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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint

a Miniszterelnök úrhoz intézett „Indult-e vizsgálat közpénzeknek brókercégeknél történ t
elhelyezése körülményeinek a feltárására?” című, K/4281 . számú írásbeli kérdésére az alábbi
választ adom.

A 2002-2015 közötti vizsgált időszak alapján az mondható el, hogy a 2010 utáni

kormányok esetében is kimutathatók befektetési ügyletek, amib ől a vizsgált teljes időszak

alapján jelenleg is aktív befektetési szolgáltatóknál kezelt ügyletek összértéke mintegy 25 9

milliárd forint, ugyanakkor ennek az összegnek a jelentős százaléka a 2010 előtti

kormányok alatt kötött egyes szerz ődések maradványa .

Úgy gondolom, hogy a Quaestor ügy kapcsán a folyamatban lév ő nyomozás számo s

kérdésre választ fog adni, így a bels ő vizsgálat is okafogyott, hiszen a rendőrségi nyomozás

megállapításai ezt felülírják, nyilván ezzel Képvisel őtársam is tisztában van.

Ugyanakkor véleményem szerint felvetése legitim . Az a tapasztalat, hogy a

brókercégek törvénytelen és jogszerűtlen működése évtizedes gyakorlat . Ezen túlmutatóan

a brókercégeknél elhelyezett közpénzeknek is hosszú történelme van . Emlékeztetném 2002

és 2010 között a szocialista kormányok, a minisztériumaikon és háttérintézményeike n

keresztül több mint 300 milliárd forint ügyleti összértékben kötöttek befektetési

szolgáltatókkal szerz ődéseket. Ebből közel 5 milliárd a Quaestor csoporthoz köthető .

Ha konkrét ügyekre kíváncsi Képviselőtársam ebből is felidézhetünk néhányat.

Medgyessy Péter miniszterelnöksége idején a Földművelésügyi és Vidékfejlesztés i

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon . (06 1) 795 6975 Fax . (06 1) 795 0385



Minisztérium közel 6 milliárd forintot, Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt több mint 1

milliárd forint összértékben kötött ügyleteket brókercégekkel . A Miniszterelnöki Hivatal a

Gyurcsány-kormány alatt több mint 4 milliárd forint összértékben kötött ügyleteket, mí g

Bajnai Gordon vezetése alatt - aki csak egy évig volt miniszterelnök - a Miniszterelnök i

Hivatal több mint 33 milliárd forintot meghaladó összegben kötött ügyleteke t

brókercégekkel . De az adófizetők pénzének kockáztatása mellett érdemes megemlíteni az t

is, hogy Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszterként 900 millió forint állam i

támogatást adott a Quaestor tulajdonában álló cégeknek 2004-ben . Ezen túlmutatóan

nyilván Ön is tisztában van azzal, hogy a Quaestor csoportnak folyósított 17 milliár d

forintos MFB hitellel kapcsolatban hűtlen kezelés ügyében rend őrségi feljelentés van

folyamatban.

Mindennek okán úgy gondolom, érdemes megvizsgálni, hogy az elmúlt évtizedekbe n

hogyan és mennyi közpénz kihelyezésére került sor, illetve érdemes lehet megvonni a

mérlegét ezeknek az ügyleteknek . Ebben a vizsgálatban kiemelt feladat hárulhat az Állam i

Számvevőszékre .

dr. Sem jén Zsolt
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. mellékle t

43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselő „Indult-e vizsgálat közpénzeknek

brókercégeknél történt elhelyezése körülményeinek a feltárására?” című, K/4281. számú írásbeli

választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Tisztelettel :

r. Semj a Zsolt
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