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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Megvásárolja-e Kapolyi László vállalkozása, a System Consulting Zrt, az MVM Zrt
többségi tulajdonát képező Vértesi Erőmű Zrt, közvetett állami tulajdonban lévő
részvényeit?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Veres
János Pénzügyminiszter Úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Vértesi Erőmű Zrt Magyarország utolsó mélyművelésű bányáját is magában foglaló
gazdasági társaság, mely jelenleg is a nemzeti vagyon részét képezi . A vállalat 2100
munkavállalójával még mindig Komárom-Esztergom megye egyik legnagyob b
foglalkoztatója, így talán érthető , hogy választóim miért is kísérik figyelemmel e nagy múltú
energetikai cég jelenét, és várható jövendőjét.

2006. július 26-án írásbeli kérdést intéztem Kóka János akkori Gazdasági és Közlekedés i
miniszterhez, melyben azt tudakoltam, hogy valóban tervezi-e az állami tulajdonos a Vértes i
Erőmű Zrt nemzeti villamos társaságcsoport kezeléséből történő kivonását. Az akkori
miniszteri válaszban tényként közölték velem, hogy az MVM Zrt ajánlattételi felhívást tet t
közzé a Vértesi Erőmű részvényeinek értékesítésére . A miniszteri válaszban az is rögzítésre
került, hogy a „Vértesi Erőmű privatizációja komplex gazdasági, ellátás-biztonsági ,
környezetvédelmi és foglalkoztatási szempontok alapján történik” .

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint ismeretes, az MVM Zrt közgyűlése 2008. májusában jóváhagyta a System Consulting
Zrt. és az MVM Zrt között, a Vértesi Erőmű Zrt törzsrészvényei tárgyában előterjesztett
részvény adásvételi megállapodás tervezetét. Az elmúlt esztendő második felében az
adásvétel határidejének tologatásáról, vitatott feladatellátásokról, környezetvédelm i
problémákról szivárogtak ki információk, melyeket a felek nem er ősítettek meg. Ezek szerint
a System Consulting Zrt bankgaranciákkal vállalta át a Vértesi Erőmű Zrt tízmilliárdos hitelei



mögött álló állami garanciákat, mintegy hat milliárd forint értékben . A környezeti
kárelhárítással kapcsolatos kötelezettségeket is vállalta volna a System Consulting Zrt, d e
azokra bankgaranciát nem volt hajlandó biztosítani, ezért a Nemzeti Vagyongazdálkodási
Tanács nem hagyta jóvá a megállapodást . A tavaly júliusi Vértesi Erőmű Zrt közgyűlésen a
társaság igazgatóságának tagjává választották Vas Lászlót, a társaság korábban menesztet t
vezérigazgatóját, hogy a részvények átadásáig biztosítsa a System Consulting Zrt
informáltságát . Az állami tulajdonos szokatlanul segít őkész hozzáállása ellenére a napokban
még is a tervbe vett magánosítás meghiúsulásáról röppentek fel hírek . A Vértesi Erőmű Zrt
székhelyeként nyilvántartott Oroszlány városának polgármestere, a társaság közgy űlésén
elhangzottakra hivatkozva arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy Kapolyi László cége ne m
veszi meg a Vértesi Erőmű Zrt-t . Kapolyi László ezzel ellentétes sajtónyilatkozatot tett, a z
MVM Zrt kommunikációs igazgatója pedig, sem nem erősítette meg, sem nem cáfolta az
értesüléseket .

Tisztelt Miniszter Úr!

Miután a napokban több, a Vértes Er őmű Zrt-t érintő kedvező tlen és botrányos információ –
áram átvételi szerződések felmondása, széndioxid-kvóta manipulálásának gyanúja, a társasá g
menedzsmentjének azonnali leváltása, a társaság kedvez őbb áramátvételi pozícióba történő
besorolása - látott napvilágot, különösen aggasztó, hogy egymásnak ellentmondó információ k
látnak napvilágot a társaság jövendőjével kapcsolatosan . Arra kérem, hogy szíveskedjék
nekem arra választ adni, hogy megvásárolja-e Kapolyi László vállalkozása, a Syste m
Consulting Zrt, az MVM Zrt többségi tulajdonát képez ő Vértesi Erőmű Zrt, közvetett
állami tulajdonban lévő részvényeit ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2009 . január 22 .

Bencsik János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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