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Az Országgyűlés
/2013. (...) OGY határozat a

az E. ON Földgáz Trade FöldgázkereskedőZrt. és az E.ON Földgáz Storage Földgáztárol ó
Zrt. MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen MűködőRészvénytársaság által történ ő
megvásárlása előzményeinek és körülményeinek feltárására, gazdasági és társadalm i
hatásainak nyomon követésére irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáró l

Tekintettel arra, hogy az E.ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt. és az E .ON Földgáz
Storage Földgáztároló Zrt . állami tulajdonba kerülése az elmúlt húsz év egyik legnagyob b
jelentő ségű és értékű állami vásárlása, amelynek indokoltságával, értékével, körülményeive l
kapcsolatban ellentmondásos szakértői és politikai vélemények láttak napvilágot, a z
Országgyűlés a közpénzek felhasználásának átláthatósága, az adófizet ői forintok védelm e
érdekében elengedhetetlennek tartja, hogy az E .ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és
az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt . MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen
Működ ő Részvénytársaság által történő megvásárlása előzményeit és körülményeit, gazdaság i
és társadalmi hatásait teljes körűen feltárja – különös tekintettel a vásárlás i
szándéknyilatkozatot aláíró miniszterelnöknek és a tulajdonosi jogokat gyakorló nemzet i
fejlesztési miniszternek az esetleges állami vagyon csökkenését előidéző helyzet
kialakulásában betöltött szerepére –, a következ ő határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 24-27. §-a alapjá n
létrehozza az E. ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és az E. ON Földgáz Storage
Földgáztároló Zrt. MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
által történő megvásárlása előzményeinek és körülményeinek feltárására, gazdasági és
társadalmi hatásainak nyomon követésére irányuló vizsgálóbizottságot (a továbbiakban :
Vizsgálóbizottság) .

2. A vizsgálat tárgya különösen a következ ő kérdések tisztázása :
a) Milyen funkciót tölt be, milyen tevékenységet végez, milyen eszközökkel és mekkor a
piaci erővel rendelkezik az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt. a liberalizál t
földgázpiacon ?
b) Milyen funkciót tölt be, milyen tevékenységet végez, milyen eszközökkel és mekkor a
piaci erővel rendelkezik az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt., a liberalizált
földgázpiacon?

c) Hogyan alakult az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. eredményessége 200 7
óta?
d) Hogyan alakult az E .ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt eredményessége 200 7
óta?
e) Készült-e hatásvizsgálat a magyarországi, illetve regionális földgázpiacon a következ ő
10-15 éves időszakban várható folyamatok alakulásáról, így különöse n
a. a földgázszükségletek várható mértékér ől,
európai
b. az
határkeresztez ő
előrehaladásáról ,

