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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: Mager Andrea, tárca nélküli miniszter (nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős) 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az Antenna Hungária Zrt-t is megpróbálják átjátszani
fideszes köröknek?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!
 
A sajtóban  megjelent  hírek  szerint  a  Jászai  Gellért  kormányközeli  üzletember  érdekeltségébe
tartozó informatikai cég, a 4iG Nyrt. komoly együttműködési megállapodást kötött Önnel, mint az
Antenna Hungária Zrt.  (AH Zrt.) tulajdonosi jogait gyakorló nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca  nélküli  miniszterrel  az  AH  Zrt.  jövőbeli  tulajdonlására,  és  feltételezhetően  más,  ezzel
kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan. A közlemény szerint a 4iG apportálja a távközlési cégeit az
Antenna  Hungáriába,  amiben  többségi  tulajdont  is  szerez.  Az  apportálásokról  végleg  2021
októberében határoznak majd.
 
Az  AH  Zrt.  jelentős  szerepet  tölt  be  a  hazai  televíziózásban,  rádiózásban,  médiatartalom
továbbításban,  internet  hozzáférési  és  internet-infrastruktúra  informatikai  szolgáltatásban,
kormányzati  elektronikus  információs  rendszerek  és  más  rendszerek  üzemeltetésében  és
fejlesztésében, így – a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,  kijelöléséről és
védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) és az állami és önkormányzati
szervek elektronikus  információbiztonságáról  szóló  2013.  évi  L.  törvény (a  továbbiakban Ibtv.)
fogalomhasználata alapján – eleve nemzeti létfontosságú rendszernek minősül.
 
E  létfontosságú  szerepét  erősítve  a  kormány  nemrég  döntött  arról,  hogy  az  MVM  NET Zrt.
tulajdonosa az AH Zrt. lesz, így a szintén létfontosságú energiaellátás is érintetté vált.
 



 
2014-ben, amikor újra 100%-os tulajdonosává vált az állam az AH Zrt-nek, Szabó Zoltán Attila, a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. akkori vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy „A
kormány az Antenna Hungária visszavásárlásáról döntött, mert ennek eredményeként újból állami
tulajdonba kerül  a nemzetstratégiai  szempontból  is  különös jelentőségű országos földfelszíni  és
műholdas televízió- és rádióműsor-szórás, illetve -szétosztás. A kormány döntése összhangban van
a  hazai  közművagyon  újbóli  köztulajdonba  történő  helyezésével,  illetve  a  Nemzeti
Infokommunikációs Stratégiával”.
 
Ennek  fényében  teljesen  érthetetlen,  miért  kötnek  egy  előzetes  megállapodást  az  AH  Zrt.
privatizációjáról.
 
Az intézkedés különösen aggasztó annak fényében is, hogy az elmúlt egy évben, szintet lépett az
Orbán-kormány a közösségünk kifosztásáért folytatott harcában. Több-ezermilliárd forintra tehető
annak az állami közvagyonnak az értéke, amely ellentételezés nélkül került a fideszes káderekkel
kitömött alapítványokhoz. Ingatlanok, részvények, cégek, készpénz… Ilyen mértékű, ellentételezés
nélküli  magánosítás  eddig  példa  nélküli  Magyarországon.  Az  Orbán-kormány  „megszabadított”
minket 498 milliárd forintnyi MOL részvénytől, 231 milliárd forint Richter részvénytől és számos
más a nemzeti vagyontárgytól és cégtől. Most pedig azon igyekszik, hogy 35 évre koncesszióba
adja a már meglévő autópályák üzemeltetését, ami egy újabb vérlázító kísérlet az állami vagyon
privatizálására,  továbbá  előkészületben  van  az  MVM  csoport,  a  Magyar  Villamos  Művek
magánosítása is.
 
Miközben  a  Fidesz-kormány  2010  óta  harsogja,  hogy  egyik  legfőbb  célja,  az  állami  vagyon
gyarapítása, értékének növelése, a valóságban ezzel szemben ipari mértékű, intézményesített rablás
folyik 11 éve. A közvagyon mozdítható és mozdíthatatlan részeinek átjátszása a Fidesz gazdasági
hátországának.
 
Fentiek alapján, szükségesnek tartom annak tisztázását, hogy az AH Zrt-t érintő, fentebb hivatkozott
megállapodás  is  a  Fidesz-kormány  értékromboló,  a  nemzeti  vagyonelemek  fideszes  hátország
részére történő átjátszását célozza-e, ezért kérem, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre:

1. Mit tartalmaz az Antenna Hungária Zrt-t érintően az Ön és a 4IG Nyrt. között létrejött 
előszerződés, megállapodás, és a felek milyen kötelmeket vállalnak fel ebben? (Kérem, 
szíveskedjen válaszához mellékelni az aláírt megállapodást!

2. Ki és mikor adott Önnek felhatalmazást a megállapodás aláírására?
3. Milyen nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági létfontosságú és egyéb szempontokat 

értékelve döntött a kormány arról, hogy az AH Zrt. tulajdonjogának egy része kikerülhessen 
a nemzeti vagyonkörből? Az ezekkel kapcsolatos elemzéseket, dokumentációt szíveskedjen 
válaszához csatolni!

4. Az előszerződés megkötésével egyetértett-e a belügy-, a pénzügy- és az innovációs és 
technológiai miniszter?

5. Milyen gazdasági, műszaki, jogi, tulajdonosi és egyéb szempontok alapján került a 4iG, 
mint kiemelt együttműködő partner, potenciális tulajdonos kiválasztásra?

 
Tisztelettel várom válaszát.
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Budapest, 2021. szeptember 6.
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