
Tisztelt Vértesi Erımő Zrt.! 
 
Közérdekő adatigényléssel fordulok Önökhöz a személyes adatok 
védelmérıl és közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény 19. és 20.§. alapján. Kérem, hogy ennek megfelelıen a 
megkereséstıl számított 15 napon belül az adatigénylésnek tegyen 
eleget. A legegyszerőbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy 
lehetıleg a bodoky@gmail.com email címre vagy .doc vagy .pdf 
kiterjesztéső file-okban egy Cd lemezre mentve rögzítsék és küldjék 
meg címemre (1084 Budapest, Déri Miksa u. 10.), így az adatok 
környezetbarát módon és könnyen kezelhetıen ismerhetıek meg. 
Természetesen az ezzel kapcsolatos indokolt költséget megtéríti, ehhez 
egy csekkre vagy bankszámlaszámra és az összeg elızetes megjelölésére 
van szükségem. 
 
Kérem, hogy az alábbi adatokat küldje meg a részemre: 
 
1., A Vértesi Erımő Zrt. és a System Consulting Zrt. között 2008-ban 
aláírt szerzıdéseket; 
 
2., A Vértesi Erımő Zrt. által 2008-ban megkötött áramvásárlási szerzıdéseket; 
 
3., A Vértesi Erımő Zrt. 2009. tavaszán indított kártérítési pereit és 
büntetıfeljelentését megalapozó, a System Consulting Zrt. 
privatizációs és áramvásárlási ügyében lezajlott belsı vizsgálat során 
született dokumentumokat, és a belsı vizsgálat költségét. 
 
A fenti adatokra a közérdekő adatok nyilvánosságára vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni a következık szerint. A Vértesi Erımő 
zártkörően mőködı részvénytársaság, melynek a társaság irányítását 
közvetlen módon biztosító tulajdonosa a Magyar Villamos Mővek Zrt. Az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 1.§ (1) bekezdése 
szerint a Vtv. szabályozza a magyar állam tulajdonában álló vagyon 
feletti tulajdonosi joggyakorlás módját és szervezetét. A Vtv. 
melléklete felsorolja a törvény hatálya alatt álló gazdasági 
társaságokat, e felsorolásban szerepel a Magyar Villamos Mővek Zrt. 
is. A Vtv. szabályai alkalmazandóak a közvetett állami tulajdonba álló 
gazdasági társaságokra is, ezzel ellentétes olvasata a jogszabályoknak 
lehetıvé tenné a közérdekő adatok átláthatóságát biztosító 
rendelkezések kiüresítését. A Vtv. 5.§ (1) bekezdése szerint 
közérdekbıl nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra 
és azzal való rendelkezésre vonatkozó adat. Az 5.§ (2) bekezdése 
szerint az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkezı szerv 
vagy személy a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint 
közfeladatot ellátó személynek vagy szervnek minısül. Közérdekő adatok 
megismerésének korlátját jelentheti az üzleti titok, azonban a polgári 
törvénykönyv 81.§ (3) szerint nem minısül üzleti titoknak az állami és 
a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi 
támogatás felhasználásával, költségvetést érintı juttatással, 
kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, 



birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintı 
bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, 
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekbıl elrendeli. 
 
A Magyar Köztársaság bírósága több alkalommal kimondta, hogy az MVM - 
így a kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 
- gazdálkodásával kapcsolatos adatok közérdekbıl nyilvánosak, azok 
megismerését üzleti titokra hivatkozva nem lehetséges megakadályozni. 
Hivatkozom a 2.Pf. 20.001/2009/3. és a 38.P.20.505/2010/5. számú 
ítéletekre. 
 
A fent kifejtettekre és a hivatkozott jogszabályokra tekintettel 
kérem, hogy az adatszolgáltatásnak a törvény által elıírt határidın 
belül tegyenek eleget. 
 
Budapest, 2010-09-27 
 
Tisztelettel, 
 
Bodoky Tamás 
újságíró 


