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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló

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

rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) ООУ határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést

kívánok feltenni

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter úrnak

„Mit tett az MNB törvényes működésének helyreállításáért? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek а Miniszter Úrtól, azért tő le, mert а Magyar Nemzeti

Bankban az államot mint részvényest az államháztartásé rt való felelősségi körében а
nemzetgazdasági miniszter képviseli, ezért а területet érintő kérdésekben а Kormány

tagjai közül Miniszter Úr illetékes а válaszadásra .

Tisztelt Miniszter Úr !

А Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak megbízatás a

2014. május 5-61 megszűnt, új felügyelőbizottság ugyanakkor még nem került

megválasztásra, illetve delegálásra . Mindez azt is jelenti, hogy az MN В-nél а
tulajdonosi ellenőrzésnek ez а formája négy hónapja nem működik .

Tekintettel arra, hogy а Magyar Nemzeti Bankban az államot, mint tulajdonost а
nemzetgazdasági miniszter képvíseli, ezért а tulajdonosi joggyakorlónak – а
rendelkezésére álló eszközökkel – intézkednie kellene а társaság törvényben el ő írt

keretek közötti működésének biztosítása, helyreállítása érdekében .

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogommal élve a z

egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) ООУ határozat 124 . § (1)

bekezdése alapján az alábbi kérdést intézem Önhöz :

Írásbeli kérdés



Milyen intézkedéseket te tt az MN$ törvényben elő írt keretek közötti működésének

biztosítása, helyreállítása érdekében? Kérem, hogy válaszában mind а kormány

részére tett esetleges tárgybeli előterjesztésekről, tájékoztatásról, mind az
Országgyűlés elnöke, illetve az országgy űlési képviselőcsoportok részére

esetlegesen elküldött levelekről, megkeresésekről és azok tartalmáról i s

szíveskedjen tájékoztatást adni!

Budapest, 2014. szeptember 2 .

(А'7 С---)

Burány Sándor

országgyűlési képviselő
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