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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Kormányközeli oligarcha kezébe kerül a Magyar 
Telekom?"

Tisztelt Miniszter Úr!

2018 novemberében több hírportál is meglebegtette a Magyar Telekom eladását. Az akkori 
híresztelések szerint a Deutsche Telekom ajánlatott kapott a magyar leányvállalatban lévő 59,21 
százalékos részesedésének kivásárlására. Az ajánlattevő kiléte ugyan ismeretlen maradt, de a 
kétmilliárd eurósra becsült ajánlás kapcsán piaci elemzők és befektetők egyaránt azt a 
következtetést vonták le, hogy a rekord összegű ajánlattétel mögött állami háttérrel rendelkező 
cég(ek) állhat(nak).

Szintén tavalyi hír, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető Konzum csoport érdeklődött az eladósorba 
került Telenor magyarországi része iránt. A céget akkor csomagban eladták, így annak magyar 
ágához külön nem lehetett hozzájutni. A fenti piaci értesülések arra utalnak, hogy kormányközeli 
cégek a három nagy magyarországi telekommunikációs cég egyikének felvásárlásával igyekeznek 
meghatározó piaci részesedést szerezni.

Az üzleti élet meghatározó szereplőinek körében az utóbbi napokban ismét élénk beszédtémává vált
– többen kész, eldöntött tényként kezelik – a Magyar Telekom kormányközeli oligarcha útján 
történő felvásárlása. A legtöbben Mészáros Lőrinc nevét emlegetik.

Fontos adalék, hogy a cég a hazai tévés piacon 27, az internetszolgáltatás terén 35, a mobilpiacon 
47 százalékos piaci részesedéssel bír. Egy ilyen üzleti konstrukcióval a Kormány piacvezető 
szerephez jutna több olyan telekommunikációs szolgáltatásban, amelyek a választópolgárok 
szempontjából érzékeny infokommunikációs és adatvédelmi kérdéseket vetnek fel.



A fentiek alapján kérdezem Miniszter urat:

- Valóban kormányközeli üzletember kezébe kerül a Magyar Telekom?

- A Magyar Telekom esetleges átvétele hogyan illeszkedik a korábban a Kormány és a cég között 
létrejött együttműködési megállapodásba?

Várom megtisztelő válaszát!

Bencsik János
Országgyűlési képviselő
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