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Írásbeli kёrdés
Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke

Ilelyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IХ . 30 .) ООУ határozat 91 .§-a
alapján kérdést kívánok feltenni

Németh Lászlómé
nemzeti fejlesztési miniszter asszonynak

„Offshore cégekhez kerültek а rezsimilliárdok? (4) ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek а Miniszter Asszonytól, azért tőle, mert а nemzeti
vagyongazdálkodással, energiagazdálkodással, energiapolitikával kapcsolatos
kérdéseim vonatkozásában а Kormány tagjai közül Miniszter Asszony illetékes а
válaszadásra.

Tisztelt Miniszter Asszony !

Sajtóhírek szerint az állam általa távhő termelőknek, illetve а közintézményeknek szánt
ausztriai betáplálású olcsó gáz hasznát egy homályos — offshore — hátter ű társaság
fölözheti 1e, miután az МУМ Partner Zrt . (а továbbiakban : МУМР ) а részére а HAG
vezetéken biztosított hozzáférési jogosultság többségét (és ezzel az árelőny
kihasználásának jogát) több gázéven keresztül átengedte а МЕТ Magyarország
Energiakereskedő Zrt-nek (а továbbiakban : МЕТ), illetve jogelődjének .

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogommal élve a z
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IХ . 30.) ООУ határozat 91 . §-a
alapján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz :

1 . T-Iogyan teljesíti а МЕТ а nemzeti vagyoпrо l szóló 2011 . évi CXCVI . törvény 3 .
§-ában az átlátható szerуеzetre vonatkozó feltételeket ?

2, Kérem, hogy válaszában részletesen ismertesse, hogy а МЕТ, illetve а МЕТ-ben
közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vag y
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyisёggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében — különös tekintettel а МЕТ-ben közvetve
50%-os részesedéssel rendelkező Kajmán-szigeteki RP Eхр iогеr Liquid Fund
társaságra — hogyan valósul me g

а . tényleges tulajdonosának megismerhetőségére vonatkozó feltétel ;
b. az adáilletőséggеl kapcsolatos azon feltétel, amely szerint adóilletősége

az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, а Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik



adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak а kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van ;

c . а társasági adóröl és az osztalékadóról szóló törvény szerint

meghatározott ellenőrzö tt külföldi társaságnak nem minősülés feltétele .

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2014. január 28 .

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő
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