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Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és jogelődei iratkezeléséről” címmel a Házszabály

91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez .

Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

Az MNV Zrt . jogelődei révén 1990 óta látja el az állam társasági tulajdonának kezeléséhez é s
privatizációjához kapcsolódó kötelezettségeit . 2007-ig az APV Zrt. két gazdasági társasággal
együtt látta el az iratkezelési feladatokat . A Priv-Dat Kft . az irattár üzemeltetését végezte, a
Pri-Man Kft. pedig a privatizációk utógondozását végezte . 2007-ben a Pri-Man Kft .- t
végelszámolással megszüntették és feladatait a Priv-Dat Kft . vette át .
A Magyar Országos Levéltár a privatizációs iratokból eddig kizárólag a privatizáció s
emlékeztetőket vette át . Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó gazdasági társaságok iratai, a 10 0
%-ban értékesített cégek tranzakciós iratai, a végelszámolt és felszámolt cégek iratai, a külö n
vagyonértékesítéshez kapcsolódó iratok, az előprivatizációs iratok, az önkormányzati igénye k
kielégítéséhez kapcsolódó iratok, az MNV Zrt . és jogelődei szervezeti egységeinek iratai nem
találhatók meg a Magyar Országos Levéltárban. Az MNV Zrt . arra hivatkozik, hogy a
privatizációs ügyek elhúzódása miatt továbbra is használniuk kell az iratokat . A Pri-Man Kft .
felszámolása —amelynek a privatizációs ügyek intézése volt a fő feladata — azonban arra utal ,
hogy az ezzel kapcsolatos ügyintézés jelentősen csökkent . Mára túlnyomórészt csak az iratok
tárolását és kezelését végzi a Priv-Dat Kft .

Kérdezem Miniszter Úrtól :

Hány iratfolyóméter anyagot adtak át eddig az MNV Zrt . és elődei a Magyar Országo s
Levéltárnak ?
Jelenleg hány iratfolyóméter anyagot őriz az MNV Zrt ., illetve a Priv — Dat Kft .?
Igaz az, hogy az Állami Vagyonügynökség 1990 és 1992 közötti működési iratai jelentő s
részben „megsemmisültek”?
Ha igen, mekkora részben?
Az 1992 utáni időszak iratai hiánytalanul megvannak?
A működésük során terjesztettek be az illetékes levéltárnak (MOL) szabályos selejtezés i
jegyzőkönyvet?



Ön szerint a már ma levéltárban őrzött privatizációs iratokból (privatizációs emlékeztetők)
mennyire lehet majd rekonstruálni a privatizáció valós történetét?
Az 1992 óta keletkezett fontos információkat tartalmazó iratok remélhet ően teljes körét miért
egy állami tulajdonú gazdasági társaság kezeli piaci áron, miért nem a Magyar Országos
Levéltár ?

Várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2009 . május 13 .

lász Jáno s
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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