földgáz-szállítóvezetékek

létesítéséne k

c. a piac-összekapcsolások lehet őségeiről,
d. a beszerzési források kiválasztásának és elérésének lehet ő ségeiről, feltételeiről,
e. a földgáz árának várható alakulásáról, valamin t
f. a magyarországi és a szomszédos országok tárolói kapacitásai kihasználásána k
várható alakulásáról ?
f) Készült-e hatásvizsgálat a földgáz nagykereskedelmi piacon 2015 után bevezetn i
kívánt modell-változatokról? Történt-e err ől társadalmi egyeztetés?
g) Milyen előnyökkel járhat a Magyar Állam számára, ha állami tulajdonú gazdasági
társaság tulajdonába kerülnek a földgáztárolók ?
h) Megengedhet ő-e a piaci szereplők között a tulajdonos személye szerint történ ő
különbségtétel a földgáztárolókhoz való hozzáférés során? A tulajdonos személyéne k
milyen jelentősége van a földgáztároló üzemeltetése során az Európai Uni ó
egységesülő energiapiacán?
i) Garantálható-e a biztonságos földgázellátás és a szabályozott árakon történ ő
szolgáltatás abban az esetben is, ha az államnak nincs tulajdoni részesedése a
földgáztárolót üzemeltető gazdasági társaságban? Létezik-e erre európai példa?
Milyen eszközök állnak a szabályozó hatóság feladatait ellátó Magyar Energetikai é s
Közmű-szabályozási Hivatal rendelkezésére az ellátásbiztonság és versenyképes ára k
biztosítása érdekében ?
j ) Milyen előnyökkel járhat a Magyar Állam számára, ha állami tulajdonú gazdasági
társaság tulajdonába kerül az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt.? Van-e az
E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt-nek kizárólagos joga a földgáz beszerzéssel, illetve a lakosságot ellátó további földgázkereskedők ellátásával
kapcsolatban? Van-e az E .ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt-nek kizárólago s
joga 2015 . július 1-jétől Magyarország földgázszükségletének kielégítését szolgáló
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földgázmennyiség beszerzésére a jelenlegi hosszú távú szerződéses partnerétől? Van-e
az E.ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt-nek kizárólagos joga 2015 . július 1 jétől a lakosságot ellátó további földgázkeresked ő ellátásával kapcsolatban?
k) Van-e közjogi vagy magánjogi akadálya annak, hogy valamely magyarország i
földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkez ő gazdasági társaság – akár hosszú távra
szóló – szerződést kössön a magyarországi földgázszükségletek kielégítés e
érdekében? Szükség van-e ehhez állami szerepvállalásra ?
1) Kinek (mely szervezetnek) a megbízásából, mely szervezet, mikor és milyen
szerződéses keretek között végezte el az E .ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt.
és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt . társaságok vagyonértékelését,
értékbecslését?
m) Az elvégzett értékbecslések, vagyonértékelések milyen megállapításokat tartalmazta k
az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és az E .ON Földgáz Storag e
Földgáztároló Zrt . által megjelenített értékek tekintetében? Hitelesnek tekinthetők-e a
sajtóban megjelent 40 millió euró, illetve 300 millió euró értékr ől szóló
vagyonértékelésekről szóló hírek?
n) Mik voltak az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt-re és az E .ON Földgáz
Storage Földgáztároló Zrt-re vonatkozó értékbecslések, vagyonértékelések főbb
szempontjai?
o) Milyen konkrét kötelezettséget vállalt Orbán Viktor miniszterelnök 2012 . novembe r
30-án az E .ON elnök-vezérigazgatójával aláírt adásvételr ől szóló
szándéknyilatkozatban? Tartalmazott-e a szándéknyilatkozat vételárat, illetve a z
adásvételi szerz ődés megkötésére és az ügylet megvalósítására el őírt határidőket?
p) Ki, mely szervezet készítette el ő az E.ON elnök-vezérigazgatójával 2012 . november
30-án aláírt szándéknyilatkozatot? Hogyan alakult ki az aláírásra el őkészített
szándéknyilatkozat tartalma?
q) Milyen felhatalmazás alapján járt el Orbán Viktor miniszterelnök, amikor 2012 .
november 30-án az E.ON elnök-vezérigazgatójával aláírta az E .ON Földgáz Trad e
Földgázkereskedő Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt . adásvételéről
szóló szándéknyilatkozatot ?
r) Milyen árat tartalmaz az E.ON és az MVM Magyar Villamosművek Zrt. között 2013 .
március 28-án aláírt, az E .ON Földgáz Trade és az E .ON Földgáz Storag e
vállalatokban meglévő 100 százalékos érdekeltség MVM Magyar Villamosm űvek Zrt.
részére történő értékesítésér ől?
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s) Hogyan biztosítja az MVM Magyar Villamosművek Zrt. a 2013 . március 28-án aláírt
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését? Honnan teremti el ő a
vásárláshoz szükséges forrásokat?
t) Milyen gazdasági és társadalmi hatással van Magyarországra, illetve milyen el őnyöket
hordoz Magyarország számára az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt. és az
E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt . MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által történ ő megvásárlása?

