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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Mager Andrea, tárca nélküli miniszter (nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős) 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Résztulajdonosként miért tétlen az állam a Dunaferr-
ügyben?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Mint az köztudott, a megszűnés szélére sodródott a dunaújvárosi vasmű, az ISD Dunaferr Zrt., és
ebből adódóan a város és környékén élők megélhetése is. Az az üzem, amely a nyilvános cégadatok
szerint 2018-ban 368 milliárd forint nettó árbevétel mellett 10,6 milliárd forint korrigált adózott
eredményt  ért  el,  és  Magyarország meghatározó jelentőségű acélgyártó  komplexuma,  az  ország
egyik legnagyobb termelő vállalategyüttese. Éves acéltermelő kapacitása mintegy 1,7 millió tonna.

Kizárt,  hogy a  kormányzat  ne  tudna arról,  hogy a  2020-as  év  végén  a  vasműnél  és  az  onnan
kiszervezett  cégeknél  összesen  hatezren  dolgoznak,  de  ha ideszámítjuk a  cég  beszállítóit  is,  és
azokat a vállalkozásokat, amelyek a vasmű dolgozói nélkül elesnének bevételeik javától, akkor 15
ezer munkahely függ a Dunaferrtől. A családtagokkal együtt mindez 40-50 ezer embert érint. Ha a
vasmű bezár, a 40 ezer lelkes Dunaújváros lesz a második Ózd. És ellehetetlenül még 20-30 közeli
település, ahonnan naponta Dunaújvárosba ingáznak az emberek dolgozni.

Azt  is  ki  lehet  zárni,  hogy a kormányzat  ne tudna az ügy botrányos részleteiről,  arról,  hogy a
munkavállalók késve kapnak fizetést, a cégnél érdekképviseletet ellátó Vasas szakszervezet négy
vezető  tisztségviselőjének  felmondtak,  a  társaság  jelenlegi  ügyvezetése  nem  felel  meg  a
jogszabályoknak, illetve már több felszámolási eljárást is kezdeményeztek a hitelezők.

A magyar állam - ha igen kis mértékű arányban is, de - résztulajdonos az ISD Dunaferr Zrt.-ben,
éppen ezért joggal merül fel, miért nézi tétlenül, hogy a társaság körül ilyen mértékű bizonytalanság
és törvénytelenség alakulhasson ki.



Pedig jól emlékszünk arra, amikor a Mészáros Lőrinc a Mátrai Erőműtől meg akart szabadulni –
miután kivették a cégből a több mint 11 milliárd forintos osztalékot – a kormányzat pillanatok alatt
visszavásárolta azt az akkori tulajdonosától, Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségétől. Az üzlet – az
előterjesztés  szerint  –  a  vételáron  felül  közel  60  milliárd  forintnyi  forrás  igénybevételét  tette
szükségessé annak érdekében, hogy az erőmű működni tudjon és a dolgozók bérét egyáltalán ki
lehessen fizetni.

Az ellentmondásokra tekintettel kérem, szíveskedjen válaszolni a felmerülő kérdésekre:

1. Mi lehet a különbség a Mátrai Erőmű és a Dunaferr között?

2. Mi az oka, hogy amíg a Mátrai Erőműnél a Kormány szinte azonnal több tízmilliárdos
segítséget tudott nyújtani, addig a Dunaferr esetében tétlenül nézi, ahogy több tízezer ember,
lényegében egy egész város küzd a mindennapokban a létbizonytalansággal?

3. Állami résztulajdonosként mit kíván tenni a helyzet mihamarabbi rendezése érdekében?

Tisztelettel várom válaszát.
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