzügyminiszter 2009 . február 3-án a következő választ adta : „A Vértesi Erőmű sorsa –
hasonlóan a többi versenyképtelen hazai szenes erőműhöz – a megújítás, vagy a leállás lehet .
A tulajdonos Magyar Villamosipari M űvek Zrt a megújítás mellett döntött, erre való
tekintettel kezdeményezte a szénbányászati szerkezet-átalakítási támogatás engedélyezését az
EU Bizottságnál . . .A megújítás – a versenyképtelen szénbányászat visszafejlesztése mellett –
a megújuló energia felhasználási arány növelését jelenti .”

Ez év február 10-én, „Az áttételesen nemzeti tulajdonban lévő Vértesi Erőmű Zrt-nél tervezik-
e munkahelyek megszüntetését, és ha igen, akkor milyen mértékben” címmel újabb írásbel i
kérdést intéztem a pénzügyminiszterhez . Veres János február 24-én a következ ő választ adta :
„A hazai munkahelyek védelme érdekében hozott fenti intézkedések eredményeként a nehé z
gazdálkodási feltételek ellenére is jelenleg már állítható, hogy a Vértesi Er őmű Zrt-ve l
munkaviszonyban álló 2100 saját munkavállaló munkahelyét az év végéig biztosan ne m
érintik a fenti döntések. A fent vázolt lépések összhangban vannak a kormányzat azon
szándékával, hogy a Társaság dolgozói számára a gazdasági nehézségek ellenére i s
megélhetést biztosítson, valamint a Társaság beszállítói körébe tartozó kis- és
középvállalkozások működése és munkavállalóinak foglalkoztatása is fennmaradjon . ”

Tisztelt Miniszter Úr!

A fenti kormányzati ígéretek ellenére, ez év májusában a gazdasági évet záró jelentések
megtárgyalásának időszakában, az MVM Zrt berkeiben már olyan javaslatok i s
megfogalmazódtak, amelyek a Vértesi Erőmű Zrt azonnali bezárására vonatkoztak . Ezért a
június 8-i parlamenti ülésnapon ismét azonnali kérdéssel fordultam a pénzügyminiszter úrhoz .
Kérdésem arra vonatkozott, hogy mit tett az elmúlt négy hónapban, és mit kíván tenni a
jövőben a Kormány annak érdekében, hogy a Vértesi Erőmű Zrt által foglalkoztatott 3600
munkavállaló állása az eredetileg tervezett 2014-es id őpontig meg őrzésre kerüljön . Katona
Tamás államtitkár úr válaszában a következ őket mondta : „Egyébként nyilvánvalóan még a
feszült költségvetési helyzetben is vannak korlátozott lehet őségeink, hogy segítsük a
vállalkozások túlélését, és foglalkoztatottság szintjének csökkenését mérsékeljük, ezért
mindent meg is teszünk . . . Csak szeretném megemlíteni, hogy a társaság gazdasági helyzete
valóban indokolja az aggodalmakat, de egyébként számos külső és belső vizsgálat is indult,
ennek az eredményét várjuk . . . Egyébként a Magyar Villamos Művek igazgatóság a
nemrégiben foglalkozott az erőmű helyzetével, illetve a 2009 . évi rendes közgyű lés is . Még
nem hoztak döntést, de azt a megállapítást tették, hogy mindenképpen szükséges olyan
gazdaság- és társadalompolitikai hatásvizsgálatokat végezni, aminek megfelel ően elő lehet
készíteni azt, hogy a kormány valamikor a közeli jöv őben foglalkozhasson az erőmű
helyzetével, és olyan döntéseket hozhasson, ami a foglalkoztatás meg őrzését szolgálja . ”

Tisztelt Miniszter Úr !

A fenti kormányzati válaszokból világosan kitűnik, hogy azok nincsenek szinkronban
egymással . Az év elején sorra születtek kérdéseimre azok a válaszok, melyek az energetika i
vállalat foglalkoztatási pozícióinak év végig történő változatlanságát vetítették el ő re. Az
érintett dolgozók, természetesen e kormányzati válaszok alapján tervezték egzisztenciájukat .
Finoman szólva is félrevezették őket .



Érthető tehát, hogy a napokban nyilvánosságra hozott, meglehetősen általánosnak mondható
kormányhatározatot, mely mindössze arról szól, hogy a belső munkahelyekbő l az év végéig
550-et megszüntetnek, nem tartják kielégít őnek. Ahhoz, hogy felelősen tudják megtervezni
személyes és családi egzisztenciájukat további válaszokat várnak . Mint ahogy válaszokat vár
az 1500 külsős munkavállaló, és a társaságot kiszolgáló vállalkozások sokasága is .

Tisztelt Miniszter Úr !

A fentiekre való tekintettel, ismételten felteszem a januárban megfogalmazott, de mé g
mindig aktuális kérdésemet, mely szerint miként képzeli el a Magyar Köztársasá g
Kormánya, az áttételesen nemzeti tulajdonban lév ő Vértesi Erőmű Zrt magyar
energiarendszerben betöltött jövőbeni szerepét? Kívánja-e az eredeti 2014-es időpontig
történő üzemeltetés feltételeit biztosítani? Amennyiben korábbi id őpontra tervezik a
bányászati tevékenység leállítását, akkor azt milyen ütemezéssel kívánjá k
megvalósítani? A továbbm űködés feltételeit megkönnyítő szénfillér-rendszer
meghosszabbítása érdekében benyújtották-e már a Kormány kezdeményezését az
Európai Unió Bizottságához? A csökkenő CO2 kvóta pénzügyi hatásaival, és a kies ő
bevételek ellentételezésével kapcsolatosan készült-e hatásvizsgálat? Foglalkoztak- e
Oroszlány és Bokod települések távh őszolgáltatásának jövőbeli, a biztonságos ellátást
garantálni tudó kérdéseivel? Készültek-e a Vértesi Er őmű Zrt, és jogelődjei által okozott
környezetszennyezések felszámolását szolgáló tervek, a hozzájuk kapcsolód ó
költségvetési és foglalkozatási tervek, valamint az elvégzend ő munkálatok ütemezésér e
vonatkozó döntések ?

Az általam benyújtott kérdésekre adott részletes válaszában bízva .

Budapest, 2009 . június 24 .

Bencsik Jáno s
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