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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A Matolcsy család törvényen felül áll?" 

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar  Nemzeti  Bank az elmúlt  év végén visszavonta az NHB Növekedési Hitel  Bank Zrt.
tevékenységi  engedélyét,  és  elrendelte  a  végelszámolását.  A  jegybank  2018.  december  18-i
végzésében  rendelte  el  a  hitelintézetnél  a  betétek  kifizetésének  korlátozását,  7  millió  forintban
maximálva  az  intézkedés  hatálya  alatt  felvehető  összeget,  valamint  megtiltotta  a  bank  részére
további kötelezettségek vállalását. Az MNB adatai szerint 28 olyan magánszemély és 83 vállalati
betétese  volt  a  banknak,  akiknek  a  7  millió  forintosnál  nagyobb  betétje  volt,  közülük  8
magánszemély  és  39  vállalati  ügyfél  rendelkezett  az  OBA kártalanítás  összegét  is  meghaladó
betéttel. A mintegy 30 milliárd forintnyi befagyott - vagyis 7 milliós kifizetési korlátozás alá eső -
pénzből csak 10-12 milliárd lehet jogosult az OBA kártalanítására.

Alapos okkal állítható, hogy az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. az Ön házi bankjaként működött,
ugyanis az Ön unokatestvérének, Szemerey Tamásnak a tulajdonában állt,  és például az Ön fiai
problémamentesen kaphattak hitelt. Matolcsy Máté 90 milliót luxusvilla-vásárlásra, de úgy, hogy a
kölcsönt felvevő cége veszteséges volt, a forgalma meg csupán 7 millió forint, vagyis a hitelösszeg
1/13-ad része. Matolcsy Ádám egy korábban 430 millió forintért árult luxusvillát vásárolt meg az
NHB 280 millió forintos hitelének segítségével. Az épületben, mint az a 24. hu leleplezése révén
kiderült,  nem más,  mint  Ön lakik  a  feleségével.  Szintén  az  NHB jóvoltából  vehetett  magának
bútorgyárat Matolcsy Ádám. (Veszprém, Balaton Bútorgyár). De a PALLAS alapítványok is 2015
elejétől 30-40 milliárd forint körüli összeget tartottak itt olyan betétben és állampapírban, ami után
jóval alacsonyabb kamatot kaptak, mint a jegybanki alapkamat.

Alapos  okkal  feltételezhető  az  is,  hogy  Önök  bennfentes  tevékenységet  folytattak.  Nem  lehet



ugyanis véletlen, hogy Matolcsy Ádám érdekeltsége, a Balaton Bútor Kft. éppen két héttel az előtt
nyitott számlát a Gránit Banknál, hogy a Magyar Nemzeti Bank fellépett az NHB Bankkal szemben,
ahol addig a számláját vezette a cég. Így aztán Matolcsy Ádám vállalkozása átvihette akár az összes
pénzét a Gránithoz, kimenekítve az NHB Bankból. Pár napra rá – hivatalosan is – megroggyant az
NHB. Matolcsy Máté is remek előrelátásról tett tanúbizonyságot, amikor a Mém Műhely Kft. a
cégbírósági adatok szerint ugyancsak december elején (6-án, egyetlen nappal testvérének cége előtt)
cserélte le az addigi számlavezetőjét, az NHB-t a Gránit Bankra.

Tisztelt Elnök Úr!

Cáfolja-e a sajtóban is megjelent információkat?

Vizsgálta-e a Felügyelet a pénzügyi tranzakciókat? Ha igen, milyen megállapításokra jutott? Ha
nem, miért nem?

Úgy gondolja, hogy a Matolcsy család törvényen felül áll?

Kérdéseimre tisztelettel várom elnök úr válaszát.
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