3 . A Vizsgálóbizottság az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5.) AB határozatának figyelemb e
vételével maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit .

4. A Vizsgálóbizottság tevékenységéről jelentést készít, amely tartalmazza
a) a Vizsgálóbizottság feladatának meghatározását ;
b) a Vizsgálóbizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket ;
c) a Vizsgálóbizottság ténybeli és jogi megállapításait;
d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította ;
e) a vizsgálat által érintett szervek vagy személyek észrevételeit a lefolytatott vizsgála t
módszereire és megállapításaira vonatkozóan ;
f) a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot .

5 . A Vizsgálóbizottság 8 tagból áll, tagjai országgy űlési képvisel ők. A tagokra a
képvisel őcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint: FIDESZ – 3, KDNP – 1 ,
MSZP – 2, Jobbik – I, LMP – 1 .

6 . A Vizsgálóbizottság elnökének személyére az Magyar Szocialista Párt országgy űlési
képviselőcsoportja, alelnökének személyére a Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé g
országgyűlési képvisel őcsoportja terjeszt el ő javaslatot a bizottsági tagságra jelölt képvisel ők
közül.

7. A Vizsgálóbizottság megbízatása kiterjed minden, e határozat pontjait érint ő vizsgálatra, é s
az ennek alapján szükséges intézkedésekre, illetve az azokra vonatkozó javaslattételre . A
Vizsgálóbizottság a munkája során — figyelemmel az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5.)
AB határozatára – a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be .
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Az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5 .) AB határozatában foglaltak figyelembe vételével a
kért adatokat mindenki köteles a vizsgálóbizottság rendelkezésére bocsátani, illet őleg kötele s
a vizsgálóbizottság előtt megjelenni .

8. A Vizsgálóbizottság feladatának ellátásához képvisel őcsoportonként 1-1 szakért őt vehet
igénybe . A szakértő a Bizottság ülésén tanácskozási joggal rendelkezik . A Bizottság tagjai é s
szakértői munkájukért díjazásban nem részesülnek .

9. A Vizsgálóbizottság működési költségeit az Országgy űlés költségvetéséből kell fedezni.

10. A Vizsgálóbizottság megbízatása a jelentése benyújtásáig, de legfeljebb a megalakulásátó l
számított 180 napig tart.

11. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .
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INDOKOLÁS

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 24-27 . §-a lehetővé teszi, hogy az
Országgyűlés bármely kérdés megvizsgálására vizsgálóbizottságot hozzon létre .

