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országgyű lési képvisel ő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtan i

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez

„Meddig lesz még az Eximbank a kormányfő-közeli oligarchák kifizetőhelye?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alatt álló Eximbank hivatalos küldetése ,
hogy „támogassa a hazai exportáló vállalkozásokat, el ősegítve a munkahelyek meg őrzését, a
foglalkoztatás növekedését és a magyar exportkapacitások b ővülését” .

Ennek ellenére az utóbbi hetekben olyan hírek jelentek meg az országos sajtóban, amely szerint
az Eximbank inkább a a kormányfőhöz közel álló oligarchák kifizet őhelye lett. Olyan
vállalatoknak hitelt nyújtva, amelyeknek az égvilágon semmi köze nincs hazánk export -
teljesítményéhez .

Tartja magát a hír az országos sajtóban, hogy a kormányfőhöz nagyon közel álló oligarcha ,
Andy Vajna az állami Eximbankon keresztül közpénzt is felhasznált a TV2 üzemeltet ő cégeinek
felvásárlásához . A csomag piaci értékét, hitelekkel és eszközökkel együtt, az üzlet ismer ő i 20
milliárd forintra teszik .

Csányi Sándor OTP-elnökhöz köthet ő Homatech Recycling Zrt . beruházásából közvetlenü l
nem kerül külföldre termék, ennek ellenére az Eximbank nyújt hitelt a cégnek az induláshoz .
Noha ilyen esetben feltétel, hogy a vállalkozás legalább két éve működjön, ez a kitétel Csányi
cégére sajnos nem vonatkozik . A bank ráadásul rekordgyorsasággal ítélte oda a pénzt .

Ön, Miniszter Úr, eddig a nyilvánosság számára bank- és biztosítási titokra hivatkozva ne m
adott részletes információkat a fenti projektekr ől, amely az LMP álláspontja szerint
elfogadhatatlan .



Ráadásul a 2016-os központi költségvetésnek az Eximbank az egyik legfőbb nyertese. Az
Eximbank tőkeemelésére 20, kamatkiegyenlítésre további 30 milliárd jut a jövő évben – holott
az idei évre ezeken a sorokon rendre csupán 18 és 23 milliárd forint van betervezve .

Ezek fényében kérem, hogy a következő kérdésre válaszoljon :

Miniszter Úr 2016-ra előretekintve is elfogadhatónak tartja-e, hogy az export-tevékenysé g
támogatására tízmilliárdos közpénzekkel támogatott Eximbank kormányfő-közeli oligarchák
belföldi kifizetőhelyeként üzemeljen?

Válaszát előre is köszönöm !

2015 . november 30 .

Dr . c uck Erzsébet
országgyű lési képviselő (LMP)
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