Iromány száma: K/8215.
Benyújtás dátuma: 2019-11-22 11:16
Parlex azonosító: 13FZYQHX0001

Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)

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: "Miért éri meg az államnak a Mátrai Erőmű
megvásárlása?"

Tisztelt Miniszter Asszony!
A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatás szerint az MVM Zrt., mint potenciális
vevő november 19-én szándéknyilatkozatot írt alá az Opus Global Nyrt.-vel arról, hogy
megvásárolná az ország második legnagyobb erőművét, a Mátrai Erőmű Zrt.-t. Ezzel hivatalosan
elkezdődött a tárgyalás a felek között. Ugyanakkor szakértők szerint erősen megkérdőjelezhető
üzleti lépést tett az állami vállalat, hiszen az erőmű nem bizonyosodna túl jó befektetésnek, 2017ben és 2018-ban is veszteséges volt.
Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt napokban komoly üzemi rendellenesség következett be, ami
környezetvédelmi és egészségügyi aggályokat keltett. Hányingerre, fejfájásra, szem- és
torokirritációra panaszkodtak ugyanis múlt héten a Mátrai Erőmű dolgozói. Mint az első mérések
után kiderült, kén- és foszfortartalmú gáz képződött a víztározóban, ami bejutva az erőműbe, súlyos
koncentrációban terjedt el.
Mindezek alapján leszögezhetjük: egy, éveken keresztül veszteséges, olyan erőmű megvásárlását
tervezi az Ön tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó MVM, mely körül egyre több működésbeli
zavar látott napvilágot a sajtóhírekben. Minderre való tekintettel kérdezem tisztelt Miniszter
Asszonyt:
1. Milyen szempontokat vesz figyelembe a kormány, amikor a Mátrai Erőmű megvásárlása
iránti szándéknyilatkozatot aláírta az állami MVM Zrt.?
2. Mekkora értéket képvisel jelenleg a Mátrai Erőmű? Mennyi pénzt fog fizetni az állami

MVM Zrt. egy veszteséges erőműért?
3. Számít-e egyáltalán a döntés-előkészítés során, hogy egy veszteséges erőművet akarnak
közpénzen megvásárolni?
4. Ellenőrzik-e, hogy a Mátrai Erőmű működéséhez kapcsolódnak-e az elmúlt napok
üzembiztonságot és környezetvédelmi aggályokat felvető eseményei?
5. Valóban felhagy Magyarország a szénalapú energiatermeléssel a következő évtizedben? Ha
nem, mikor fog?
Tisztelettel várom válaszát.
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