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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló

2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i

rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdés t

kívánok feltenni

Dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter úrnak

„Ki nem mond igazat? Egyetért-e Ön Szabó Gergellyel а МЕТ Magyarország Zrt .
vezérigazgatójával? (2)”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek а Miniszter Úrtól, azért tőle, mert а nemzet i
vagyongazdálkodással, energiagazdálkodással, energiapolitikával kapcsolato s

kérdéseim vonatkozásában а Kormány tagjai közül Miniszter Úr illetékes а
válaszadásra .

Tisztelt Miniszter Úr !

А „ hi ;ъе , г mond igazat? Egyetért-e Ün Szabó Gergellyel а МЕТ Magyarország Zrt .

vezérigazgatójával? "című , K/2361 . irományszámú írásbeli választ igénylő kérdésemre

adott K12361/1 . irományszámú válaszát köszönettel megkaptam .

Ön а K/2361 . irományszámú írásbeli választ igényl ő kérdésben feltett kérdésekkel

kapcsolatban regerősítette, hogy az МУМ Csoport
,,továbbra teljes mértékben

alkalmas az Fbkr. szerinti jogszabályi feladatok teljesítésére " . Mindez egyfelől azt

jelenti, hogy az МУМ Csoport Ön szerint mind az Fbkr . megalkotásának id őpontjában ,

mind azóta folyamatosan is alkalmas aг Fbkr. szerinti jogalkotói célok teljesítésére.

Másfelő l pedig azt is jelenti, hogy Ön szerint Szabó Gergelynek а МЕТ Magyarország

Zrt . vezérigazgatójának nem volt igaza, amikor azt állította, hogy az Fbkr . szerint i

kötelezettségek önállóan történő teljesítése túl nagy kockázat lett volna az МУМ -nek és

az akár az egész cёg gáztevékenységét veszteségessé tette volna, vagyis Ön а IU2361 .

számú írásbeli választ igénylő kérdésben szerepl ő I . pont szerinti kérdésre nemlege s

választ adott .

Ön а K/2361/1 . számú válaszában így részben megválaszolta а feltett kérdéseket ,

azonban több, а fenti válaszából következ ő kérdés feltehetően elkerülte az Ön

figyelmét, így válaszát jelenlegi formájában nem tudom elfogadni .



Ugyancsak nem, illetve félreé rthető módon válaszolt а MET Magyarország Z rt .

tényleges tulajdonosainak ismeretségével kapcsolatos kérdésre. Ön а kérdésre adott
válaszában azt írta, hogy а МЕТ Magyarország Zrt . tulajdonosi szerkezete а „Társaság”
honlapján megismerhető , ugyanakkor két bekezdéssel korábban „Társaság” kifejezés
alatt az МУМР -rő l írt . Jelzem, hogy az МУМР honlapján nem szerepel információ sem
а МЕТ Magyarország Zrt. tulajdonosi szerkezetérő l, sem а tényleges tulajdonosairól . А
МЕТ Magyarország Zrt . honlapján és а cégjegyzékben sem szerepel információ а
tényleges tulajdonosokról . А K/2361 . számú írásbeli kérdésben feltett utolsó kérdé s
ugyanakkor arra vonatkozott, hogy Ön ismeri-e а МЕТ Magyarország Zrt . tényleges
tulajdonosait, vagyis azokat а természetes személyeket, akik аг egyes –akár offshore
helyszínnek is tekinthető –országokban bejegyzett cégek mögött tulajdonosként állnak .

Mindezek alapján а Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében
biztosított jogommal élve аг egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 . )
ООУ határozat 124 . § (1) bekezdése alapján az alábbi kérdéseket intézem ismételten
Önhöz :

1. Miért nem hasznosíto tta önállóan az МУМР а HAG vezeték kapacitásait, és íg y
miért nem az állami tulajdonú МУМР tett szert évente több tízmilliárd forinto s
haszonra az ausztriai irányú földgáz behozatali lehetőségén (hiszen а
kormányzati cél feltehetően erre irányult) ?

2. Miért engedi át az állami МУМ egyik földgázkereskedője még mindig а HAG
vezetékhez tö rténő , számára jogszabállyal biztosított hozzáférési jogot а МЕТ-
csoport tagjainak?

3. Miért nem kívánja módosítani az Fbkr-t annak érdekében, hogy а másodlagos
kapacitásértékesítési jogot az Fbkr . végrehajtása során а kapacitások lekötésér e
jogszabály alapján jogosult MVM-es kereskedő ne játszhassa át tetszése szerin t
valamely ismeretlen és offshore tulajdonosi háttérrel is rendelkező cégnek?

4. Ön ismeri-e а МЕТ Magyarország Zrt. tényleges tulajdonosait ?

Tisztele ttel várom válaszát !

Budapest, 2015 . január 5 .

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő
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