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Közmű Változatlan energiaárak mellett az MVM-nél gyűlhet az alacsony gázár haszna

Távközlés

Rezsicsökkentésről szó sincs

Milliárdok
a közbeszerzés
mellőzésével

A Fidesz nem akarja kitenni a magyar lakosságot a nemzetközi energiaárak esésének – közölte Németh
Lászlóné miniszterelnökségi államtitkár. Ennek haszna az MVMnél gyűlhet, amiből viszont állni lehetne a rezsicsökkentés miatti EUeljárás várható cechjét.

eFolytatás az 1. oldalról

Marnitz István
A nemzetközi energiaár-esés ellenére továbbra se várható a lakossági
gázár csökkentése – közölte kérdésünkre a nemzeti közműszolgáltatásról szóló tegnapi sajtótájékoztatón Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős
államtitkára. Magyarázata szerint
ugyanis nem kívánják a lakosságot
a nemzetközi tőzsdék hullámzásának kitenni. Ez jelen esetben tehát
azt jelenti, hogy a nemzetközi áresésnek nem kívánják a lakosságot
kitenni. A tájékoztatón ennek kapcsán többször is elhangzott, hogy az
EU-tagállamok között a hazai lakossági árak még mindig a második legalacsonyabbnak számítanak, tehát
bármely hatás érvényesítése inkább
más tagállamokra várhat.
A tehát változatlan lakossági gáztarifák és a vélhetőleg csökkenő gázbeszerzési árak között gyűlő haszon
a nemzeti fejlesztési tárcához tartozó állami MVM leányvállalatában, a Magyar Földgázkereskedőnél (MFGK) gyűlhet fel – vélekedett
a nemzeti fejlesztési tárca korábbi vezetője. Kérdésre azt is elismerte, hogy a hazai energiatarifákkal
kapcsolatos uniós vizsgálat az ágazat egyes szereplőit többletköltségekkel fenyegeti, vagyis az unió előírhatja, hogy a rezsicsökkenés miatt
több pénzt kapjanak a külföldi szol-

Németh Lászlóné államtitkár és az állami közműcég vezérkara. Nem terhelik a lakosságot FOTÓ: TEKNŐS MIKLÓS

gáltatók. Azt biztosra vette, hogy
emiatt nem emelik a rezsit: meglátása szerint a többletterhek nagy részét fedezheti az MFGK-nál felgyülemlő összeg. Annak ellenére ugyanis, hogy a tájékoztató jó részén a Miniszterelnökséghez tartozó állami
ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató, valamint a szintén a kancellária alá sorolt Magyar Fejlesztési
Bank (MFB) tulajdonában lévő Főgáz nagyarányú költségcsökkentési
elképzeléseit ecsetelték, az így megtakarítható összegnek is van határa
– szögezte le Németh Lászlóné.
Annak kapcsán, hogy a Főgáz –
amely felett az ENKSZ gyakorolja
a tulajdonosi jogokat – jövő januári,
júliusi és októberi hatállyal átveszi az
E.ON-tól, a GDF Sueztől, valamint a
Tigáztól a könyvek szerint több tízmilliárdos veszteséget magában hor-

dozó lakossági gázellátást, Horváth
Péterrel, az ENKSZ elnök-vezérigazgatójával együtt leszögezték: a Főgáz idén a tavalyinál valamivel kedvezőbb nyereséget vár, noha már átvette a Magyar Telekom hatvanezer
lakossági fogyasztóját is. Tehát alkalmas a többi gázszolgáltató ügyfeleinek átvételére és ellátására. Németh
Lászlóné nem számít rá, hogy ebből
adódó veszteségeik elérnék a 14 milliárdos tőketartalékukat.
Annak kapcsán, hogy a felügyelő hatóság kétszer is megbüntette
a Főgázt amiatt, mert nem nyújtotta be a gázfogyasztók átvételi engedélye fejében tőle bekért üzleti tervet, Horváth Péter úgy fogalmazott:
ez ügyben tárgyalnak a hatósággal,
mert itt nem egy cégről, hanem új
közellátási modellről van szó. Ráadásul eddig nem írhatták le, hogy

tervezik a GDF Suez ügyfélszolgálati cégének megvásárlását. Ennek
megtörténtét csak nemrég hozták
nyilvánosságra. A Főgáz saját forrásból tízmilliárdnál kevesebbet ﬁzetett. (Ennek folytán az E.ON-nal
ellentétben itt az átvétel kapcsán
nem lesz rendkívüli mérőleolvasás.)
A Tigáz ügyfélszolgálati rendszerére
nincs szükségük. Németh Lászlóné
az év végére tette egy saját auditált
üzleti terv elkészültének lehetséges
időpontját.
Az Elmű–ÉMÁSZ lakossági szolgáltatásának át-, illetve egyes kisebbségi vagyonelemeinek megvételéről – aminek kapcsán negyedéve
szándéknyilatkozat született – még
zajlanak az egyeztetések. Németh
Lászlóné érzékeltette, hogy az EDF
Démásszal is tárgyalnak, valamint
átvilágítják a hazai távhőcégeket.

