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Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . §-ának (8) bekezdésében
foglaltak szerint hozzám intézett „Hogyan segíti az E.ON egyes földgázipari

érdekeltségeinek megvásárlása a kormány rezsicsökkentési céljait?” és

„Mennyi gázt vett az állam az E .ON-ügylet során?” című , K/13120. és K/13121 .
számú írásbeli kérdéseire az alábbi összevont tájékoztatást adom :

Az E.ON egyes földgázipari érdekeltségeinek megvásárlása állami garanciát jelent a
jövőbeni biztonságos földgázellátásra. A földgáz üzletág megvásárlásával állam i
szereplő tárgyalhat közvetlenül az árról is a legnagyobb partnerekkel . Az immár
Magyar Földgázkeresked ő Zrt. és Magyar Földgáztároló Zrt . néven jegyzett
társaságok közösségi felügyelet alá vonásakor a kormány a magyar lakosság és a
vállalkozások biztonságos és megfizethető árú ellátását tartotta szem előtt .

A társaságok jövedelmezősége az elmúlt id őszakban a várakozásoknak megfelelően
alakult, így elő reláthatóan mindkét cég nyereséggel zárja majd az idei évet . Ez
egyúttal azt is jelzi, hogy megvan a fedezete a megvalósult 20 . százalékos
rezsicsökkentésnek .

A földgáz kereskedelmi és tárolói tevékenység állami kézbe vétele már az önök
kormányzása idején is felmerült, hiszen Bajnai Gordon miniszterelnöksége idejé n
kötöttek elővásárlási jogot a társaságok megszerzésére .

A gázvásárlással kapcsolatos kérdése nehezen értelmezhető , tekintettel arra, hogy
az MVM Magyar Villamos M űvek Zrt. (MVM) az E .ON egyes földgázipar i
érdekeltségeit vásárolta meg . Nem földgázt vett tehát, hanem társaságokat .
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A társaságok megszerzésekor a tárolói mobil földgázkészlet jelentős részének nem
az E.ON volt a tulajdonosa, így az az adás-vétel eredményeképpen sem került az
MVM tulajdonába . A fennmaradó kisebb hányadhoz a hosszú távú szerz ődésnek
megfelelő áron jutott hozzá az MVM .

Határozottan kijelenthetjük, hogy a téli felkészüléshez szükséges készle t
rendelkezésre áll . Az átadás-átvételkor a tárolókban lévő 1,7 milliárd köbméter gáz
jelenleg is a helyén van. A Magyarországon m űködő földgáztárolók felkészültek a
télre, a lakosság és az egyetemes szolgáltatás alá tartozó közintézmények ellátás a
így biztosított .

Kérem, hogy válaszom szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2013 . december „ 6” .
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