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Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény
42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok intézni a Miniszterelnök Úrho z
„Vállalható-e Miniszterelnök úr számára a HM-El Zrt . igazgatósági elnökének, dr . Maróth Gáspárnak a
személye, akiróZ kiderült, hogy saját cégének üzletrészein egy ciprusi hátter ű offshore szervezettel osztozik? ”

címmel .
A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Amint azt nemrégiben a közvélemény elé tártam, a Dr . Maróth Gáspár, — aki folyó év március 1 . napjától a HM El
Zrt. igazgatóságának az elnöke — a Dermatrade Korlátolt Felel ősségű Társaságnak is tulajdonosa, illetve ügyvezet ő
igazgatója . A Dermatrade Kft-ben ugyanakkor tulajdonos az ismeretlen tényleges tulajdonosi körrel bíró Hérbe x
Holdings Limited (CY 1070 Nicosia, Ciprus, Methonis 2) is .
Dr . Maróth Gáspár, ugyancsak a fenti off-shore szervezettel korábban is kapcsolatban állt, akkor a Dermalcar e
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság égisze alatt.
Tisztelt Miniszter Úr több ízben kifejtette elkötelezettségét az off-shore szervezetekkel, az off-shore lovagokka l
való „leszámolás” terén .
I.

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy mennyiben tarja elfogadhatónak, hogy a HM -EI Zrt .
igazgatóságának elnöke off-shore szervezetekkel hosszú időn keresztül és jelenleg is off-shore szervezetekke l
üzletel?

II.

Tudomással bírtak-e Dr . Maróth Gáspár üzleti kapcsolatairól a kinevezését megel őzőleg?
a) Amennyiben nem volt erről tudomásuk, úgy nem tartja-e könnyelműségnek, hogy egy átláthatatla n
kapcsolatrendszerrel bíró személy az egyik legnagyobb köztulajdonban lev ő gazdálkodó szervezet
igazgatóságának élére kerül kinevezésre?

b) Amennyiben viszont tudomásuk volt Dr . Maróth Gáspár úr zavaros üzleti életéről, úgy ki, vagy kik a
felelősök a kinevezéséért ?
Várom válaszát !
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