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Csenger-Zalán Zsolt: Végre törleszthetjük régi adósságunkat

Elõvették a magyar kártyát
Csenger-Zalán Zsolt az új parlament megalakulásával múlt pénteken megkezdte a 
képviselõi munkát. A már bizottsági tagsággal is rendelkezõ Pest megyei politikust 
a közeljövõ legfontosabb feladatairól kérdeztük.

– Országgyûlési képviselõként 
milyen személyes küldetése 
van?

– Képviselõként a határon 
túli magyarok állampolgársá-
gának kérdése a legfontosabb 
általam támogatott javaslatok 
egyike. Ez persze nem kizá-
rólag személyes küldetésem, 
hanem a Fidesz–KDNP kez-
deményezése, mégis nagyon 
megtisztelõ, hogy részese lehe-
tek ennek a történelmi válto-
zásnak. A választókerületemet 
közvetlenül érintõ feladatok 
közül a közlekedést, valamint 
a közbiztonság és iskolák fej-
lesztését tartom kiemelkedõ 
jelentõségûnek.

– A határon túli magyarok 
ügyét a bizottságban is képvi-
selheti.

– Mivel a külügyi és a hatá-

ron túli magyarok bizottságának 
leszek tagja, nagy erõket fogok 
mozgósítani, hogy az elsõk között 
kerüljön a parlament elé a hatá-
ron túli magyarok állampolgársá-
gának a kérdése. Ez régi adóssága 
a törvényhozásnak és az anyaor-
szágnak a Kárpát-medencében élõ 
magyarsággal szemben.

– Mi a véleménye a szlovák 
reakciókról?

– Úgy érzem, hogy nagyobb 
a dolog füstje, mint a láng-
ja. Tudomásul kell venni, hogy 
Szlovákiában választások van-
nak, ezért elõvették a magyar 
kártyát. Az a törvényi változás, 
ami a terveink szerint megnyit-
ja a lehetõséget a határon túli 
magyarság számára, egyáltalán 
nem szokatlan Európában, sõt 
a környezõ országban sem. Itt 
egyénileg kérhetõ, nem pedig 

etnikai alapon tömegesen oszto-
gatott állampolgárságról van szó. 
Egyfajta könnyített eljárásról. 
Ugyanilyen rendszer mûködik 
Romániában és Szlovákiában is, 
de több környezõ országban is.

– Mennyire lesz népszerû a 
magyar állampolgárság a hatá-
ron túli magyarok körében?

– Arra kell gondolni, hogy 
annak idején szkeptikus hangok 
voltak a magyar igazolvánnyal 
kapcsolatban is, szimbolikus érté-
ke miatt mégis nagyon sokan igé-
nyelték. Tudok olyan Erdélyben 
élõ nagyon idõs emberrõl, aki 
csak azért váltotta ki, hogy azzal 
temethessék el õket. Az állampol-
gárság lehetõségének megadása 
a magyar nemzetnek a határokon 
átívelõ újraegyesítése, az egész 
nemzet összefogásának jelképe 
kíván lenni.� Gombás�Bálint�

Csenger-Zalán Zsolt parlamenti képviselõ szerint az állampolgárság a nemzeti összefogás jelképe lehet
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Az elkeseredett szegedi vállalkozók elkezdték bontani az M43-as autópályát

Milliárdokkal tartoznak az M43-ast építõ alvállalkozóknak

Visszabontják a pályát?
A pénzükre esetenként közel egy éve váró szegedi alvállalkozók a múlt hét végén 
bontani kezdték az M43-as autópályát, mivel az építés harmadik szakaszát elnyerõ 
Szeviép Zrt.–Tisza M43 Konzorcium több mint 3 milliárd forinttal tartozik nekik. 
A beruházó, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (NIF) a szerzõdés megszegése 
miatt megkezdte a szerzõdéstõl való elállás elõkészítését.

A szegedi autópálya építésének 
beruházója a NIF, a kivitelezõ 
pedig a Tisza M-43 Konzorcium, 
melynek tagjai a spanyol 
Sedesa (konzorciumvezetõ), 
a Szeviép Zrt. és a Hídépítõ 
Zrt. A beruházó és a kivitelezõ 
állnak egymással szerzõdéses 
viszonyban, így a kifizetést is 
a konzorcium felé kell telje-
sítenie a NIF-nek, amit tájé-
koztatása szerint meg is tett. 
A tartozásokat a konzorcium 
egyik tagja, a Szeviép Zrt. hal-
mozta fel, a cég – mely már 
csõdvédelem alatt áll – úgy 
indokolta kintlévõségeit, hogy 
nagymértékû hitelkivonások 
történtek, így a pénzek a ban-
koknál maradtak.

– Véleményem szerint 
súlyos szabálytalanság történt 
a szerzõdésírások során, ez 
vezetett a most fennálló hely-
zethez – nyilatkozta lapunknak 
Temesvári Zoltán, a szegedi 
alvállalkozók jogi képviselõje. 

– A szabály szerint 60 napon 
túli kifizetésekre nem lehet 
szerzõdést kötni, és amint meg-
érkezik a NIF-tõl a pénz, azt 
az alvállalkozóknak 30 napon 
belül ki kell fizetni, és szám-
lával leigazolni. Csakhogy ezt 
az elõírást úgy játszották át, 
hogy a konzorciumon belül 
alvállalkozói szerzõdést kötött 
a Szeviéppel egy másik kon-
zorciumi tag. Így fordulhatott 
elõ, hogy egyik esetben mint 
konzorciumi tag jelent meg a 
Szeviép, máskor alvállalkozó-
ként szerepelt. Véleményem 
szerint ez szabálytalan és eti-
kátlan, hiszen az alvállalkozói 
teljesítéseket igazoló szám-
lák lényegében a konzorcium 
számlái voltak.

A jogi képviselõ elmondta, a 
NIF felszólította a konzorciumot, 
hogy nyilatkozzék, hajlandó-e 
felelõsséget vállalni a tartozáso-
kért, de ezt nem tette meg, ezért 
úgy döntöttek, hogy folytatják 

a demonstrációt az M43-ason. 
– Elkeserítõ, hogy családok szá-
zainak élete, biztonsága forog 
veszélyben, míg az adós cég 
korábbi és jelenlegi tulajdono-
sa a 100 leggazdagabb magyar 
listáján csücsül milliárdjaival 
– mondta az egyik demonstráló 
cég vezetõje.

A NIF Zrt. közleményt juttatott 
el lapunkhoz is, melyben leírják, 
hogy „a beruházó értékelése sze-
rint a jelenleg kialakult helyzet, 
így a ki nem fizetett alvállalkozók 
munkaterületen folytatott akadá-
lyozó tevékenysége (lezárások és 
megépített létesítmények elbontá-
sa stb.) veszélyezteti az M43 autó-
pálya megvalósulását és késõbbi 
üzemét, tehát a megrendelõ kár-
enyhítési, kárelhárítási törekvései 
nem teljesülnek”.

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztõ Zrt. ezért a szerzõdés 
megszegése miatt megkezd-
te a szerzõdéstõl való elállás 
elõkészítését.� Dobó�Csaba
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