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Steinerné Vasvári Éva
országgyűlési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!

Hozzám intézett kérdéseivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom :

1 . Igaz-e a Magyar Hírlap értesülése? Nem

2 . Ha igaz megfelelőnek tartja-e Ön Major Zoltán szakmai előéletét, felkészültségét? Ugyan
nem igaz az újság „értesülése", de ettől fiiggetlenül fontosnak tartom megjegyezni, hogy
Major Zoltán egy tehetséges fiatal bankszakember, aki előbb a Citibank Magyarország,
majd a Citibank London, az ABN Amro Magyarország, .,égii] a fúzió után a KSH
Banknál bizonyította felkésziiltségét . Major Zoltán urat a magam részéről komoly
feladatokra is alkalmasnak tartori .

3 . Igaz-e, hogy korábbi közös munkahelyükön Major Zoltán vezetői előmenetele Onnek volt
köszönhető? Major Zoltán előmenetele kizárólag saját szakmai teljesítlnényénel : volt
köszönhető, és már jóval azelőtt vezető posztot töltött be a pénzintézetnél, hogy - én
odakerültem

4 . Igaz-e az az állítás, hogy a felkéréskor Ön közölte azt is . az új vezető feladata a Postabank
privatizációjának előkészítése lesz? Miután Major Zoltánt nem kértem föl erre a posztra,
semmiféle ezzel kapcsolatos feladatot nem adtam ki neki .

5 . Igaz-e az az újságírói körökben lábra kapott hír, miszerint a Postabank új vezérigazgatója 1
millió forint feletti havi alapbérért vállalta megbízatását? A fenti négy válasz után a kérdés
nem értelmezhető. Nem tudom a tisztelt képviselő asszony mennyire tájékozott a banki
jövedelmekről, de talán érdemes elmondani, hogy havi bruttó 1 millió forintnál már az
ügyvezető igazgatói szintű vezetők is a bankszférában, de a nem pénzügyi területeken is
gyakran többet keresnek.
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