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"Milyen intézkedéseket tett a Kormány
annak érdekében, hogy az MVM 2008-as
üzleti évének lezárásakor dokumentált,
gyanús pénzmozgásokból fakadó
tízmilliárdos nagyságrendű, államot
megkárosító veszteségek oka
megállapításra kerüljön?" című kérdésre

Dr. Bencsik János ú r
országgyű lési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Fenti tárgyban írásbeli kérdést intézett Bajnai Gordon miniszterelnök úrhoz, amelyr e
illetékességből válaszolva – az érintett Magyar Villamos Művek Zrt-től (MVM Zrt.) a
tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) útján beszerzett
információk alapján – az alábbiakról tájékoztatom .

Kérdése alapvetően arra irányul, hogy a Kormány milyen intézkedéseket tett az állam i
tulajdonú társaságot ért veszteségek ügyében . Ennek kapcsán szeretném felhívni Tisztelt
Képviselő úr figyelmét arra, hogy a kritikusnak ítélt ügyekben szerz ődéses jogviszonyban az
MVM Zrt. állt az érintettekkel, így közvetlen és konkrét intézkedések megtételére a társasá g
jogosult . A Kormánynak önmagában már ezért sincs lehetősége és jogköre az ilyen ügyekb e
való operatív beavatkozásra.

Azok viszont, akiknek mindez a hatáskörébe tartozik – azaz elsődlegesen az MVM Zrt .
menedzsmentje és vezető testületei – a kritikusnak ítélt ügyeket részletesen megvizsgálták é s
megtették a szükséges intézkedéseket .

Az MVM Zrt. új ügyvezetése – a jogszabályi előírásoknak megfelel ően – a társaság
könyvvizsgálója által tett jelzések nyomán felkérte a társaság Felügyel ő Bizottságát, hogy
folytassa le a vizsgálatot az ún . nem rendes üzletmenethez (engedélyesi tevékenységhez )
kapcsolódó ügycsoportok vonatkozásában.

A vizsgálat eredménye alapján az MVM Zrt. ügyvezetése 2009. április 9. napján – a
Felügyelő Bizottság által vizsgált ügyek körében – a Nemzeti Nyomozó Irodánál ismeretle n
tettes ellen feljelentést tett, hűtlen kezelés b űntettének és más bűncselekmények
elkövetésének alapos gyanúja miatt .
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Az MVM Zrt. vezetése a vizsgálati eljárásban született dokumentumokat - egyrészt a

Társaság belső érdekeire, másrészt a nyomozati munkák, és az esetleges további eljáráso k
eredményességéhez fűződő érdekre tekintettel — üzleti titoknak minősítette, ezzel a
nyilvánosság számára az információkhoz történő hozzáférést korlátozta .

Jelenleg még nyomozati szakban van az eljárás, így — mint bármely más ilyen eljárás esetében
— nem róható fel, ha az eljárás eredményes lefolytatását az MVM Zrt . az eljáró hatóság
részére a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segíti el ő, és az eljárás sikere

érdekében nyilatkozatot nem ad ki . Ezért a nyomozás tárgyát képez ő ügyekre vonatkozó
mindennemű adatszolgáltatás a Nemzeti Nyomozó Irodától kérhet ő .

Mind a Kormány, mind jómagam szorgalmazzuk, hogy a vonatkozó ügyekben mihamarab b
tisztán lássunk és az érintett, elmarasztalható személyek felel ősségre vonása is megtörténjék .
Ugyanakkor e tekintetben a Kormány hatáskörrel nem rendelkezik, bár véleményem szerint
erre nincs is szükség, mivel semmi okom nincs kételkedni abban, hogy az MVM Zrt . jelenlegi
vezetése mindent megtesz és eddig is megtett mindezek érdekében .

Kérem válaszom szíves tudomásulvételét .

Budapest, 2009 . november 9 .
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