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Tisztelt Képviseló Úri

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) és (9) bekezdéseiben foglaltak
szerint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez intézett ,,Miért volt
szükség az MVM lnternational AG megalapitására?" című, K/1322. számú; ,,Hány
szerzódést kötött külföldi partnerekkel az MVM lnternational AG?" című, K/1324.
számú; ,,Mi indokolta az MVM és az MVM lnternational AG között 1518 millió euróért,
Központi Termelés Megjelenítő és felügyeleti rendszer kialakítására létrejött szerződés
megkötését?" című, K/1325. számú; ,,Mire használta az MVM lnternational AG a
Központi Termelés Megjelenítő és felügyeleti rendszer kialakítására kapott 1518 millió
eurót?" című K/1326. számú; ,,A Központi Termelés Megjelenítő és felügyeleti rendszer
kialakítása során az MVM lnternational AG milyen számlákat fogadott be, illetve kinek
utalt pénzösszegeket?" című, K/1327. számú; 11Lesz-e bármilyen hazai vizsgálat a
Központi Termelés Megjelenítő és felügyeleti rendszer kialakítása és az MVM
lnternational AG szerződései ügyében?" című, K/1328. számú és ,,Működik-e már a
rendszer?" című, K/1329. számú kérdéseire a hivatkozott törvény 42. § (2) bekezdése
alapján a következő választ adom:

Az MVM lnternational AG az MVM Csoport része. Magyarország és a Szaúd-Arábiai
Királyság között aláírt - az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló - kormányközi
megállapodás alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016. május 14-én felkérte az
MVM Csoportot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kormányközi
megállapodásban foglalt célokat leghatékonyabban megvalósító gazdasági társaság
megalapításához. A társaságcsoport - főként jogi és energetikai szempontrendszerek
mentén - mérlegelte a lényeges körülményeket és ez alapján Svájcot javasolta a
leányvállalat székhelyének. Az MVM Zrt. tulajdonosi felhatalmazást követően 2016.
szeptember 1-jén zürichi székhellyel megalapította az MVM lnternational AG-t.

Megalapítása óta a társaság 42 db olyan szerződést kötött, amelyben a szerződéses partner
nem magyarországi székhelyű.
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A Központi Termelés Megjelenítő (KTM) rendszer teljes körű megvalósításával kapcsolatos
fővállalkozási feladatokkal - mely magába foglalja a szállítandó rendszer megtervezését és
megvalósítását, a kapcsolódó szolgáltatások teljesítését, a készülékek és berendezések
beszerzését, leszállítását, a szükséges szerelések elvégzését, a rendszer üzembe
helyezését, próbaüzemének lefuttatását, a szükséges tartalék alkatrészek leszállítását,
továbbá az üzemeltető személyzet betanítását, oktatását - az MVM Zrt. az MVM
lntemational AG-t bízta meg. A megbízás indoka az volt, hogy az MVM Csoporton belül az
MVM lnternational AG rendelkezett olyan benchmark adatokkal és nemzetközi
kapcsolatokkal, amely a tervezett rendszer megvalósításához elengedhetetlen.

Az MVM lnternational AG a kapott összeget a szerződésszerű teljesítésre használta.

Az MVM lnternational AG, a közte és az MVM Zrt. között, a KTM rendszer kialakítása
tárgyában létrejött vállalkozási szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében svájci jog
alatt szerződött alvállalkozókat vont be a munkába. Ezen alvállalkozók a rájuk bízott
feladatok teljesítése után számlát állítottak ki, amelyet az MVM lnternational AG befogadott
és kiegyenlltett.

Az MVM Csoport a szükséges belső vizsgálatok egy részét már elvégezte, további
vizsgálatok pedig folyamatban vannak.

A KTM rendszer használatával megvalósul a meglévő eszközök és berendezések
kereskedelmi igényeknek megfelelő összehangolt működtetése, karbantartások tervezése, a
létesülő megújuló kapacitások gazdaságos termelésbe állítása és üzemeltetésének
kialakítása.

Az MVM Csoport - meglehetősen összetett képet mutató - erőműveinek összehangolt
üzemeltetése és karbantartása következtében a működési költségek mértéke is csökken. A
pontosabb termelői önköltség számítások lehetővé teszik az MVM kereskedelemért felelős
szervezete számára az MVM Csoport termelői portfóliójának leggazdaságosabb
igénybevételét.
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