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Érkezem 2013 SEPT O.ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javasla t

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat
94 .* (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/12100 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 12. §-ának az alábbi új (3) bekezdéssel történő kiegészítését
javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén a § további bekezdéseine k
számozása értelemszerűen változik) :

„(3) Hatályát veszti a Kvtv. 44/A. §-a . ”

2. A törvényjavaslat 1 . melléklet 29) pontjának az elhagyását javasoljuk (a módosít ó
javaslat elfogadása esetén a melléklet további pontjainak számozása értelemszerűen
változik) :
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

[29) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2 . Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1 .
Felhalmozási jelleg ű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményez ő kiadások jogcím-csoportja a következő
3. Az MVM Zrt. tőkeemelése jogcímmel egészül ki :
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FEJEZET 2013. évi előirányzat

Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)

3 Az MVM Zrt. tőkeemelése 71000,0
l
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Indokolás

Az MSZP elkötelezett a közpénzek, az adófizető i pénzek védelme iránt .

A módosító javaslat célja, hogy a 2013 . évi költségvetésnek az E.ON egyes gázipari

érdekeltségeinek megvásárlásával összefügg ő rendelkezéseit hatályon kívül helyezze ,

illetve elhagyja azokat a törvényjavaslatból, az alábbi indokok alapján .

Több mint kilenc hónap telt el azóta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és az E .ON

elnök-vezérigazgatója zárt ajtók mögött megállapodott egymással arról, hogy az álla m

megvásárolja az E .ON magyarországi földgáztárolóit és földgáz-nagykereskedőjét .

Háromnegyed év eltelt, a szerz ődést aláírták, a részletekrő l azonban szinte semmit sem

lehet tudni .

Így nem tudni, hogy milyen konkrét kötelezettséget (ár, határidők, stb . . .) vállalt Orbán

Viktor a magyar adófizetők pénzén, amikor 2012. november 30-án zárt ajtók mögött

megállapodott az E .ON elnök-vezérigazgatójával . Ennek ismerete azért szükséges, mer t

a szándéknyilatkozat volt az ügylet első lépése, minden későbbi döntés ebből

következett . Rendkívül súlyos kérdéseket vethet fel, ha Orbán Viktor úgy írt alá jog i

kötőerővel rendelkező papírt egy állami vállalat nevében, úgy vállalt több százmilliárd

forintos kötelezettséget, hogy arra előzetesen sem az Országgyűlés, sem a kormány nem

hatalmazta fel . Ahogyan Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszony (NFM )

fogalmazott az ügylettel kapcsolatban szükségessé vált februári költségveté s

módosításakor két és fél hónappal később: „A költségvetési törvény módosításá t

megelőzően bármilyen állami helytállási kötelezettségről szóló nyilatkoza t

felhatalmazás és fedezet nélküli kötelezettségvállalásnak minősülne. "

Nem lehet tudni, hogy ténylegesen mi az indoka, értelme a két társaság

megvásárlásának. Az NFM vagyonpolitikáért felel ős államtitkára ezt az állami

kezességvállalással összefüggő költségvetés-módosításkor egyértelm űvé is tette: „ ez az

előterjesztés maga nem . . . az E.ON-csoport gázüzletágával foglalkozó cégei

megvásárlásának indokoltságát jelenti” . A kormány így a mai napig adós az ügylet

valódi mozgatórugóinak feltárásával, továbbra sem hallottunk egyetlen értékelhet ő

szakmai érvet sem arra, hogy miért kell minden egyes magyar állampolgárnak a
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csecsemőktől az aggastyánokig fejenként közel 25 000 forintot fizetniük egy

presztízsakvizícióért .

Nincs pontos információ arról, hogy ténylegesen mennyit fizetünk az E .ON-nak a két

társaságért az aláírt szerz ődés szerint, és arról sem, hogy ez az ár hogyan viszonyul a

társaságok értékeihez. Sajtóhírek szóltak korábban 40 millió eurós és 300 millió euró s

vagyonértékelésről . Ehhez képest a kormány el őször 875 millió eurós kezességvállalás t

fogadtatott el az Országgy űléssel, amelyről Hegmanné Nemes Sára az NF M

vagyonpolitikáért felelős államtitkára kijelentette, hogy ezt az árat, ezt a legfeljebb 87 5

millió eurót az eladó, tehát az E .ON kérte . Orbán Viktor kormánya pedig teljesíti ,

hiszen a vételárról 870 millió eurós hírek láttak napvilágot . Nem látszik ésszerű indoka,

hogy miért fizet Magyarország háromszoros árat ezekért a társaságokért . Ráadásul az a

870 millió euró valójában közel 1,2 Mrd euró, hiszen az állam akár 300 millió eurót i s

költhet a részvények megvásárlásán felül a tárolókban maradt készletek vásárlására is .

A nyilvánosságra került információk alapján úgy t űnik, Orbán Viktor rossz üzletet

kötött: vásárolt rengeteg „vasat”, meg egy veszteséges gázkeresked ő t, szükségtelenül és

drágán .

Az ügylet szükségtelen, mert a tárolói tulajdonosváltással Magyarország számára a z

ellátásbiztonság szintje nem változik, nem csökken az energia importfügg őségünk, nem

lesz olcsóbb a gáz sem. Minden tárolni szándékozó vállalatnak ugyanis ugyanolyan

feltételekkel kell biztosítani a hozzáférést a tárolókhoz, és garantálni kell a tároló k

működtetését is . Ezt a kormány a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalo n

keresztül úgy tudja biztosítani, hogy ahhoz egyetlen fillér plusz közpénzt sem kel l

elkölteni . Az ügylet szükségtelen a 2015-ben lejáró gázvásárlási szerz ődés

megújításához is, hiszen ha a magyar kormány azt szeretné, hogy 2015 utánra legye n

szerződés a Gazprommal, ahhoz nem kell megvenni az E.ON cégét, elég megbízn i

bármely magyar vállalatot a gázvásárlással, ez lehet az MVM is .