Az E.ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Földgáztárol ó
Zrt. állami tulajdonba kerülése az elmúlt húsz év egyik legnagyobb jelent őségű és értékű
állami vásárlása, amelynek indokoltságával, értékével, körülményeivel kapcsolatba n
ellentmondásos szakértői és politikai vélemények láttak napvilágot . Több mint kilenc hónap
telt el azóta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr és az E .ON elnök-vezérigazgatója zár t
ajtók mögött megállapodott egymással arról, hogy az állam megvásárolja az E .ON
magyarországi földgáztárolóit és földgáz-nagykeresked őjét. Háromnegyed év eltelt, a
szerződést aláírták, a részletekről azonban szinte semmit sem tudni . Továbbra is teljes a
titkolózás az ügylet körül, nem tudni, hogy az adófizet őknek mibe fog kerülni ez a vásárlás,
valóban szükséges és indokolt-e megvenni a két társaságot, származik-e valamilyen való s
előnye Magyarországnak az ügyletb ől .
Rengeteg pénzr ől, mintegy 350 Mrd forintról, az éves magyar GDP több mint 1,2-1,3%-áró l
van szó . Ráadásul egyes sajtóhírek szerint ezek a cégek messze nem érnek annyit, mint
amennyi pénzt Orbán Viktor odaígért a német tulajdonosnak . Az is furcsa, hogy az E .ON
ilyen készségesen eladja, egyes vagyonelemeit . Nagyon ritkán fordul elő ugyanis, hogy eg y
ilyen társaság er ős versenyhivatali nyomás nélkül értékesítsen egy korábban, saját üzlet i
kockázatára megvásárolt vagyonelemet . Így erős a gyanú, hogy túlértékelt vásárlásról lehet
szó.
Tekintettel arra, hogy a vizsgálandó kérdések tisztázására más módon nincs lehet őség,
szükséges ezért, hogy az Országgy űlés a közpénzek felhasználásának átláthatósága, az
adófizetői forintok védelme érdekében az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt. és az
E .ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt . MVM Magyar Villamos Művek Zártkörű e n
Működő Részvénytársaság által történő megvásárlása előzményeit és körülményeit, gazdaság i
és társadalmi hatásait teljes kör űen feltárja és erről egységes vizsgálóbizottsági jelenté s
szülessen .
A vizsgálat tárgya különösen az alábbi kérdések tisztázása:
a) Milyen funkciót tölt be, milyen tevékenységet végez, milyen eszközökkel és mekkor a
piaci erővel rendelkezik az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt. a liberalizált
földgázpiacon?
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b) Milyen funkciót tölt be, milyen tevékenységet végez, milyen eszközökkel és mekkor a
piaci erővel rendelkezik az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt ., a liberalizált
földgázpiacon ?
c) Hogyan alakult az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt. eredményessége 200 7
óta?
d) Hogyan alakult az E .ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt eredményessége 200 7
óta?
e) Készült-e hatásvizsgálat a magyarországi, illetve regionális földgázpiacon a következ ő
10-15 éves időszakban várható folyamatok alakulásáról, így különöse n
a. a földgázszükségletek várható mértékér ől,
b. az
európai
határkeresztező
előrehaladásáról ,

