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ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés!
dr. Kövér Lászl ó
az Országgy űlés elnöke részére
Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Dr.
Matolcsy Györgyhöz, a Magyar Nemzeti Bank elnökéhe z
„Milyen információkkal rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank a Kósa-ügyrá7? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .
Tisztelt Elnök Úr!
Az elmúlt napokban egy hírportál közjegyz ői okiratra hivatkozva azt állította, hogy Kósa Lajos,
a jelenlegi megyei jogú városok fejlesztéséért felel ős tárca nélküli miniszter egy 2013-ba n
kötött, és 2015-ben többször módosított megbízási szerz ődés szerint négymilliárdháromszázötvenhárommillió euró értékben volt jogosult rendelkezni egy devizaszámla felett ,
hogy a megbízó helyett és annak képviseletében magyar államkötvényeket vásároljon . Az
okiratban az áll, hogy a több mint ezerháromszázmilliárd forintnyi összeget az FH B
Kereskedelmi Bank Zrt .-nél helyezték el, az értékpapír-vásárlást pedig szakaszosan é s
folyamatosan kell eszközölni, és annak 2015 . április 30-ig meg kell kezd ődnie. Nyilvánosságr a
került az a közjegyző i okirat is, amely szerint a megbízó kétmillió-hatszázharmincháromezer négyszáznegyvenöt euró összeget ajándékoz Kósa Lajos édesanyjának.
A Magyar Nemzeti Bank a jegybak törvény alapján folyamatos felügyeletet gyakorol a
pénzügyi intézmények felett és ellenőrzi a pénzügyi intézmények pénzmosással megel őzésével
és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységét .
Fentiekre figyelemmel az alábbi kérdéseket intézem Elnök Úrhoz :
• A Magyar Nemzeti Bank bankfelügyeleti jogkörében eljárva milyen információkka l
rendelkezik az ügyben ?
• Milyen módon ellenőrizte a Magyar Nemzeti Bank az FHB Kereskedelmi Bank Zrt .
pénzmosás megelőzésével és magakadályozásával kapcsolatos tevékenységét?
• Az FHB Bank Zrt . tőkemegfelelési mutatójánál figyelembevételre került-e a sajtóhírek
szerint ott elhelyezett mintegy ezerháromszázmilliárd forintnyi összeg ?
Budapest, 2018 . március d 2.
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