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Írásbeli kérdés
Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdés t
kívánok feltenni

Lázár Jáno s
Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak

„Tárgyalt-e a Kormány 2012 . szeptember 5-én az FHB Jelzálogbank Nyrt . által
kibocsátott egyes kötvények tulajdonjogi helyzetét érint ő előterjesztést? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért t őle, mert a kormányzat

tevékenység összehangolásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket érintő
kérdéseim vonatkozásában a Kormány tagjai közül Miniszter Úr illetékes a
válaszadásra.

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úrnak a K/8760 ., K/9347 ., K/9348 . és
K/9349. számú írásbeli választ igénylő kérdéseimre Dr. Fónagy János parlamenti
államtitkár úr útján adott válaszai szerint 2012 . december 15-én Németh Lászlón –
akkori – nemzeti fejlesztési miniszter asszony 48/2012 . (XII . 15 .) RJGY határozat
számon olyan, „Korlátozott terjesztésű” minősítéssel ellátott részvényesi joggyakorló i
határozatot hozott, amely több, az FHB Jelzálogbank Nyrt . által kibocsátott kötvény

állami tulajdonjogi helyzetét érintette. A válaszok szerint a 48/2012 . (XII . 15.) RJGY

határozat minősítésének érvényességi ideje 2022. szeptember 5 .

Tekintettel arra, hogy a „Korlátozott terjesztés ű” minősítés érvényességi ideje legfeljebb
10 év lehet, és nem tűnik életszerűnek, hogy egy ilyen minősítés érvényességi idejét 1 0
évnél rövidebb időtartamban (pl . : 9 év 8 hónap és 21 napban) állapítsa meg a min ősítő ,
így alappal feltételezhet ő , hogy a 48/2012 . (XII . 15.) RJGY határozat minősítési ideje
egy korábban, a kormányzati hierarchiában magasabb szinten meghozott kormányzat i
döntéshez kapcsolódik . A feltételezett kormányzati döntés 2012 . szeptember 5-i



dátumát támaszthatja alá az is, hogy 2012 . szeptember 5. szerdára, a rendes
kormányülések napjára esett.

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogommal élve az
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 1012014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1 )
bekezdése alapján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz :

1. Tárgyalt-e a Kormány 2012. szeptember 5-én az FHB Jelzálogbank Nyrt . által
kibocsátott kötvények tulajdonjogi helyzetét érint ő előterjesztést?

Ha az 1 . pont szerinti kérdésre adott válasza igen, úgy kérem, szíveskedjen válaszolni a z
alábbi kérdésekre is !

2. Mit tartalmazott az 1 . pont szerinti elő terjesztés?

3. Ki (melyik miniszter) volt az 1 . pont szerinti előterjesztés készít ője?

4. Milyen tartalmú döntést hozott a Kormány az 1 . pont szerinti előterjesztés
megtárgyalását követően?

5. Milyen formában hozta meg a Kormány a 4 . pont szerinti döntést?

6. Mi a sorszáma a Kormány 4 . pont szerinti döntésének?

7. Kik (mely miniszterek) voltak felel ősek a Kormány 4 . pont szerinti döntésének
végrehajtásáért ?

Ha a 2-6. pontok szerinti kérdésekre adható válaszok nemzeti minősítésűek és ezért nem
adható rájuk nyilvánosan válasz, úgy kérem, hogy válaszában szíveskedjen kitérni a
minősítés indokának és a védendő közérdeknek az ismertetésére !

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2016 . március 29 .

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő
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