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Kérdés

Dr. Katona Béla
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Milyen intézkedéseket tett a Kormány annak érdekében, hogy az MVM 2008-as üzlet i
évének lezárásakor dokumentált, gyanús pénzmozgásokból fakadó tízmilliárdo s
nagyságrendű, államot megkárosító veszteségek oka megállapításra kerüljön?” címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Bajnai Gordon Miniszterelnök
Urhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Ez év januárjától kezdve számos írásbeli és szóbeli kérdés keretében hívtam fel a Kormán y
figyelmét arra, hogy az MVM-nél, valamint annak leányvállalatainál számos, igen furcsának
mutatkozó pénzügyi tranzakcióra került sor, mely azon túl, hogy egyes társaságo k
működőképességét is veszélyeztetik, az állami tulajdonban lév ő cégcsoport számára
tízmilliárdos nagyságrendű veszteséget okozott. Miután állami tulajdonban lév ő társaságokró l
van szó, kijelenthetjük, hogy a károkozás közvetetten az állami vagyont és a költségvetést i s
érinti .

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a legtöbb visszaélés gyanús pénzmozgásra az t
követően került sor, miután Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kezdeményezte az MV M
akkori vezérigazgatójának, Kocsis Istvánnak a felmentését. A miniszterelnöki
kezdeményezés, valamint a felment ő közgyű lési határozat meghozatala közötti néhány hónap
során, eddig tisztázatlan körülmények közepette, a vállalat bels ő szabályozási rendjét
számolatlanul megsértve, tízmilliárdokat juttattak, jelenleg ismeretlen személyi hátter ű off-
shore társaságok számára . A pénzek jelentős része mind a mai napig nem kerül t
visszafizetésre, a veszteség tízmilliárdokra rúg. A különböző ügyletekben, korábban
kormányzati szerepet vállaló személy neve is felbukkant . Az államot ért vesztesége k
nagyságrendje, illetve a Kormány ilyen formán való érintettsége feltételezi, hogy a Kabine t
minden részletre kiterjedő vizsgálatot indított annak érdekében, hogy a kormányf ő i
kezdeményezés utáni átmeneti id őszakban eltűnt közösségi források megtérülhessenek, az
érintett állami vezet ők pedig felelősségre vonásra kerüljenek.



Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelettel kérdezem, hogy az Ön által vezetett Kormány milyen intézkedéseket tet t
annak érdekében, hogy az államot ért veszteségek megtérüljenek, valamint a vétke s
állami vezetők kiléte nyilvánosságra kerüljön, és a szükséges mérték ű felelősségre
vonásuk is megtörténjen ?

Kérem megtisztelő válaszát .

Budapest, 2009 . október 26 .

Bencsik Jáno s
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