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Alulírott Bodoky Tamás (lakcím: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 10., e-mail: bodoky@gmail.corn)
a személyes adatok védelmérőlós a kozérdekű adatok nyilvánosságáról szoló 1992. évi LXIII.
tÖrvény (a továbbiakban: Avtv.) 20 $ (1) és (3) bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjen
másolatban megküldeni részemre
a) azBmst and Young Kft. által 2008. október 1-jei keltezéssel megktildttt, ,,a MAVIR Zrt., a Paksi
Atomerőmú Zrt., az MVM Trade Zrt" és az MVM Partner Zrt. 2008. június 30-i kclzbenső
mérlegénekkönywizsgálatára, valamint az MVM Zrt-. 2008. első felévi tevékenységénekévkozi
vtzsgá|ata során tapaszta|takat'' Összefoglaló Melléklet és annak kísérőlevele
a|) 2. oldalának első bekezdését,
a2) 3, oldalán az |, pont a) alpont első bekezdésébena hozammértéket'
a3) 3. oldalán az 1. pont a) alpontban az elsó mondat és a,,2007. december l3-án...'' kezdetti
mondat kcizcitti szÖvegrésá,
a4) 3, oidalán az Í. poni a) aipont második bekezdésének utolsó tagmondatát'
a5) 3' oldalán az T. pont a) alpont harmadik bekezdésében az ,,... ennek számitását részletezzék.,,
szÖvegrész utáni szövegrészeket,
a6) 3. oldalának utolsó bekezdését,
a7) 4. oldalán az 1. pont b) alpontban a kamatmértéket,
a8) 4. oldalán az 1. pont c) alpontban a 'Puerto 2006 s.l. részére,,szÖvegrésáől a ',Kérjük' hogv a
társaság. . .'' SzovegTészig terj edő szÖvegrészeket,
a9) 4. oldalán az I. pont. d) alpontját,
a10) 4' oldalán az I. pont e) alpontjában az ,,Ezt azugy|etet.., '' szÖvegrész elotti szÖvegrészeket,
a1 1) 5. oldalán az I. pont e) alpontjában a ,,h& szükséges.'' szÖvegrész utáni szÖvegrészeket,
aIZ) 5. oldalán az I. pont f) alpontjában a,,Kárpát-Energo Zrt.-nek.'' szÖvegrész és az ,,A fenti
ktilcsÖn cissze gből. . .'' szÖvegrész ktiztitti szrivegrés zeket,
a13) 5. oldalán az 1. pont I alpont első bekezdésében a ,,3I-32 millió EUR-ra csÖkkent.''
szÖvegrész utáni szÖvegrészeket,
aI4) 6. oldalán az |. pont g) alpontját,
aI5) 7. oldalán a 2. pottt, a) alpontban a szá||ő felújítására és kibővítéséreelktilteni tervezett
Összeget,
aI6) 7. oldalán a2. pont b) alpontját,
b) az Erős Ügyvédi Iroda által készített' 20a9. janufu 29-én kelt jelentést,
c) az Erős Ugyvédi Iroda által a Niker-ügyrő|készített 2008. július 7-i memorandumot,
d) az Erős Ugyvédi Iroda által a Nád ügyről kószített 2008. szeptember 25-i memorandumot'
e) az MVM Igazgatósága á|tal kiküldÖtt Audit Bizottság által készített'a felügye|ő bizottság 2009.
rnárcius 2-i ülésén elrende|t és 2009. rnárcius |5-en kiegésziteni rende|t áttekintő táb|ázatot,
f) az Erős Ügyvédi Iroda által az MVM Zrt. 2009. február 26-án kelt megbízása a|apján az MVM
Zrt. felngyelőbízottságarészére atársaság,,egyes' nem engedélyesi tevékenységekhez kapcsolódó
ügyleteinek polgári jogi, munkajogi' társasági jogi és büntetőjogi vizsgá|atáról'' készített jelentés
fl) 2. oldalánaIII.3.2. pont és a III. 5. pont kÖzotti szÖvegrészeket,
f2) 2. o|da|án a III.6.l. pont és a III.7. pont kÖzotti szovegrészeket,
R) 2. oiciaiánaIIÍ,8.2. pont és a iii.i0. pont kilz}tti sztvegtészeket,
Í:1) 3. oldalán a III.10.2. pont és a III.12.pont koztitti sztivegrészeket,
f5) 4. oldalána2. pontot,
f6) 4. oldalán a 4' pontban aZ ,,MVM áIta|,, és a ,,rendelkezésünkre bocsátott'' szÖvegTész köztitti
szcivegrészeket,
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ff) 5. oldalánaz 5,3. pontban az ,,Adatszoba dokumentumlistaban'' szovegÍészelőtti szövegtészt,
f8) 7. oldalán a II. i. pont első bekezdésében a,,ki keiiett terjecinie arua,7tagy,'és a,, ,,Felkerüihete'' szÖvegTész kÖzÖtti szövegrészeket,
f9) 7.oldalán a II. 1' pont második bekezdésében a,,fentieket az MVM, illetve'' szÖvegrész előtti
szÖvegrészeket,
f10) 7. oldalán a II. 1, pont harmadik bekezdésében a
valamely büntetőeljárás''
',melyeknél
szÖve grész előtti szcivegrészeket,
f1|) 7. oldalán a II. 1. pont negyedik bekezdésének utolsó monda|át,
n2) 8. oldalán a II,1.1' pont harmadik bekezdésében a második mondatbanaz,,úgyekben ahanyag
kezelés'' szÖvegrész előtti szove grészt,
n3) 8. oldalán a II.1.1' pont negyedik bekszdésébena második mondatban az,,ügyek minősítése
szempontj ából'' szcivegrész előtti szovegrészt,
f14) 8' oldalán a II.1.1. pont negyedik bekezdésében a hatodik mondatban a,;tobb esetben nem
rendelkezünk'' szcivegÍész előtti szövegrészt,
fl5) 9. oldalán aII.I.2. pont harmadik bekezdésében a,,cselekményeket jelenti,'' szÖvegrósz utáni
szÖvegrésá,
fl6) 10. oldalán aII,I'4, pont első bekezdésébenaz,,ahűtlen kezelós, vagy a sikkasztás'' szcivegrész
előtti szÖveget,
f17) 11' oldalán a II.1'6. pont első bekezdésébenaZ,,Összefoglalóan a krivetkezőket', szÖvegrész
előtti szÖveget,
f18) 12. oldalán a II.1.ó. pont második bekezdésében a,,megá||apítható lehet'' és ,,Ez nyomozati''
sztivegrész kÖzÖtti szovegrészeket,
f|9) 12. oldalán a II.1.6. pont hetedik bekezdésében az,az ügyletek jellemzően'' szÖvegrész előtti
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il.O) 12. oldalán aII.L.7, pont első bekezdésében a
ügyben megilleti'' szÖvegrész előtti
',minden
szÖvegrészt'
il.|) 12 . oldalán a II.1 .7 . pont második bekezdésébenaz ,,akár a j elen Jelentésből'' szovegÍéSz e|őttj
szÖvegrészt,
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12. oldalán a II.1.8. pont első bekezdésóben a,,pénzmosás, az,, és az,,esetében pedig''

