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Képvisel őcsoportj a

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Használtak-e közpénzt a Vértesi Erőmű Zrt. magánosítási folyamatában, az MVM Zrt.
többségi tulajdonában lévő üzletrész részbeni kifizetésekor?” címmel a Házszabály 91 . §-
a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Veres János Pénzügyminiszter Úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Valószínű leg Ön is értesült arról, hogy az áttételesen nemzeti tulajdonban lév ő Vértesi Erőmű
Zrt kritikus helyzetbe került, miután a System Consulting Zrt az elmúlt év végén váratlanu l
felmondta a korábban megkötött áramvételi szerz ődést . Ennek következtében a Vértesi Erőmű
Zrt is hasonló lépésre kényszerült, melynek következtében mintegy tucatnyi áramkereskedő
kérte keletkezett kára azonnali megtérítését. Meg nem erősített információk alapján az MVM
Zrt, mint a Vértesi Erőmű többségi tulajdonosa részben már megállapodott a keletkezett ká r
rendezéséről, de kilenc milliárd forintnyi kárösszeg még mindig fennáll, és veszélyezteti a
2100 főt foglalkoztató Komárom-Esztergom megyei energetikai vállalkozá s
működőképességét. Ez utóbbi okból, mint a térség országgyűlési képviselője igyekszem
begyűjteni azokat az információkat, amelyek reményeim szerint megbízhatóan fogják
bizonyítani azt, hogy az MVM Zrt, illetve a Kormány is mindent megtesz a Vértesi Er őműZrt
megbillent helyzetének korrigálása érdekében .

A helyi közösség szempontjából szomorúnak minősíthető történet rekonstruálása során –
miután hivatalos információkhoz szinte lehetetlen hozzáférni – további mellékszálak i s
feltűntek az események sodrában. Meg nem erősített információk szerint az MVM Zrt és a
System Consulting Zrt által létrehozott Kárpát-Energo esetében a könyvvizsgálat sorá n
szabálytalan pénzmozgásokat találtak, mely alapján felmerült annak a lehetősége is, hogy a
szóban forgó vállalkozás pénzeit használták fel a Vértesi Erőmű Zrt részvényeinek
kifizetésére az MVM Zrt irányában . A nyilvánosság előtt közismert az, hogy az MVM Zrt
fejlesztési kölcsönt nyújtott a Kárpát-Energo számára.
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Tisztelt Miniszter Úr!

A fenti információk remélhet őleg nem felelnek meg a valóságnak, de hogy a gyanú árnyéka
se vetülhessen az állam tulajdonában lév ő energetikai társaságokra, ezért arra kérem, hogy az
alábbi kérdéseimet szíveskedjék megválaszolni . Az MVM Zrt adott-e fejlesztési kölcsönt a
Kárpát-Energo számára, és ha igen mikor, mennyit és milyen feltétellel? Miután a z
MVM Zrt maga is elismerte, hogy a Kárpát-Energo esetében a könyvvizsgál ó
szabálytalanságokat tárt fel, azok milyen jellegűek voltak? Előfordulhatott-e, hogy a
Kárpát-Energo pénzét egy luxemburgi bejegyzés ű gazdasági társaságon keresztü l
futtatva, végül is az MVM Zrt számára fizették be, mint a Vértesi Erőmű Zrt részvényei
után járó vételár-elő leget?

Várom szíves válaszát .

Budapest, 2009. január 27.

Bencsik János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

