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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlés Házszabálya 91 . §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján hozzám
intézett „Biztosan nincs több titok?” cím ű , K/3552. számú írásbelit kérdésére az
alábbiakról tájékoztatom :

A MOL 21,2 százalékos részvénycsomagjának hazai kézbe kerülése kiemelt pofetikai é s
gazdaságtörténeti jelentőségű esemény. A nyolcvanas évek második felében megindult
spontán privatizáció kezdetei óta először fordul elő , hogy az állam a közjó érdekében
visszavásárol egy, az ország pénzügyi mozgásterét és energiafüggetlenségét nővelői ,
stratégiailag jelentős nemzeti vagyonelemet. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
tulajdonszerzést annak súlyához máltó kört yltekintéssel készítette elő, a megállapodás
pontos körülményeiről az átláthatóság érdekében az Országgyűlés nyilvánossága előtt
számolt be .

A MOL részvényeinek megvásárlásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatba kerül t
minisztériumi dolgozók természetszerüen átestek a munkájuk elvégzéséhez szükséges
rrD" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen .

A Szurgutnyeftyegaz olajtársasággal kötött szerződés végleges szövegének elkészítése
során a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tanácsadójaként az egyik legnagyob b
magyarországi ügyvédi iroda, a Horváth és Társai Ügyvédi iroda DLA Piper, a vilá g
legnagyobb ügyvédi irodahálózata, a DLA Piper magyarországi irodáim járt e1. Az
ügyvédi iroda kiválasztásában szerepet játszott a DLA Piper hazai és nemzetköz i
elismertsége, a kifejezetten ilyen típusú ügyekben szerzett kiemelkedő tapasztalata,
felelősségbiztosításának mértéke, továbbá az a körülmény, hogy az ügylet tárgyalása, a
szerződés elkészítése és aláírása során a DLA Piper — londoni és moszkvai irodá i
révén — képes volt integrált magyar, angol és orosz jogi tanácsadást nyújtani. Az
ügyvédi iroda természetesen a legszigorúbb jogszabályi és szerződéses titoktartási
előírások mellett látta és látja el az ügylettel kapcsolatos feladatait . Az ügylette l
kapcsolatos teljes ügyvédi megbízási díj az ügylet zárásáig legfeljebb 235 .000 euró
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(ehet, Ez a megbizásF díj nem csupán az adásvételi szerz ődés kidolgozásáva l
kapcsolatban felmerült megbízási díjat és megtérített költségeket (pl . repülőjegyek ,
egyéb utazási költségek) fedezi, hanem magában foglalja a szerződés tárgyalását
megelőző előkészítő munka során felmerült jogi tanácsadást (pl. szándéknyilatkozatok,
külföldi tárgyalások, a finanszírozás strukturálásával kapcsolatos feladatok), tovább á
felöleli a szerződés tárgyalása és aláírása kapcsán eljáró külföldi (angol és orosz) DLA
Piper ügyvédek teljes megbízási díját és a tranzakció kés őbbi zárása érdekében még
ellátandó ügyvédi teend őket Is .

Az UntCredit Bank Hungary Zrt. szerepe a tranzakcióban a részvény adásvétel
technikai lebonyolítására korlátozódik, azaz feladata kizárólag annak biztosítása, hog y
az ügylet zárásakor a vételár és a MOL-részvények átutalása egyidej űleg, egymásra
tekintettel az ún. „szállitás fizetés elleriében A elv (DVP) alapján történjen meg az elad ó
és a vevő érintett pénzforgalmi, illetve értékpapirszamlái között . Az UniGredit Bank
Hungary Zrt. részvételét a tranzakcióban az orosz fél kérte, mivel a Szurgutnyeftyega z
ennél a pénzintézetnél rendelkezik értékpapír- és pénzforgalmi számlávai, és a MO L
részvényeit jelenleg is itt vezetett értékpap€rszámlén tartja . Az UniGredit Bank Hungary
Zrl díja mindősszesen 4000 (azaz négyezer) forint ,

A teljes tranzakciós költség a tana-akciós érték 0,015 %-a (azaz tizenöt tízezretéke) ,
ami összességében nem haladja meg a 75 .000.000 (azaz hetvenöt millió) forintot . Az
ügylet lebonyolításához a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem vett igénybe pénzügy i
tanácsadót, befektetési bankot, ami a hasonló nagyságrendű ügyekkel összevetve
nagyon jelentős tranzakciós kő ltségmegtakarttást eredményezett .

Hasonló nagyságrendű szerződésekben a titoktartási kötelezettség bevett, .kötelező ”
elem. Mivel a szerződés aláírásakor a felek nem lehetnek biztosak abban, hogy a z
ügylet (adásvétel) sikeresen teljesül, a szerződések mindig tartalmaznak egy olya n
minimális titoktartási id őtartamot (tipikusan 3 év), amely alatt az információk bizalmas
jellege pusztán az id ő múlása miatt akkor is elenyészik, ha az ügylet esetleg meghiúsul .
A kormány a részvény adásvételi szerződés teljes szövegét nyilvánosságra hozta. A
szerződés rendelkezései szerint e tcőizzétéiePt követően az adásvételi szerződés már
nem minősül bizalmas informácitönak, így arra már titoktartási kötelezettség sem
vonatkozik .

Az adásvételi szerződés angol és orosz változatába — előzetes időpont-egyeztetés után
— Képviselő Asszony természetesen betekirtthet a Minisztérium épületében .

Kérem Képviselő Asszonyt, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2011 . június , , ' ' 93 ,.
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