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Tisztelt Cím!

A 2012. november 19-én kelt megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
Az elektronikus úton előterjesztett közérdekű adatigénylésének megfelelően mellékelten,
szkennelve, további hasznosításra megküldöm az UD Vagyonvédelmi Zrt. és az
Alkotmányvédelmi Hivatal között a Fővárosi Törvényszék előtt 22.P.21.599/2011. számon
folyamatban lévő személyiségi jog iránti perben kötött egyezségi megállapodást.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (3) bekezdése alapján a másolat készítéséért felszámítható költségtérítéstől
eltekintek.

Budapest, 2012. november
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I Hivatal - a folyamatban lévő polgári peren kívül - felkérte az SZT-Szép
Tamás
Könyvvizsgáló
és Adószakértő Kft-t, mint igazságügyi szakértőt, hogy a
rendelkezésre
bocsátott anyagok ismeretében adjon szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a dokumentált
tények ismeretében és az UD Zrt. által megbízott könyvvizsgálói szakvélemény alapján milyen
nagyságrendű tényleges kár érte az UD Zrt.-t.
Szép Tamás könyvvizsgáló a 2012. március 07-én kelt szakvéleményében
az UD Zrt.-t ért
reális kárigény összegét - szemben az UD Zrt. által felkért KCA-Audit Kft. által 2010. február
23-án kelt jelentés alapján követelt 1.771.094.000.- Ft kárral - 391 millió forint összegben
határozta meg.
Mindezek után Felek peren kívüli egyeztető tárgyalást folytattak, melynek
az alábbiakban állapodtak meg:

eredményeképpen

1. ) Felek rögzítik, hogy közöttük a Fővárosi Törvényszék előtt 22.P.21.599/2011. számon
folyamatban lévő perben a soron következő tárgyaláson egyezséget kívánnak kötni,
melynek kérik a bíróság által történő jóváhagyását.
2. ) A Hivatal kötelezettséget vállal arra, hogy megfizet az U D Zrt. részére 265.740.000,¬
Ft azaz kettőszázhatvanötmillió-hétszáznegyvenezer
forintot. Felek megállapodnak
abban, hogy ezen összeget az A H négy egyenlő részletben fizeti meg az U D Zrt.
részére oly módon, hogy az egyezséget jóváhagyó jogerős végzést követő 8 napon
belül a megadott bankszámlára átutal 66.435.000,- Ft azaz hatvanhatjpilliónégyszázharmincötezer forintot, majd hat hónapos időközönként, de-fcgkésébb 2013.
október
30. napjáig
háromszor
66.435.000,- Ft azaz
hatvanhatmillió
négyszázharmincötezer forintot.
3. ) Az Alkotmányvédelmi Hivatal a Fővárosi Törvényszék előtti, 1. pontban megjelölt
eljárásban megállapítandó illeték teljes összegét vállalja megfizetni.
4. ) Az U D Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyezség tényét és tartalmát üzleti
titokként kezeli, az egyezség tárgyában mind az azt jóváhagyó perben, mind azt
követően mellőzi a sajtónyilvánosságot.
5. ) Felek, az egyezségi megállapodás aláírásával a köztük lévő jogvitát lezártnak tekintik
és kijelentik, hogy egymástól perköltséget nem igényelnek és a jövőre vonatkozóan
egymással szembeni mindennemű követelésről lemondanak.
Felek a jelen megállapodást - amely öt szó szerint megegyező példányban készült - mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.
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