sztve grész kÖzÖtti szovegrészeket,
r23) B. oldalán aII.2. pont felvezető szÖvegébenaz
és az,'esetlegesen felmerülő''
''Összefoglaljuk''
sztivegrész kÖzttti sztivegrészeket'
nq B. oldalán aII.2.1.1. pont első mondatábanaz,,aÍra, hogy'' és a,,munkajogi felelőssóg milyen
vonatkozásban'' szÖvegrész kozttti sztvegrészeket,
n5) A. olda]án a II.2,2. pont felvezető sztivegében a ,,Tekintette| xra, hogy a'' és az ,,esetleges
kár okozása'' szcive gré s z közötti szclve gré s zeket,
nq u. oldalán aII.2.2. pont felvezető szÖvegében az,'esetén és aZ,, éS aZ ,,Összefiiggésben okozott
e setle ges kár'' szÖve gré sz kÖzÖtti szÖvegré s zeket,
f27) 16-17. olda1át,
Í28) 18. oldalán aII.2.3.2 pont negyedik bekezdését,
n9) i8. oiciaián a II,2.3.2. pont hatodik bekezdésében a ',sajÍújakéntrendeikezés az..'. és a
mivel'' szövegtész ktlzoui szÖvegtészeket,
',felmerülhet,
R0) 18. oldalán aII.2.3.2. pont hatodik bekezdésében a,,felmerülhet, mivel'' sz{ivegrész és az ,,a
tulajdonosi jogosíwányok'' kÖzÖtti szovegrészeket,
R1) 18. oldalán a|I.2.3.2. pont hatodik bekezdésóben a ,,tulajdonos jogosult'' szÖvegrész és az
',és
ezze| az MVM'' ktiztitti szÖvegrészeket'
f32) 18. oldalán aIII.I.2. pont első bekezdésében az ,,az Adásvételi Szerződés és módosítása'' előtti
szÖvegrésá,
R3) 18. oldalán a III.I.2. pont első bekezdésében a ,,rogzített hatásktiri szabályok'' utáni
szÖvegrészt,
R4) 18. oldalán a III.1 .2. pont második bekezdését,

