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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással ,
megküldöm Sneider Tamás országgy ű lési képviselő „Milyen kondíciókkal tette rá a kezé t
Andrew G . Vajna a TV2-re?” cím ű , Kll 3341 . számú írásbeli kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2017 . január„
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Sneider Tamás képvisel ő úr részére
Magyar Országgy űlés
Budapes t
Tisztelt Képvisel ő Úr!
A hozzám intézett, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Milyen kondíciókkal tette rá a kezét
Andrew G . Majna a TY2-re? " cím ű, K113341 . számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást
adom.
Az Eximbank szigorú jogszabályok alapján dönt a hitelkihelyezésér ől. A bankot a z
igazgatóság irányítja, és az igazgatóság a jogszabályok betartásával dönt arról, hogy kivel kö t
hitelszerz ődést.
A miniszternek egy esetben van dolga : 20 milliárd forint fölötti hitelszerz ődések esetében
alapítói döntést kell hoznia. Én nem hoztam semmilyen médiavásárlással kapcsolatos alapítói
döntést.
A többi az igazgatóság dolga, furcsa is lenne, ha politikus döntene napi szinten arról, hogy a z
Eximbank éppen milyen hitelt ad, vagy milyen hitelszerz ődést köt.
Tájékoztatom, hogy az Eximbank két fajta hitelt adhat : adhat olyan hitelt, ahol érintett
közpénz, ezt kamat-kiegyenlítésnek hívják, ez azt jelenti, hogy a bank kedvezménye s
kamatozású hitelt ad, ez a költségvetés számára, a kamatkiegyenlítés miatt költséget jelent . És
adhat olyan hitelt, ami teljesen piaci alapú, teljesen piaci árazású, és semmi köze nincse n
semmiféle közpénzhez. Az Eximbank igazgatósága arról tájékoztatott, hogy az Ön álta l
említett hitelkihelyezés közpénzt nem érintett .
Budapest, 2017 . január ,
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