Az ügylet ugyanakkor nemcsak szükségtelen, de drága is . Sikerről így legfeljebb a

német fél beszélhet, Orbán Viktor pedig már nemcsak az orosz Szurgutnyeftyegá z

jótevője, hanem a német E.ON-é is szeretne lenni. Az E.ON gázüzletágának

megvásárlásával ugyanis a németországi E .ON járna jól, hasonlóan ahhoz, ahogyan a

MOL részvénycsomag állami megvásárlásán is csak az orosz Szurgutnyeftyegáz

keresett sok pénzt . Az E.ON megszabadulna egy veszteségesen működő üzletágtól ,

ugyanakkor a nyereséges elemekbe fektetett tőkéjét visszafizetné az állam. Ráadásul –
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egyes hírek szerint — az állam a többszörösét fizeti ki annak 40, illetve 300 milli ó

eurónak, amennyirő l az MVM számára készített korábbi vagyonértékelések szólnak . Ez

legalább 150-180 Mrd forintos különbség Magyarország hátrányára .

Amikor Magyarországon nő a szegénység, egyre rosszabbul, nehezebben élnek az

emberek, nincs pénz az orvosok, ápolók fizetésének emelésére, közel félmillióa n

külföldön keresnek boldogulást, akkor Orbán Viktornak a magyar gazdaság talpr a

állításával, a szegénység felszámolásával, a megszorítások hatásainak csökkentéséve l

kellene foglalkoznia, és nem azzal, hogy egy német céget extra előnyökhöz juttasson .

Megengedhetetlen, hogy a kormány Magyarország jelenlegi helyzetében átláthatatlanu l

(esetleg törvénytelenül) akár egyetlen fillért is elherdáljon olyan célokra, amelyek

esetében csak az eladó köt jó üzletet, a részleteket homály fedi, és az országnak nincs is

bármilyen áron szüksége ezekre a vagyonelemekre. A magyar adófizetők pénze nem

Orbán Viktor pénze !

360 milliárdot a gyógyszerkassza megduplázására, vagy a tényleg tandíjmente s

felsőoktatás megteremtésére, vagy 360 .000 ember munkáltatásához adott

plusztámogatásra is el lehetett volna költeni. Sőt! Ebből a pénzbő l 50%-os általános

lakossági áram és földgáz árcsökkentést lehetett volna végrehajtani, vagy 30 %-o s

általános közmű-díjcsökkentést lehetett volna elérni . De ha az Orbán-kormány valóban

igazságosabban akarná csökkenteni a megélhetési költségeket, akkor az alacsonyab b

jövedelműeknél, nyugdíjasoknál a szociális szempontok el őtérbe helyezésével ennél i s

nagyobb mértékű csökkentést lehetne végrehajtani. A vásárlásra fordítandó pénz

elegendő lenne arra is, hogy a fizetésképtelen helyzetbe került több mint százezer csalá d

biztos fedéllel a feje fölött várhassa a telet, vagy a Dunaferr dolgozói, és a

fizetésképtelen helyzetbe került húsgyárak dolgozói— Kapuvártól Pápán keresztü l

Gyuláig —ne veszítsék el a megélhetésüket.

Ideje ezért végre világosan kell beszélni arról, hogy — Orbán Viktort idézve — „ki az, aki

a magyar családokat támogatja; és ki az, aki a multinacionális cégeket és az idegen

államokat” . Amíg Orbán Viktor miniszterelnök vagy a kormányzat más tagja nem áll ki

az emberek elé és nem tájékoztatja a nyilvánosságot az ügylet részleteirő l, addig azt úgy

fogjuk tekinteni, hogy az ügylet valamiféle mutyi-gyanús titkos paktumot rejteget . Az

ugyanis mindenképpen furcsa, hogy miközben a kormány az egyik kezével a 10%-o s

rezsicsökkentéssel 100-120 Mrd forintot kivesz a szolgáltatók zsebéb ő l, addig a másik

kezével egy titkos megállapodással

	

a háromszorosát, több mint 300 Mrd forintot ad
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vissza közpénzbő l az egyik érintett szereplőnek. Ráadásul, a szolgáltatók kormányzat i

segítséggel másik ágon, a vállalkozásoktól, hazai KKV-któl beszedik azt az összeget is ,

ami a lakossági árcsökkentés miatt kiesett. Bízunk abban, hogy — mivel senkinek sem

lehet érdeke, hogy a földmutyi vagy a trafikmutyi után egy újabb mutyi árnyéka

vetüljön a kormányra, ezért — miel őbb tájékoztatni fogják a nyilvánosságot .

Azonban addig, amíg ez nem történik meg, felel ős országgyű lési képviselőként nem

lehet egy ilyen „mutyi-gyanús” titkos paktum teljesítését támogatni, ezért szükséges a

törvényjavaslat fent javasolt módosítása .

Budapest, 2013 . szeptember 10 .

Dr. Józsa Istvá n

országgyűlési képviselő

MSZP

esterházy Attila

òrszággyűlési képviselő

MSZP

Dr. Veres János

	

Dr. Szekeres Imr e

országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő

MSZP

	

MSZP
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