3

R5)

18. oldalán aIII.1.2. pont harmadik bekezdésében az ,'a szeÍZődéseket megkotő'' és a ,'polgári
gi feielőssé ge'' sztive gré sz ktiztitti szöv e gr észt,
Ró) 19' oldalát,
R7) 20. oldalán a III.2.2, pont első bekezdésébenaz ,,az a|áíro,, és az ,,álláspontunk szerint''
szÖvegrész kÖzÖtti sztvegrészt,
R8) 20. oldalán a III.2.2. pont második bekezdésében a ,,kÖlcsön folyósítása nem
szerződésszerűen', szÖvegtész előtti szove grészt,
R9) 20' oldalán a III.2.2. pont második bekezdésébenaz ,,adofr. esetben megállapíthatő,' és az
,,Alláspontunk szerint'' szöve grés z kozötti szcive grészt,
r4C) 2a. oHalán aIII.2.2. pont második bekezdésében az ,,Alláspontunk Szerint'' szÖvegrész és a
,,szándékossága korében'' szÖvegTész kcizotti szÖvegtészt,
f4|) 2l. oldalán a I1I'3.1. pont első bekezdésében a
szolgáltatásokra kotÖtt szerződést,,
',tanácsadási
szovegrész elóiti szdve grészt,
f42)21. oldalán a III.3.1. pont első bekezdésében a,'megtorténtéről nincs adat.'' sztivegTész utáni
szovegtésá,
f43) 21 . oldalán a III.3. 1. pont második bekezdését,
f44) 22. oldalán a III'3 .2, pont első bekezdésének második mondatat,
t45} 22-23. oldalán a III.4. pontot,
f46) 23. oldalán a III.5. 1. pont első bekezdésébena ,,Haszonbérleti Szerződés.'' utáni szÖve gtészt,
f47) 24 . oldalán a III.5. 1 . pont nyolcadik bekezdését,
f48) 24. oldalán a III.5.1. pont kilencedik bekezdését,
f49) 24, oldalán a III.5. 1. pont tízedik bekezdését,
f50) 24. oldalán a I1I.5.1. pont tizenkettedik bekezdésébena,jelenleg nem állapítható meg.''
szövegrész utáni szovegrészt'
r5I) 25. oldalán aIII.5.2. pont második és harmadik bekezdését,
f52) 25-26. oldalán aIII.5.2. pont citodik bekezdésébefi aZ,,utasítást kiadi személynek,, és az ,,A
tekintetben' szÖvegrés z küzitti szcivegrészeket'
f53} 26. oldalán a III.6.1' pont első bekezdésében a,,KárpÍú Energo ktlcsÖnadóként'' szÖvegrész
előtti szÖvegrészt,
f54} 26. oldalán a III.6.1. pont első bekezdésében a,,luxemburgi cégnek.'' szcivegÍészutáni
szovegrészt,
f55) 26. oldalán a III.6 1. pont második bekezdését,
f56) 26, oldalán a III.6.1' pont negyedik bekezdését,
f57) 26. oldalán a III. 6.1. pont ötÖdik bekezdésében a ,,vagy időleges jelleggel is'' szovegrész utáni
szi,tegÍészÍ,
f58) 26-27 . oldalán a I1I. 6.1. pont hatodik bekezdését,
f59) 27 . oldalán a 11I.6.1. pont kilencedik bekezdését,
f60) 27. oldalán a III.6.1. pont tizenegyedik bekezdésében a,,szerződésben kikttott'' és a,jÖhet
fi gyelembe'' sz{ive grés zek közötti szcive grészt,
f61) 28. oldalán az ,,egyéb kcizreműkÖdők jcihetnek szóba.', szcivegrész utáni sztivegrészeket,
i62) 29, oidalán aIII.7 . pont eiőtti sztivegrészeket'
f63) 29 . oldalán aIII.7 '1 . pontban a ,,llem világos számunkra'' szcivegrés z e|otti szovegrészt,
f64) 29. oldalán aIII.T.1. pont harmadik mondatát,
f65) 29-30. oldalán aIII.7.2. pontban a ,,tudomásunk szerint nem tortént meg'' és az .,Alláspontunk
szerint ugyanis még'' szovegrészek ktlzotti szovegrészeket'
f66) 30. oldalán a III.8.1. pont első bekezdésében a,,megkÖtÖtt Vállalkozői Szerződés kapcsán,'
szÖvegrész előtti szÖve gtészt,
f67) 30. oldalán a III.8.1. pont első bekezdésébenaz ,,utobb módosításra kenilt).'' ós a ,,fenti
szer ző dés módosításai'' szÖve grész közotti szöv e gt ésrt,
f68) 30. oldalán a III.8.1' pont második bekezdését'
Í69) 31. oldalán a III.8.2. pont első bekezdésében az,,Erzsébet Szá||ő,, szÖvegrész előtti
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fl/0) 31. o|dalán a III.8.2. pont második bekezdésóben aZ,,MVM vezetői is aláírtak'' és a,,szinteken
is -'' szÖvegrész kozotti szovegrészeket,
nI) 3|. oldalán a III.8.2. pont második bekezdésében a ,,szakmai indokok a|apján a'' és a ,,vel
cé|szerij kivitelezői', szÖvegrészek kozotti szovegrészt,
17 D 3 1 . oldalán a III'8.2' pont második bekezdés második mondatát,
rn) 31. oldalán aIII.8'2. pont második bekezdés utolsó mondatát,
r7q 31-32' oldalán a,.kivitelezési szerződés megkcitésével kapcsolatban'' szovegrész és a III'10.
pont kÖzotti szÖvegrés zekeÍ.,
17 5) 32. oldalán a III. 10. 1. pont szövegét,
r7q 32. oldalán aIIÍ1a.2. pont első bekezdésébenaz ,'MVM Yagy a PA részéről'' szÖvegrész előtti
szovegrészt,
f77) 32 . oldalán a III.10 .2 . pont első bekezdésében a ,,külső tanácsadói kÖltségek'' és az ,, , i||efue az
erre .fordítotf ' sztive grészek koztitti szöve grészt,
r7q 32. oldalán a III.Ia.2. pont első bekezdésében a ,,merülhetne fel a felelősség kérdése.''éS a
,,nem merült fel arra nézxe adat'' szÖvegrészek kÖzcitti szÖvegrészt,
r79) 32-33, oldalán az ,,akárfelelősség nem merül Íö1.'' és aIII,I2. pont k<izotti szovegrészeket,
f80) 33. oldalán a III'I2.I, pont első bekezdésében a ,,tanácsadási szo|gá|tatásokra kötötf'
szÖvegrész előtti szÖve grészt,
f81) 33' oldalán aIII.12'1. pont első bekezdésének második mondatat,
Í82) 33. oldalán aIII.|2.1. pont második bekezdését,
f83) 34. oldalán a III.12.2. pont első bekezdésébena ,,Tanácsadási Szerződés'' és az,,atáskÖri
szabá|y nem sérült'' szövegrészek kcizotti sztive gtészt,
f84) 34. oldalán aIII.12.2' pont első bekezdésének második mondatát,
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f8ó) 34' oldalán aIII.12.2, pont harmadik bekezdését.

