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Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv . 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Dr . Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

"Tovább folyik az offshore lovagok kistafíruпgozása? "
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

А Tages Anzeiger című svájci lap egy offshore hátterű céghálót fedett fel а MOL Energy
Trading (МЕТ) nevű cég mögött, melynek jelenleg is érvényben lév ő szerződése van а
Magyar Villamos Művek Zrt-vet. Ez а szerződés hihetetlenül el őnyös а МЕТ számára,
miközben semmiféle profitot nem hoz az МУМ -nek .

А МЕТ е szerződés révén két dolgot használ ki : azt, hogy а gáz világpiaci ára е pillanatban
jelentősen alacsonyabb, mint az az ár, amelyen Oroszországtól vásároljuk а gázt, valamint
azt, hogy а Nyugatról Magyarországra irányuló gázvezetéket а kormány döntése
értelmében szinte kizárólag az МУМ használhatja . Az МУМ tehát megveszi а gázt
Nyugaton а МЕТ leányvállalatától, а МЕТ International AG-tő l, mégpedig а világpiacinál
magasabb, de az orosz gázénál lényegesen alacsonyabb áron, behozza az országba a z
említe tt vezetéken keresztül, itthon eladja а МЕТ-nek, lényegében ugyanazon az áron ,
amelyért megvásárolta, а МЕТ pedig értékesíti, az orosz gázéval azonos áron .

Az állami tulajdonban lév ő ~-1161 tehát profit nem keletkezik : az árkülönbözetből
származó nyereség kizárólag а МЕТ-nél és leányvállalatánál csapódik 1e . Az állami cég így
az állam által mesterségesen létrehozott monopolhelyzetét nem saját bevételéne k
növelésére használja, hanem átengedi azt а МЕТ-nek, mely 40%-ban ugyan а MOL
tulajdona, 60%-ban azonban pontosan nem tudjuk, kié, me rt а cég egy átláthatatlan
tulajdonosi struktúrájú céghálóba van ágyazva, amely ciprusi, valamint kajmán-szigetek i
offshore számlákra visszavezethetően folytatja működését . Sajtóhírek szerint ugyanakkor а
cég tulajdonosi köre kapcsolatba hozható azzal а Оаrancsi Istvánnal, aki а Videoton
Fehérvár futballklub tulajdonosa, valamint а takarékpénztárak államosításának
megkíméltje, nem mellesleg а stadionépítések egyik kedvezményezettje is egyben . Így az
МУМ olyan profitot enged át önként csak félig ismeretes, oligarchákhoz is köthet ő
magánzsebekbe, mely az állami vagyont gyarapíthatná vagy az emberek gázfogyasztásána k
költségét csökkenthetné, amennyiben az МУМ lemondana а profitról . Az МУМ tehát - így
vagy úgy - de közvetlen kárt okoz а magyar embereknek.

Írásbeli kérdés!



Kérdezem ezért Miniszterelnök urat :

1. Mivel indokolható, hogy а közbenső kereskedő bevonása miatt az M М 10 milliárd
forinttól esik e1 évente, mely az orosz gáz árszintjével történ ő kiegyenlítés után akár
26 milliárd forint is lehet, miközben а 2015-ös költségvetés tervezete 50 milliár d
forintot tervez juttatnia korábban nyereséges MУМ-nek, veszteségei pótlására?

2. Milyen kereskedelmi műveletet végzett а МЕТ, amelyre az állami gázbeszerzéssel
foglalkozó magyarországi székhellyel rendelkez ő magyar vállalat nem volt képes?

3. Mi folyik itt állami segédlettel: adóoptimalizálás, vagy adóelkerülés?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2014 . november 18 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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