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Írásbeli választ ieénvl ő kérdés

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 .

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Miért vettek 6 milliárd köbméte r

tárolókapacitást, ha önök szerint a felére sincs szükség?” címmel írásbeli választ igénylő

kérdést kívánok benyújtani Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Asszony !

Az ön tárcája rendre azt válaszolja a horribilis összegért megvásárolt gáztározók alacsony

töltöttségét firtató – a sajtóban és a parlamenti fórumokon feltett – kérdésekre : bőséggel

elegendő a jelenlegi, 50 százalék alatti tő ltöttségi szint – a tél elején, egy élesedő orosz-ukrán

gázvita közepén – ahhoz, hogy megnyugtatóan biztosítsa a magyar ellátásbiztonságot .

Józan logika szerint a tározókban ilyenkor, a fűtési szezon elején kellene a legtöbb gázt

felhalmozni, a legfőbb beszállítói csatornát érintő politikai konfliktus pedig további biztonsági

tartalék felhalmozására adna okot. Ha mindezeket figyelembe véve is szólnak szakma i

indokok amellett, hogy nincs értelme az 50 százalékos töltöttség fölé menni} akkor joggal

tehető fel a kérdés: mi indokolta, hogy a szükséges tározókapacitás duplájának a

megvásárlására fordítsuk az adóbefizetésekből származó százmilliárdokat? Amennyiben

valóban elegendő az 50 százalékos tőltőttség, akkor a korábban megvásárolt E .ON-tározó k

bőven fedezik azt a tárolási igényt, amelyre az országnak maximálisan szüksége van . Ebben

az esetben viszont végképp érthetetlen, hogy miért kellett az E .ON-bevásárlást követően még

a MOL tározóit is megvenni 140 milliárd forintért, azaz fajlagosan drágábban, mint a



szakértők szerint szintén felülárazott E.ON-üzlet esetében, és miért volt jó befektetés a

fölösleges újabb tározó megszerzésére elkölteni 20 milliárd forinttal több közpénzt, min t

amennyit 2013-ban a teljes felsőoktatásra szántak. Kíváncsian várom, létezik-e a lépésre

logikus, az Ön korábbi állításaival és a tényekkel is összhangban álló magyarázat.

Válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2013 . november 25 .
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