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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ iEénylő kérdés!

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr.
Pintér Sándor belűgyminiszterhez

»Milyen jelzéseket tett az Alkotmányvédelmi Hivatal gazdaságbiztonsági feladataina k
ellátása során a Kormányfelé az egyes brókercégek tevékenységről a Questor-Ügyben? "

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Magyar Nemzeti Bank 2015 februárjában függesztette fel a Buda-Cash Brókerház Zrt .
működési engedélyét, amelyet aztán követett a Hungária Értékpapír Zrt . és a Questor-csoport
bedőlése is . Az ún. brókerbotrányban több tízezer befektető szenvedett kárt mintegy 150-180
milliárd forint értékben.
Az ország pénzügyi stabilitását is veszélyeztethette volna ez az ügy, ezért a fentiekre
figyelemmel az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz :

• Milyen jelzéseket tett az Alkotmányvédelmi Hivatal gazdaságbiztonsági feladatainak
ellátása során a Kormány felé az egyes brókercégek tevékenységr ől a Questor-
ügyben?

• Kapott-e ön, vagy a Kormány más tagja olyan jelentést, értékelést a z
Alkotmányvédelmi Hivataltól, mely a brókerbotrányt megel őző és azt követő
időszakban értékelte az ország pénzügyi stabilitását is veszélyeztető bróker cégek
tevékenységét, vagy az egyes állami szervek közpénz elhelyezési gyakorlatát az egye s
brókercégeknél? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson arról, hogy milye n
intézkedéseket tettek, javasoltak az ügyben!

• Keletkeztek-e az érintett időszakban arra utaló információk a nemzetbiztonsági
szolgálatoknál, melyek pénzmosásra utaló tevékenységre vonatkoznak, vagy
esetlegesen külföldi off-shore számlákra történő nagyobb pénzmozgásra vonatkoznak ?

• Az Ön értékelése szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonyan látták-e e l
feladatukat a brókerbotránnyal összefüggésben?
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