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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: "Mentális állapota alapján alkalmasnak tartja-e magát 
a Magyar Nemzeti Bank vezetésére?"

Tisztelt Elnök Úr!

Ön egy hónapon belül három olyan cikket is írt, amelyek a józanul gondolkodó olvasó számára 
komoly kérdéseket vetnek fel mentális állapotával kapcsolatban.

Ön többek között a következő gondolatokat osztotta meg a nyilvánossággal:

„Legyen hát célunk egy olyan új európai oroszlán csapat felnevelése, amelyben minket 
KIDSzingChi.hu névvel illetnek, ami egy új nyelv, az Engkrit (English+szanszkrit) szótárában „A 
magyar kölyök oroszlán ereje” címszó alatt található.” (https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-
kidszingchi-hu)

„Az ősműveltség az ős-etimonok révén 68 százalékban él nyelvünkben. Nem is tudunk arról, hogy 
nyelvünk tanulása és használata közben megtanuljuk és átadjuk ezt az ősi tudást. (…) Nyelvünk 
őrzi az emberiség őstudását, ami a Világegyetem egységét jelentette. Az „egy” maga az „Ige”, ami 
az „égi” és félreérthetetlenül azt jelzi, hogy a földi ember egy a Világegyetemmel, a Teremtővel és a
természettel.” (https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-a-nyelv-gazdagsaga-a-gazdagsag-
nyelve)

„A 20. század magyar szellemi sikerei már jelzik, hogy a 21. századdal kezdődő új 500 éves 
korszakban készen állunk az anyagi-gazdasági sikerre, a világ élvonalában működő magyar 
gazdaság megteremtésére, amit egy új jövőképre építhetünk." (https://novekedes.hu/mag/matolcsy-
gyorgy-csizmadia-norbert-a-jovo-gazdagsaga)

Nem ezek az első figyelmeztető jelek, hogy Elnök Úr és a valóság viszonyával valami nincs 



rendben. Korábban értekezett már a magyar és japán újszülöttek fenekén egyaránt megtalálható 
piros pontról, és az ősmagyarok kiemelkedő agysebészeti tudásáról is. A hírek szerint Ön sajátos 
harcban áll bizonyos számokkal is. A Szabadság tér 8-9. alatt található állandó MNB-székház 
épületéről leszereltette a 8-as számtáblát, néhány évvel ezelőtt pedig a pedig az épület előtti 
számozott parkolóhelyek közül törölték a 8-as, illetve a 13-as számút. Hogy e mögött mi állhat, 
legfeljebb sejthetjük, hiszen érdemi magyarázattal azóta sem szolgált az intézmény: bizonyos 
ezoterikus tanok szerint ezek a számok balszerencsét hoznak.

Az, hogy ki mennyire marad meg a racionális, észszerű gondolkodás talaján, magánügy. 
Mindaddig, ameddig valaki nem tölt be olyan kiemelkedő jelentőségű közfunkciót, amely az egész 
ország sorsára hatással lehet. A magyar monetáris politikát meghatározó, a gazdasági életre döntő 
befolyást gyakorló jegybank elnökének mentális állapota álláspontom szerint egyértelműen közügy.

Ennek a fontos kérdésnek a tisztázása céljából eljuttattam Önhöz Dr. David J. Lieberman „Tudd 
meg, ki normális, és ki nem” című könyvét.

Ezt a világszerte elismert pszichológus által írt kötetet áttanulmányozva Elnök Úr tisztázhatja 
magában, hogy segítségre szorul-e. Mindannyiunk közös érdeke, hogy, ha így van, akkor minél 
hamarabb megkapja azt a szakszerű ellátást, amely lehetővé teszi felelősségteljes feladatának 
teljesítését.

Kérem Elnök Urat, szíveskedjen válaszolni a következő kérdésekre:

- Fentebb idézett, nyilvánosság előtt közzétett gondolatait olvashatja bárki. Nem tartja-e 
kockázatnak, hogy ennek nyomán a nemzetközi közvéleményben, meghatározó gazdasági és 
politikai döntéshozói körökben komoly aggályok merülhetnek fel a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének mentális állapota kapcsán?

- Eljutott-e Önhöz a fent említett kötet? 

- Áttanulmányozta-e a kötetet, és ennek nyomán meggyőződött-e arról, hogy mentálisan alkalmas-e 
a Magyar Nemzeti Bank vezetésére? 

Várom megtisztelő válaszát!

Bencsik János
országgyűlési képviselő
Polgári Válasz
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