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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló
2012. évi OVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes bánszabály i
rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést
kívánok feltenni

Dr. Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter úrnak

„Mi lett a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap által a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részére átadott mintegy 200 Mrd forintnyi értékpapír sorsa? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert az állami
vagyongazdálkodást érintő kérdéseim vonatkozásában a Kormány tagjai közü l
Miniszter Úr illetékes a válaszadásra .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (NYRAA) működésére vonatkozó
szabályozás lehetővé tette, hogy a NYRAA az eszközeit térítésmentesen az állam
tulajdonába adja, amelyet követően az átvett eszközök feletti tulajdonosi jogokat a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt .) gyakorolja.

A NYRAA 2012. január 1 . és 2012. december 31 . közötti üzleti évérő l szóló beszámol ó
szerint ezzel a lehetőséggel az NYRAA élt, és egy 2012 . december 10-i megállapodás
alapján 2012 . december 11-én 187,01 Mrd forint bekerülési értékű és 132,56 milliárd
forint piaci értékű értékpapírt adott át térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába ,
vagyis az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá .

Az NYRAA 2013. január 1 . és 2013. december 31 . közötti üzleti évéről szóló
beszámoló alapján az NYRAA és az MNV Zrt . között ugyancsak létrejött ilyen tartalmú
megállapodás . Ebben az évben 2013 . szeptember 26-án az NYRAA 64,13 milliárd
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forint piaci értékű értékpapírt, majd 2013 . november 28-án újabb 4,51 milliárd forin t
piaci értékű értékpapírt adott át az MNV Zrt-nek .

Tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre nyilvános információ arról, hogy az MN V
Zrt. pontosan milyen értékpapírokat is kapott közel 200 milliárd forint értékben, se m
arról, hogy ezeknek mi lett a sorsa, mihez kezdett velük az MNV Zrt, így szükségesne k
tartóm az alábbi kérdések megválaszolását .

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7 . cikkében biztosított jogomma l
élve az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY
határozat 124. § (1) bekezdése alapján az alábbi kérdéseket intézem önhöz :

1. Milyen értékpapírokat vett át 2012 . december 11-én az MNV Zrt . az NYRAA-
tól? Kérem, válaszában szíveskedjen kitérni az egyes értékpapírok típusára ,
kibocsátójára és értékére is !

2. Milyen értékpapírokat vett át 2013 . szeptember 23-án az MNV Zrt . az NYRAA-
tól? Kérem, válaszában szíveskedjen kitérni az egyes értékpapírok típusára ,
kibocsátójára és értékére is !

3. Milyen értékpapírokat vett át 2013 . november 28-án az MNV Zrt . az NYRAA-
tól? Kérem, válaszában szíveskedjen kitérni az egyes értékpapírok típusára ,
kibocsátójára és értékére is !

4. Az 1-3. pontok szerinti kérdésekben megjelölt értékpapírok még az MNV Zrt .
tulajdonában vannak-e? Ha nem, kérem, válaszában szíveskedjen kitérni annak
ismertetésére is, hogy az MNV mikor, milyen értékpapírt, milye n

ellenértékért/ellenszolgáltatásért és — amennyiben nem tőzsdei értékesítés történt
— kinek a részére ruházta át az átvett értékpapírok tulajdonjogát !

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2016. február 3 .

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő
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