Iromány száma: K/7280.
Benyújtás dátuma: 2019-09-02 15:30
Parlex azonosító: CN838C910001

Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bencsik János (Jobbik)

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: Bártfai-Mager Andrea, tárca nélküli miniszter
(nemzeti vagyon kezeléséért felelős)
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen gazdasági érdeke fűződött az MVM-nek ahhoz,
hogy újabb veszteséges törpe vízierőművet vásároljon Székelyföldön?"

Tisztelt Miniszter Asszony!
A Jobbik nemzeti elkötelezettségű pártként mindig kiállt amellett, hogy a magyar állam
lehetőségeihez mérten támogassa a külhoni magyar cégeket. Ezek fejlődésére - sőt, sok esetben
puszta megmaradására - ugyanis veszélyt jelent a szomszédos országok diszkriminatív
gazdaságfejlesztési gyakorlata, valamint a magyar többségű területeknek járó EU-s források
visszatartása. Ezért is javasoltuk a 2010-2014-es parlamenti ciklusban elsőként, és támogatjuk azóta
is a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programok megvalósulását.
Meggyőződésünk, hogy mindezt olyan beruházások és támogatások segítik, amelyek jól
körülhatárolható és beazonosítható nemzetpolitikai célokat szolgálnak. Ehhez képest
sajtóértesülések szerint a Magyar Villamos Művek (MVM) romániai leányvállalata, az MVM
Energy Romania SRL júliusban megvásárolt egy H2O Energy SRL nevű céget, ezáltal a még
évekkel korábban megvásárolt úzvölgyi komplexum után egy újabb veszteségesen működő törpe
vízi erőmű is a tulajdonába került Szentegyháza mellett.
Mindkét erőmű tulajdonosai között feltűnik a Csíki Sör Manufaktúra alapítója és vezetője, a
Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselővel szoros kapcsolatban álló Lénárd András
üzletember. A helyiek tiltakozása ellenére megépülő erőművek tönkretették a környékbeli kis
patakok környezetét, később pedig veszteségesekké is váltak.
Sokakban joggal vetődik fel, hogy az erőmű vételára az egyébként milliárdos adóssággal
rendelkező, a Csíki Sör Manufaktúra mögött álló Lixid Project SRL burkolt támogatására ment el.

Ez a gyanú árnyékot vetít az utóbbi években szimbolikussá vált és sokak által kedvelt Csíki Sörre,
másfelől a környezetromboló erőművek veszteséges működtetését, ha áttételesen is, de magyar
adófizetői pénzből biztosítanák, ami elfogadhatatlan.
Mindezek alapján kérdezem Miniszter Asszonyt:
- Milyen gazdasági érdeke fűződött az MVM-nek vagy romániai leányvállalatának ahhoz, hogy egy
újabb, egyébként veszteségesen működő törpe vízi erőművet vásároljon?
- Milyen jövőbeni megtérülési tervek vagy kalkulációk alapján történt a vásárlás, illetve milyen
pénzügyi előtanulmány vagy szakértői vélemény előzte azt meg? Kérem, szíveskedjen ezeket
válaszához mellékelni.
- Van-e bármilyen közvetlen vagy közvetett üzleti érdekeltsége Németh Zsolt fideszes képviselőnek
a Csíki Sör Manufaktúrában vagy a Lixid Project SRL-ben?
Várom megtisztelő válaszát!
Bencsik János
Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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