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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 91 .§-a
alapján kérdést kívánok feltenni

Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter asszonyna k

„Offshore cégekhez kerültek а rezsimilliárdok? (6) ”

сímmе l .

Kérdésemre írásbeli választ kérek а Miniszter Asszonytól, azért tő le, mert а nemzeti
vagyongazdálkodással, energiagazdálkodással, energiapolitikával kapcsolato s
kérdéseim vonatkozásában а Kormány tagjai közül Miniszter Asszony illetékes а
válaszadásra.

Tisztelt М iniszter Asszony !

Sajtóhitek szerint аz állam általa távhő termelőknek, illetve а közintézményвknek szánt
ausztriai betáplálású olcsó gáz hasznát egy homályos - offshore – hátterű társaság
fölözheti le, miután az МУМ Partner Zrt . (а továbbiakban : МУМР) а részére а НАО
vezetéken biztosított hozzáférési jogosultság többségét (és ezzel az árel őny
kihasználásának jogát) több gázéven keresztül átengedte а МЕТ Magyarország
Еnergiakereskedő Zrt-nek (а továbbiakban : МЕТ), illetve jogelődjének .

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

1 . Hogyan lehetséges, hogy Ön а K/11978 . számú írásbeli választ igénylő kérdésre
adott válaszában arról ado tt tájékoztatást, hogy az МУМР а ^3/2011. (IV. 7.)
NFM rendeletben (Fbkr.) foglaltak szerint részben közvetlenül célzot t
végfelhasználóknak, részben aг azokat ellátó, а megvásárolt földgáz jogszabályi

célnak megfelelő felhasználását szerződésben vállaló kereskedőknek
értékesített fё ldgázt ", azonban sajtóhitek szerint az МУМР és а МЕТ között
létrejött szerz ődésekben nem olvasható olyan kitétel, hogy а gázt az Fbkr .
szerinti célzott szerepl őkhöz kell eljuttatni, illetve, hogy а gázt az árelőnyt
továbbadva kell eljuttatnia felhasználókhoz?



2. Szándékosan ado tt а valóságnak meg nem felelő tájékoztatást а K и 1978 . számú
kérdésre adott válaszában, vagy Önt is félretájékoztatták?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2014 . január 28 .

Dr. Józsa Istvá n

országgyűlési képviselő
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