földgáz-szállítóvezetékek

létesítéséne k

c. a piac-összekapcsolások lehetőségeiről,
d. a beszerzési források kiválasztásának és elérésének lehet őségeiről, feltételeiről,
e. a földgáz árának várható alakulásáról, valamint
f. a magyarországi és a szomszédos országok tárolói kapacitásai kihasználásána k
várható alakulásáról ?
f) Készült-e hatásvizsgálat a földgáz nagykereskedelmi piacon 2015 után bevezetn i
kívánt modell-változatokról? Történt-e err ől társadalmi egyeztetés?
g) Milyen előnyökkel járhat a Magyar Állam számára, ha állami tulajdonú gazdasági
társaság tulajdonába kerülnek a földgáztárolók ?
h) Megengedhet ő-e a piaci szereplő k között a tulajdonos személye szerint történ ő
különbségtétel a földgáztárolókhoz való hozzáférés során? A tulajdonos személyéne k
milyen jelentő sége van a földgáztároló üzemeltetése során az Európai Uni ó
egységesülő energiapiacán?
i) Garantálható-e a biztonságos földgázellátás és a szabályozott árakon történ ő
szolgáltatás abban az esetben is, ha az államnak nincs közvetlen vagy közvetet t
tulajdoni részesedése a földgáztárolót üzemeltető gazdasági társaságban? Létezik- e
erre európai példa? Milyen eszközök állnak a szabályozó hatóság feladatait ellát ó
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelkezésére az ellátásbiztonsá g
és versenyképes árak biztosítása érdekében ?
j) Milyen el ő nyökkel járhat a Magyar Állam számára, ha állami tulajdonú gazdaság i
társaság tulajdonába kerül az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt.? Van-e a z
E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt-nek kizárólagos joga a földgáz -
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beszerzéssel, illetve a lakosságot ellátó további földgázkereskedők ellátásával
kapcsolatban? Van-e az E .ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt-nek kizárólago s
joga 2015 . július 1-jétől Magyarország földgázszükségletének kielégítését szolgál ó
földgázmennyiség beszerzésére a jelenlegi hosszú távú szerződéses partnerét ől? Van-e
az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt-nek kizárólagos joga 2015 . július 1 jétől a lakosságot ellátó további földgázkeresked ő ellátásával kapcsolatban?
k) Van-e közjogi vagy magánjogi akadálya annak, hogy valamely magyarország i
földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdasági társaság – akár hosszú távr a
szóló – szerződést kössön a magyarországi földgázszükségletek kielégítés e
érdekében? Szükség van-e ehhez állami szerepvállalásra ?
1) Kinek (mely szervezetnek) a megbízásából, mely szervezet, mikor és milyen
szerződéses keretek között végezte el az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt.
és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt . társaságok vagyonértékelését ,
értékbecslését?
m) Az elvégzett értékbecslések, vagyonértékelések milyen megállapításokat tartalmazta k
az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és az E .ON Földgáz Storage
Földgáztároló Zrt. által megjelenített értékek tekintetében? Hitelesnek tekinthetők-e a
sajtóban megjelent 40 millió euró, illetve 300 millió euró értékr ől szóló
vagyonértékelésekről szóló hírek?
n) Mik voltak az E.ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt-re és az E .ON Földgáz
Storage Földgáztároló Zrt-re vonatkozó értékbecslések, vagyonértékelések főbb
szempontjai ?
o) Milyen konkrét kötelezettséget vállalt Orbán Viktor miniszterelnök 2012 . novembe r
30-án a zárt ajtók mögött az E .ON elnök-vezérigazgatójával aláírt adásvételről szóló
szándéknyilatkozatban? Tartalmazott-e a szándéknyilatkozat vételárat, illetve a z
adásvételi szerződés megkötésére és az ügylet megvalósítására el őírt határidőket?
p) Ki, mely szervezet készítette elő az E.ON elnök-vezérigazgatójával 2012 . novembe r
30-án aláírt szándéknyilatkozatot? Hogyan alakult ki az aláírásra el őkészített
szándéknyilatkozat tartalma?
q) Milyen felhatalmazás alapján járt el Orbán Viktor miniszterelnök, amikor 2012 .
november 30-án zárt ajtók mögött az E.ON elnök-vezérigazgatójával aláírta az E .ON
Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és az E .ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt .
adásvételéről szóló szándéknyilatkozatot?
r) Milyen árat tartalmaz az E .ON és az MVM Magyar Villamosm űvek Zrt. között 2013 .
március 28-án aláírt, az E .ON Földgáz Trade és az E .ON Földgáz Storage
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vállalatokban meglév ő 100 százalékos érdekeltség MVM Magyar Villamosművek Zrt.
részére történő értékesítéséről?
s) Hogyan biztosítja az MVM Magyar Villamosm űvek Zrt. a 2013 . március 28-án aláírt
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését? Honnan teremti el ő a
vásárláshoz szükséges forrásokat?
t) Milyen gazdasági és társadalmi hatással van Magyarországra, illetve milyen előnyöket
hordoz Magyarország számára az E .ON Földgáz Trade Földgázkeresked ő Zrt. és az
E .ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt . MVM Magyar Villamos Művek Zártkör űen
M űködő Részvénytársaság által történő megvásárlása ?

Budapest, 2013 . szeptember 16 .

Dr . Józsa Istvá n
országgy űlési képvisel ő

országgy űlési képviselő

MSZP

MSZP

Dr. 'Veres János t
országgyűlési képviselő
MSZP
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Országgyűlési képvisel ő

Képviselői önálló indítvány
Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi KXXVI. törvény 24-27. §-a alapján mellékelten az
alábbi
országgy ű lési határozati javaslato t
nyzsjtjuk be a Tisztelt Országgy űléshez.
Budapest, 2013 . szeptember 16 .
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