
ORSZÁGGYŰLÉSIKÉPVISELŐ

	

~r y a6 : 2000 ÖEC 2 0,

Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g

Képviselőcsoportja

Írásbeli kérdés

Dr. Szili Katalin

az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Ha bejön a „bankmentő csomag”, és a magyarországi pénzintézetek majd újra
szárnyalnak, akkor a bankok tulajdonosai osztozni fognak a lakossággal a nyereségen? "
címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Veres János
Pénzügyminiszter Úrhoz .

Válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Átlagembernek meglehetősen nehéz megérteni, hogy mi is a köze a jövedelmének a banko k
stabilitásához, egyszerűbben fogalmazva nem értik, hogy a tőlük elvont jövedelmeikből, a
beszedett adóikból, és a szolgáltatások után fizetett díjakból keletkez ő állami bevételnek mi
köze a banki szférához. Nem értik, hogy amikor évek óta csak a bankok rekordnyereségér ő l
hallunk, akkor hogyan fordulhat elő, hogy egyszer csak minden bank bajba kerül, és ehhez a
bajhoz bár semmi közük, de még az adósoknak sincsen, mégis nekik kell vállalni a rendezést .
Ez sokkal inkább azt jelenti, hogy a bankok elszórták a pénzt, vagy éppen átverték a
kormányokat, és most hozzájuk fordulnak segítségért, csakhogy a kormányoknak nincsen ,
csak az embereknek van pénze .
Egyre jobban kezd bűzleni a dolog, és egyre többen érzik úgy, hogy a világban valami nagy
összekacsintás és kollektív átverés szenvedő alanyai vagyunk, hiszen amikor nyereségesek
voltak a bankok, egyik sem engedett a hitelkamatokból, nem fizettek vissza a nyereségük
rovására .
Egyre inkább érezhető , hogy egyszerűen arról van szó, hogy ha nem sikerül olyan mértékben
növelni a bankoknak a nyereségüket piaci körülmények között, mint azt a tulajdonosi kör
szeretné, akkor egyszerűen az általuk finanszírozott kormányokhoz fordulnak, és velü k
szedetik be a hiányzó nyereségüket.
Az lenne a kérdésem :
- Ön szerint a bankok, ha újra nyereségesek lesznek, akkor majd osztoznak a lakossággal?



Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2008 . december 20.
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