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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: Nagy Márton István, gazdaságfejlesztési miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért kellett halasztott részletfizetést kérni a 
Gazpromtól, ha már tavaly "megteremtették annak lehetőségét, hogy a világpiaci 
ármozgásoktól függetlenül a magyar fogyasztók számára ne növekedjen a gáz ára"?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

2022. október 3-án tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a magyar MVM csoport halasztott
részletfizetésben állapodott meg a Gazprommal. A Bloomberg szerint körülbelül 1,9 milliárd eurós
gázszámla rendezésére kap haladékot a magyar állami cég, amiért 3,5 százalékos kamatot számol
majd fel a Gazprom. A törlesztés pedig több részletben zajlik majd, az összeg ötödét az első évben,
majd további 40-40 százalékot a következő két évben rendezi a magyar fél az orosz társaság felé. A
Bloomberg úgy kalkulál, hogy Magyarországnak az idei fűtési szezonban legalább 4 milliárd eurós
lesz a gázszámlája, de ebben még nincs benne az 1,9 milliárd eurós halasztás.

A magyar  családok  értetlenkedve  olvashatják  ezeket  a  híreket,  hiszen  a  miniszterelnök  2021.
október 1-jén jelentette be a „közszolgálati” rádióban, hogy megegyeztünk az oroszokkal a gázról
tizenöt évre, alacsonyabb áron, mint az előző szerződés volt. Az alábbiakat mondta: „Énszerintem a
politikai kritikákat, meg az energiaellátást és az energiabiztonság kérdését nem lehet összekeverni,
mert ahogy Szijjártó Pétertől is hallhattuk: ideológiai frázisokkal nem lehet begyújtani a kályhába
meg  kifűteni  a  lakást.  Tehát  gáz  kell,  ez  a  realitás.  Az  oroszokkal  meg  kell  egyezni,  és  mi
megegyeztünk megint tizenöt évre. Valamivel alacsonyabb áron állapodtunk meg tizenöt évre, mint
az előző, hosszú távú szerződés ára volt úgy, hogy közben az egész világon felfele mennek az árak.”

Tavaly  októberben  pedig  Szijjártó  Péter  jelentette  be  a  15  évre  kötött  orosz  gázvásárlási
megállapodással  kapcsolatban,  hogy  „Megteremtettük  annak  lehetőségét,  hogy  a  világpiaci
ármozgásoktól függetlenül a magyar fogyasztók számára a gáz ára ne növekedjen”.

Ehhez  képest  az  Orbán-kormány  először  megszüntette  a  rezsicsökkentés  korábban  ismert
rendszerét, most pedig már halasztott részletfizetést kell kérnie Magyarországnak, illetve az állami



 
tulajdonú MVM-csoportnak.

Nyilvánvaló ellentmondásra tekintettel arra a kérem a tisztelt Miniszter Urat, mint a megállapodás
ismertetőjét, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre:

1.  Miért  kellett  halasztott  részletfizetést  kérni  a  Gazpromtól,  ha  az  „oroszokkal”  tavaly
„alacsonyabb áron állapodtunk meg tizenöt évre,  mint az előző hosszú távú szerződés ára
volt” illetve "megteremtették annak lehetőségét, hogy a világpiaci ármozgásoktól függetlenül
a magyar fogyasztók számára ne növekedjen a gáz ára"?

2. Átverte-e a magyar felet a Gazprom, hogy az ígéretekkel szemben mégis nőtt a magyar
fogyasztók számára a gázár?

3. Meg tudja erősíteni a Bloomberg értesüléseit  a megállapodás részleteivel  kapcsolatban?
Valóban  3,5%-os  kamatban  állapodtak  meg,  mintegy  1,9  milliárd  forintos  ellenérték
tekintetében?

Várom válaszát.
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