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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: "Milyen feltételekkel vásárolja meg az állam Mészáros 
Lőrinctől a Mátrai Erőművet?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Tegnap  jelent  meg  a  sajtóban  a  hír,  miszerint  már  biztosan  megvásárolja  az  állam a  jelenleg
Mészáros  Lőrinc  érdekeltségében  lévő  Mátrai  Erőművet.  Az  létesítmény  2017-ben  került  a
leggazdagabb és legokosabb magyar tulajdonába 5,9 milliárd forintért, amely a szakértők szerint a
piaci ár alatt volt nagyjából 2 milliárd forinttal. Tehát Mészáros már a vásárlással is jócskán nyert.

Azóta több mint 11 milliárd forint osztalékot fizetett ki a részvényeseknek a vállalkozás, mindezt a
nyereségből, de úgy, hogy emiatt közben veszteséges lett. Ezek szerint - miután mindent kifacsartak
belőle - most "eldobják", és az állam az adófizetők pénzén visszavásárolja. Sőt, olyan pletykákat is
hallani, hogy barterezni fog a két fél, és a felcsúti vállalkozó az ÉMÁSZ Hálózati Kft-t kapja majd
cserébe,  amely ellátási  területe  15.500 négyzetkilométer  és  éves  árbevétele  (2018) ~47 milliárd
forint.

Miniszter  úr  a  hírrel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  megvásárlást  követően  a  létesítményt
modernizálni  szeretnék  és  mintegy  200-300  milliárd  forintból  gázturbinás  üzemmé  alakítani,
valamint  fejleszteni  a  napelemparkot  és  a  hulladékkezelésben  szerepet  adni  számára.  Ezzel  a
részével nincs is semmi probléma, hiszen végre lenne egy konkrét lépése a kormánynak abba az
irányba, hogy hazánk üvegházhatású gázkibocsátását jelentősen csökkentse.  A kérdés inkább az,
hogy ezek után a fejlesztések után mi a biztosíték arra, hogyha újra hasznot termel majd az
erőmű  ezúttal  már  az  államnak,  tehát  a  magyar  embereknek,  nem  kerül-e  majd  vissza
igencsak nyomott áron a nemzet gázszerelőjéhez vagy valamely más fideszes oligarchához?



Valamint  továbbra  is  aggályokat  vet  fel  az  a  tény,  hogy a  mai  napig  nem tudni,  mi  okozta  a
szennyezést a Mátrai Erőműben, hiszen a több évtizedes működés során eddig ilyen nem történt.
Azonban  mióta  megjelent  a  szintén  Mészáros  Lőrinc  tulajdonába  tartozó  Viresol  Kft.  a
szomszédban, nem a most novemberi volt az első aggályosnak tűnő eset.

Mindezek alapján kérdezzük tehát Tisztelt  Miniszter Urat,  hogy milyen feltételekkel fogja
megvásárolni  az állam a Mátrai  Erőművet?  Mit  tesz  a  Kormány annak érdekében,  hogy
kivizsgálja  a  novemberi  eseményeketm  és  milyen  garanciákat  kap  a  lakosság  arra
vonatkozóan, hogy többet ilyen ne történhessen?

Várjuk érdemi válaszát!

Tisztelettel:

Nunkovics Tibor és Dudás Róbert
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