
Közérdek és kiszivárogtatás 
Az MVM- és BKV-ügyek, 2009 - 2011



2009 március: az első leak



Google: power investments
site:etat.lu filetype:pdf

Első cikk: 

MVM-milliárdok offshore cégeknek, Index.hu, 2009. március 10.

http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/10/mvm-
milliardok_offshore_cegeknek/



Szász András – már ismertük

• Átverés volt az aranyüzlet, Index.hu 2009. február 4.
• http://index.hu/belfold/arany7243/



További cikkek az első leak alapján – minden 
érintett offshore cég kapcsolható Szászhoz

• Az elveszett szálloda, Index.hu, 2009. március 18.
• http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/18/az_elveszett_szalloda/
• Energianád helyett energianádor, Index.hu, 2009. március 19.
• http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/19/energianad_helyett_en

ergianador/



Kocsis megszólal: „alkotmányos 
költségek”

• Nem tudom, és nem kell róla tudnom, Index.hu, 2009. március 31.
• http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/31/nem_tudom_es_nem_i

s_kell_rola_tudnom/



Képbe kerül a Meinl Bank

• Rejtély, hogy kié az MVM offshore partnere, Index.hu, 2009. április 2.

• http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/04/02/nem_a_meinl_banke_az_mvm
_offshore_partnere/

• Az MVM feljelentést tesz az ügyekben: 2009. április 9.



Második leak: a teljes belső
jelentés, 2009. június

• A BKV-nak is dolgozik Paks offshore hátterű alvállalkozója, 
Index.hu, 2009. június 17.

• http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/06/17/a_bkv-
nak_is_dolgozik_paks_offshore_alvallalkozoja/

• Óriáspanama vagy elúszott lehetőség az MVM-ügy?, Index.hu, 
2009. június 19.

• http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/06/19/oriaspanama_vagy
_eluszott_lehetoseg_az_mvm-ugy/



Megszólal Kapolyi: „Engem nem 
kérdeztek”

• Kapolyi: Engem nem kérdeztek, Index.hu, 2009. június 26.
• http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/06/26/kapolyi_engem_ne

m_kerdeztek/



Companies House (UK): „Mrs
Istvan Kocsis”

• Mrs. Istvan Kocsis egymilliárddal tartozik, Index.hu, 
2009. június 29.

• http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/06/29/az_mvm
_a_vezer_felesegetol_berelt_szallodat/



Felkerestem a horvátországi 
szállodát, kidobtak ☺



Ellencsapás 1: A BKV-ügy

• Végkielégítés után továbbra is dolgozik a BKV-vezető, Magyar 
Nemzet, 2009. július 23.



Ellencsapás 2: perek
• Sem a BKV felügyelőbizottsága, 

sem Kocsis István nem hozza 
nyilvánosságra, mivel tisztázta 
az MVM szállodaügyében játszott 
szerepét a BKV vezérigazgatója. 
A felügyelőbizottság szerint 
személyes adatokról van szó, 
amiket csak Kocsis tárhat a 
közvélemény elé, maga Kocsis 
viszont elzárkózott ezirányú
megkeresésünk elől. A BKV 
kommunikációs igazgatója csak 
annyit közölt, hogy a 
vezérigazgató feljelentette az 
MVM-ügyet tálaló újságírókat, 
köztük az Index munkatársát, 
ezért sem jár nekünk tőlük több 
információ. Perelni fogja az 
Indexet az Aquifex Limited nevű, 
offshore hátterű cég is az MVM-
cikksorozat miatt. (2009 
augusztus)



További történetek MVM-vonalon

• Offshore borospince 
Pakson

• Panama a Paksi 
Atomerőműben 
(Erzsébet Hotel)

• Kapolyi hallgat a 
panamai cégről

• Már Szabadival is 
boltolt az MVM 
partnere

• A kormány terel 
MVM-ügyben



LMP vs MVM
• Időpont: 2010. április 16. 

péntek, 10.00 óra
• Helyszín: Fővárosi Bíróság, 

Bp. V. kerület Markó u. 27. 
fszt. 14. sz. tárgyaló

•
• A Lehet Más a Politika (LMP) 

pert indított az MVM Zrt. ellen, 
miután az állami cég 
megtagadta az úgynevezett 
MVM-szállodaügyletre 
vonatkozó belső vizsgálati 
jelentések, valamint a belső
vizsgálatok költségeinek 
nyilvánosságra hozatalát. 



Kétharmad



Bodoky vs Vért
• A Tatabányai Városi Bíróság döntésének értelmében a közvetett állami 

tulajdonban álló Vértesi Erőmű Zrt.-nek ki kell adnia a TASZ által képviselt 
Bodoky Tamás újságíró részére a System Consulting Zrt.-vel 2008-ban kötött 
szerződéseket, a Vértesi Erőmű 2009. tavaszán indított kártérítési pereit és 
büntető feljelentését megalapozó, a System Consulting Zrt. privatizációs és 
áramvásárlási ügyében lezajlott belső vizsgálat során született 
dokumentumokat, és a belső vizsgálat költségével kapcsolatos adatokat. (2011. 
február)



atlatszo.hu: MVM-ügy újratöltve
• Az MVM az utolsó töltényig védelmezi Kocsisék offshore-, szálloda-, 

és atomtitkait, atlatszo.hu, 2011. július 4.
• http://atlatszo.hu/2011/07/04/mvm-kocsis-iratok/



Nyomásgyakorlás az NNI-re
• MagyarLeaks: Kreatív könyvelés az MVM-nél, 2011. július 20.
• http://atlatszo.hu/2011/07/20/magyarleaks-kreativ-vagyonkezelok-az-mvm-

nel/
• Pereljük az MVM-et, és megint szivárogtatunk, 2011. július 22.
• http://atlatszo.hu/2011/07/22/pereljuk-az-mvm-et-es-megint-szivarogtatunk/
• Miben és mennyiért adott tanácsot Kocsis Istvánnak az MVM mostani 

vezére?, 2011. augusztus 22.
• http://atlatszo.hu/2011/08/22/miben-es-mennyiert-adott-tanacsot-kocsis-

istvannak-az-mvm-mostani-vezere/



NNI meggyanúsítja Kocsist, 
Szászt, Molnárt, Varga-Sabjánt

• A munkával megbízott kft-nek a paksi 
atomerőmű bővítési lehetőségeiről kellett volna 
egy tanulmányt készíteni, harmincmillió forint 
egyösszegű, plusz napi kétszázezer forint 
díjazás ellenében. A megbízási szerződést 
Molnár László írta alá, és ő igazolta a teljesítést 
is. A rendőrök szerint az elkészült tanulmány 
értéktelen, korábbi dokumentumok 
összeollózásával, szó szerinti felhasználásával 
készült. A negyvenmilliós megbízási szerződés 
mellett a rendőrség az MVM 2006 és 2008 
közötti tíz másik befektetését illetve ügyletét is 
vizsgálja. A nyomozóiroda név nélkül ugyan, de 
megerősítette, hogy az ügynek már van 
gyanúsítottja, aki szabadlábon védekezik. Az 
NNI közölte azt is, hogy az ügyben további 
gyanúsítások várhatók. (2011. július 20.)

• Menesztették Kocsist a BKV éléről: 2011. 
szeptember 5.

• Elhunyt Molnár László: 2011. október 10.



Kiszivárog a teljes BKV nyomozati 
anyag: 2011. október



MVM: Baji Csabát is pénzelte 
Kocsis és Kapolyi offshore-mágusa



To be continued ☺

bodoky@gmail.com


