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Írásbeli kérdés
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 . )
OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
„Mit tesz a kormány a többségében állami tulajdonban lév ő víziközmű-társaságok hosszú
távon biztos működésének érdekében?” címmel a nemzeti fejlesztési miniszterhez, dr .
Seszták Miklóshoz.

Tisztelt Miniszter Úr !

A többségében állami tulajdonban lévő ót víziközmű-társaság, a Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt., a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., az Északmagyarországi Regionális Vízm űvek Zrt ., az
Északdunántúli Vízmű Zrt. és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. működése az elmúlt
években fenntarthatatlanná vált. A kormány olyan adókat és intézkedéseket vezetett be
(közműadó, tranzakciós adó, rezsicsökkentés), amelyek eredményeképpen a szolgáltatók kevés
profitja eltűnt, sőt, ma már nem biztösított a hosszú távú finanszírozásuk, fejlesztésre pedi g
nincs forrás . Ezek a cégek pár évvel ezel őtt 50 milliárd forint árbevétel mellett 500 millió forint
profitot tudtak kitermelni .

Annak érdekében, hogy tisztán lássuk a jelenlegi helyzetet, az' alábbi kérdésekkel fordulo k
Miniszter Úrhoz:

Az említett öt víziközmű-társaság 2015-ben milyen gazdálkodást folytatott? Az öt vállala t
múlt évi beszámolója, mérlege miként alakult?
Amennyiben a teljes évi nem készült el, úgy a legutolsó negyedéves zárásra vonatkoz ó
adatok hogyan alakultak?

A többségében állami tulajdonban lév ő öt víziközmű-társaság jövőjével kapcsolato s
bizonytalanság nem újkelet ű. Korábban én is és képvisel őtársaim is tettek fel kérdést az NFM -
nek arra vonatkozóan, hogy a kormánynak milyen tervei vannak a működés hosszú távú
fenntarthatóságának megteremtése érdekében. Még mindig csak annyi ismert, hogy
reorganizációs terv készül, amely reményeink szerint megoldást ad a kiszámítható, hatékony
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működés megteremtésére és a feladatok finanszírozására, de a konkrét intézkedések, beleértve ,
hogy tervez-e a kormány elbocsátásokat az ágazatban, nem ismertek .

Miért nem hozta még nyilvánosságra a víziközm ű-társaságok reorganizációs tervét a
kormány, miért nem lehetett eddig megismerni azt? Kérem, hogy küldje el a
reorganizációs tervet a válaszához mellékelten !

Várom kérdéseimre megtisztelő válaszát.

Budapest, 2016. február 17 .
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