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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: "Mi áll az MNB gyanús ingatlanügyének hátterében?" 

Tisztelt jegybankelnök úr!

Az év végén látott napvilágot a hír, miszerint az MNB megvett egy budai várban lévő ingatlan,
majd azt ingyen továbbajándékozta, ezután pénzt adott a rekonstrukcióra, majd azt „piaci áron” újra
visszavásárolta. A 24.hu a tranzakcióról az alábbiakat közölte:

„A történet azzal indult, hogy az MNB unortodox tanok oktatására létrehozott öt, Pallas Athénéről
elnevezett  alapítványt,  és  ezeknek kezdő lökésként  200 milliárd  forintot  juttatott,  részben nagy
értékű ingatlanok formájában. A jelek szerint a pénzáramlás azóta sem szűnt meg.

Az MNB az idén novemberben jelentette be, hogy nettó 8,7 milliárd forintért megvette az Úri utca
21. alatt található régi városháza épületét, amely megfogalmazásuk szerint éppen a hazai pénzügyi
kultúra  és  tudatosság  fejlesztésében játszhat  fontos  szerepet.  Az MNB-s  képzési  központnak,  a
Bölcs Várnak is helyet adó ingatlan az elmúlt években a jegybank által létrehozott Pallas Athéné
Domus Sapientiae Alapítvány (PADA) tulajdonában volt.

Az MNB az adásvételről kiadott  közleményében arra nem tért  ki,  hogy a jegybank az épületet
valójában 2014-ben egyszer már megvette. Jegybank akkor 1,9 milliárd forintot fizetett a Magyar
Tudományos  Akadémiának  a  leromlott  állapotban  lévő  műemlékért,  ahol  korábban  az  MTA
Nyelvtudományi Intézete működött.

A jegybank rövid idő után ingyen továbbadta az épületet. A tulajdoni lap szerint az MNB csupán
három  hónapig  volt  az  ingatlan  tulajdonosa,  2014  tavaszán  az  „vagyonrendelés”  címén  teljes
egészében átkerült a PADA-hoz. A 3758 négyzetméteres házat az alapítvány újíttatta fel és építtette
át úgy, hogy az a Bölcs Vár mellett vendéglátóhelyek működtetésére is alkalmas legyen. A több



éven át tartó munkálatok négymilliárd forintot emésztettek fel, amit a PADA akkoriban az MNB-től
származó indulótőkéjéből tudott kifizetni.

A számok alapján  egyértelmű,  hogy a  PADA novemberben ismét  jelentősen  gazdagodott  a  8,7
milliárdos vételárból, és ez igaz még abban az esetben is, ha az építési költségeket az alapítvány
saját  kiadásának  tekintjük.  Az MNB viszont  látványosan  rossz  üzletet  csinált.  Ha csak  a  most
megkötött  második  adásvételt  nézzük,  akkor  is  2,3  millió  forint  fölött  volt  a  kifizetett
négyzetméterenkénti vételár. Ha viszont beleszámoljuk az első, 2014-es vásárlást is, akkor az jön ki,
hogy  a  jegybanknak  több  mint  10,5  milliárdjába  került  az  épület.  A  négyzetméterár  pedig
megközelítette a 2,8 milliót.”

Tisztelt  jegybankelnök úr kérem, adjon tájékoztatást  az ügylettel kapcsolatban és válaszoljon az
alábbi kérdéseimre:

Miért volt szükség az említett tranzakciókra?

Nem tartják-e túlzásnak, hogy végül 10,5 milliárdba került az MNB-nek az épület?

Tisztelettel,

Burány Sándor
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