Költségvetés
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Érthetőbb,
átláthatóbb
büdzsé kéne
Kriván Bence
Átláthatóbbá, elszámoltathatóvá,
érthetővé kell tenni az emberek
számára a költségvetést. A magyar
gyakorlat ezer sebből vérzik: a nyolc
szükséges, a tervezhetőséget, az ellenőrzést és a nyilvánosságot szolgáló dokumentumból a kormányt
hármat – az irányelveket, a féléves
jelentést és a polgárok költségvetését – eleve el sem készíti, négynek
a színvonala pedig mélyen a nemzetközi követelmények alatt marad
Az Állami Számvevőszék ellenőrző szerepét betölti, noha a szervezet jelentéseinek közérthetőségét
jogos kritikák érhetik. Sok jó tehát
nem mondható el a magyar költségvetésről azt leszámítva, hogy az
utóbbi években már tartani tudta a
három százalék alatti hiányt. Hogy
ezt miként teszi, azt egy friss nemzetközi felmérés szerint – ﬁnoman

Varga Mihály átadja a házelnöknek jövő évi költségvetés tervezetét

szólva – a közvélemény nem tudja
nyomon követni.
Magyarország a száz elérhető
pontból 49-et kapott az International Budget Partnership (IBP) nevű
független civil szervezetnek a költségvetés átláthatóságát ﬁrtató felmérésében, s ez a 45. helyre volt elegendő a vizsgált 102 ország közül.
Ezzel sereghajtók vagyunk az unióban, s a fejlett országokat tömörítő
OECD-ben is csak a törökök roszszabbak nálunk – mondta a 2014es büdzséket megvizsgáló felmérés
magyar jelentésének elkészítésére
felkért Költségvetési Felelősségi Intézet (KFIB) igazgatója. Romhányi

Balázs szerint ezzel szó szerint balkáni szintre süllyedtünk, fekete-afrikai államok sora előz meg minket. A transzparencia hiánya súlyos
milliárdokba kerül, az IBP indexe
ugyanis iránytűként szolgál befektetők számára, emellett számos intézmény, mint a Világbank vagy az
OECD igazodási pontként kezeli. A
felmérés tényeken alapul, és az anonim független szakértők mellett az
adott állam szakminisztériuma is véleményezi. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nem szállt vitába
a megállapításaikkal – állítja a szervezet. Ennek ellenére az NGM sajtóközleményében visszautasította a

szubjektív állításokat. Helyzetünk
időközben tovább romlott, a friss
költségvetés nem hivatalos elemzését is elvégezte a KFIB, s ennek alapján már csak 44 pontunk lenne.
Az átláthatóság nem pénzkérdés, egyszerű politikai döntést igényel – húzta alá az igazgató, hozzátéve, hogy a jelenlegi helyzet a korrupciót konzerválja. Azzal, hogy a
háttérszámításokat tíz évre titkosítják, a hatástanulmányokat hozzáférhetetlenné teszik, a közérdekű
adatok igénylését megnehezítik. A
parlamenti kontroll alig működik, a
400 milliárdos országvédelmi alap
felhasználásáról, a maradványokról
saját hatáskörében dönt a kormány,
a képviselők asszisztálásával.
A nyilvánosság, a valódi független szakértők, testületek bevonása
helyett látszategyeztetések folynak
a költségvetési pénzek elosztásáról,
a társadalom információs vákuumban van. A költségvetési javaslat és
a törvény az irdatlan mennyiségű
módosítás miatt köszönő viszonyban sincs egymással, a büdzsé megértését szolgáló táblázatok, anyagok
elkészítésével már nem is bíbelődnek. Középtávú tervezésnek nyoma
sincs, nem tudható, hogy mikor milyen célra mennyit terveznek egyáltalán elkölteni – húzta alá Romhányi Balázs.

Lapunk megkeresésére az MVM
Net azt írta, hogy a hálózat már
most több mint 30 százalékos országos lefedettséggel rendelkezik,
a rendszer több sikeres tesztelésen
átesett, és számos kormányzati célú
alkalmazásra használják is próbaüzemmódban. A teljes hálózati készültséget – a frekvenciahasználati szerződésben vállalt 95 százalékos területi lefedettséget – a hálózat várhatóan 2016 márciusában
érheti el. E közlés azt jelenti, hogy
az eredetileg tervezett másfél év helyett a teljes LTE 450 hálózat nyolc
hónap alatt készülhet el. Magyarázatra szorul, hogyan lehet már most
30 százalékos a lefedettség. Az elérést úgynevezett pilotrendszerekkel biztosítják, amelyek szállítása és
üzembe helyezése a pályázat része
és feltétele volt. Minden jelentkezőnek három bázisállomásos rádióhálózatot kellett biztosítania. Továbbra is nagy kérdés, megtérül-e valaha is ez a beruházás: a projekt üzleti
tervében a hírek szerint évi 1,6 milliárd forint bevétellel számolnak az
M2M (gépek, tehát például a takarékosabb energiafelhasználás érdekében gáz- vagy villanyórák, va-

Online villanyóra és az előﬁzető
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lamint a központ; a kamionok útdíj-regisztrációs egységei; esetleg
az online pénztárgépek közötti)
kommunikációból, miközben meghatározó iparági szereplők szerint
jó esetben néhány százmilliós lehet
a piac. Az okosmérők közötti kommunikációt illetően időközben már
kiderült: maga az MVM sem számol annyi ilyen készülék telepítésével, mint korábban. Így a fő bevételi forrás is visszaszorulhat, az
MVM Net pedig kénytelen lesz a
piaci szolgáltatókkal versenyezni.

Pénztárgépek

Figyelmeztet
az adóhatóság
Levélben értesíti a Nemzeti Adóés Vámhivatal azokat a kiskereskedőket, akiknek pénztárgépe egy hónapja nem küld adatot azért a NAV
szervereire, mert mobilszolgáltatójuk felfüggesztette az adatátviteli
szolgáltatást. Ez rendszerint akkor
fordul elő, ha nem ﬁzetik be az online adatkapcsolatért ﬁzetendő díjat. A piac legnagyobb szereplője a
Garancsi István résztulajdonában
álló Mobil Adat Kft. Az értesítés az
ügyfélkapus tárhelyre érkezik, illetve azok a vállalkozások, amelyek
ilyennel nem rendelkeznek, postai
levélben kapják meg. (V. G. G.)
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