A Fővárositterctaau2.Pf.2a.559l2}|1l3. számű,jogerős ítéleteszerint

a Magyra

Villamos Művek

Zrt.-nek az a) és Í) pontban megjelÖlt iratokat egyes rizleti titkok felismerhetetlennó tétele mellett
kiadni rendelte. A kiadott dokumentumok álláspontom szerint messze nem csupán a jogszení
pénzigyí,gazdasági és piaci tevékenységre vonatkoző ijz|eti titkokat nem tartalmazzák, ezért az
adatigénylésem tételesen valamennyi kitakart adatra kite{ed. A b)-e) pontban meghatározott
iratokban szerep|ó adatok megismerhetőségére a hivatkozott bírósági batározatban foglaltak
értelemszenien kiteri ednek.

Az Avtw 70' EJ í5.l
bekezdése
_
szerint kér.em, hogy az iratmásolatokat elektronikus úton szíveskedjen
\-/
részemre megkuldeni. Kérem, hogy az Avtv. 20. $ (3) bekezdése szerint előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, hogy a kért iratmásolatok szkenneléséértmekkora koltségtérítést
állapít
meg' Felhívom szíves f,rgyelmét arra' hogy a szkennelés költségén kívüli kÖltségek megtéríttetésére
az Avtr.20' $ (3) bekezdóse szerint nincs mód.
Segítő együtiműkodését előre is kÖszonom.

Budapest' 20II.július 3.
Tisztelettel,
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Bodoky Tamás

