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Dr. Kövér Lászl ó

az Országgy ű lés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló

2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i

rendelkezésekről szóló 10/2014. (11 . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdés t

kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György úrna k

a Magyar Nemzeti Bank elnökéne k

„Volt-e bennfentes kereskedelem vagy egyéb spekuláció a Kormány és a Teleko m

közötti szerződések felmondásával kapcsolatos „pontatlan „ kormányzati
kommunikáció miatt? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek az Elnök Úrtól, azért t ő le, mert a pénzügyi szekto r

felügyeletét érintő kérdésekben Elnök Úr illetékes a válaszadásra .

Tisztelt Elnök Úr !

2015, december 17-én közel 80 perces eltéréssel olyan - egymással ellentétes tartalmú -
kormányzati nyilatkozatok láttak napvilágot, amelyek érdemi alakító hatással
rendelkezhettek az egyík legnagyobb forgalmú magyarországi vállalati részvén y
árfolyamára .

Amint az Ön előtt is ismert, a kormányszóvívő 2015 . december 17-én arról tájékoztatta
a sajtót, hogy a kabinet 2015 . december 16-i szerdai ülésén foglalkozott a Magyar
Telekom Nyrt . azon lépésével. amelyben felmondta támogatói szerződését Kovács Ákos
énekessel .

Ennek eredményeként először az a hír terjedt el a sajtóban, hogy a Kormány a Magyar
Telekom Nyrt-vel kötött valamennyi létező szerződés felmondására utasította a
minisztériumokat . Később a Kormány pontosította a bejelentést azzal, hogy a
szerződésbontás kizárólag a mobilnet el őfizetésekre vonatkozik.

Az eredeti hír és a pontosítás bejelentése között 80 percen belül más tartalmú
információk kerültek nyilvánosságra, így ez lehet őséget adott arra, hogy hami s
információkkal manipulálják a befektetőket. Az eredeti hír bejelentését követ ően a
Magyar Telekom Nyit részvényeinek értéke három százalékot esett, majd a pontosítást
követően emelkedni kezdett .



A Kormány tagjainak és a kormányszóvivő nyilatkozatai esetében így nem lehet
megkerülni azt a kérdést, hogy pusztán felelőtlenség, rövid távú politikai haszonszerzé s
motiválta a nyilatkozatot, illetve a bejelentést, vagy azok esetleg összefüggésbe n
lehetnek valamilyen -- egyes részvények gyengülését váró – tőzsdei spekulteíával .
Amennyiben az első esetről van szó, az csak a kormányzat politikusainak az ország
kormányzására történő alkalmasságát kérd őjelezi meg. Amennyiben viszont a második
eset állhat fenn. az szükségessé teszi a Magyar Nemzeti Bank, mint a pénzpiacok fölötti
felügyeletet gyakorló szervezet vizsgálatát, hiszen Magyar Nemzeti Banknak
törvényben rögzített feladatai közé tartozik – egyebek mellett - a pénzügyi piaco k
folyamatos felügyelete, továbbá a bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedél y
vagy bejelentés nélküli tevékenység végzésének gyanúja és a vállalatfelvásárlásr a
vonatkozó szabályok ellenőrzése esetén piacfelügyeteti eljárás indítása .

Mindezek alapján kérem. hogy szíveskedjen megválaszolni az alábbi kérdéseket :

1. A Budapesti Értéktőzsde részvénypiacán a 2015 . december 16-18 . közötti
időszákban történtek-e olyan ügyletek, illetve látható-e olyan összehangol t
magatartás, amelyek alapján valószinüsíthető egy, egyes vállalati részvények –
így különösen a Magyar Telekom Nyrt . részvényeinek gyengülését, váró
spekuláció, illetve piaci magatartás befolyásolása vagy bennfente s
kereskedelem ?

2. Amennyiben a fenti kérdésre adott válasza igen, ágy a Magyar Nemzeti Bank
milyen intézkedéseket tett a törvénysért ő magatartás feltárása, a felel ősök
megtalálása és az okozott kár megtéríttetése érdekében?

3. Milyen intézkedéseket tett a Magyar Nemzeti Bank az 1 pontba n
megfogalmazott kérdés megválaszolása érdekében?

4. Mikor zárta. illetve fogja zárni a Magyar Nemzeti Bank az I . pont szerint i
kérdés megválaszolásához szükséges piacfelügyeletí eljárását?

5. Mikor hozza nyilvánosságra a Magyar Nemzeti Bank az 1 . pont szerinti kérdés
megválaszolásához szükséges píaefelilgyeletí eljárás eredményét?

6. Vizsgálta-e, illetve vizsgálja-e a Magyar Nemzeti Bank, hogy a fent említett
nyilatkozatok befolyásolhatták-e a Magyar Telekom Nyrt. anyavállalatának
részvényárfolyamát más tőzsdéken?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2015 . december 21 .

Dr, Tóth Bertala n

országgyűlési képviselő
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