Részlet az Országgyűlés 2016. április 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Matolcsy György, Orbán Viktor jobb keze lebukott. Hasonló
lebukásokért államalapító Szent István idejében a tolvaj kezét levágták, de ma már más
időket élünk.
Bebizonyosodott, hogy a Nemzeti Bank Pallas Athéné alapítványai valójában
egyszerű kifizetőhelyek, ahol Matolcsy és Orbán rokonaihoz, barátaihoz, Mészáros,
Garancsi és Tiborcz cégeihez vándoroltak és vándorolnak milliárdok. Jogos a
felháborodás minden magyar ember részéről: Matolcsy és társai méltatlanná váltak
tisztségükre. Az élet azonban nem állt meg; Matolcsy a helyén van, az alapítványok
továbbra is szórják a közpénzt, a Magyar Nemzeti Bank pedig továbbra is trükkösen
finanszírozza a magyar államot az alapítványokon keresztül. Mindez törvényellenes és
káros Magyarország számára. Törvényellenes, mert az alapítványok megsértik a
közpénzkezelés szabályait, és megsértik a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó
rendelkezéseket. És káros, mert a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak juttatott
pénznek sokkal jobb helye lenne az oktatásban vagy akár az egészségügyben. De káros
azért is, mert a bújtatott monetáris finanszírozás miatt Magyarország szégyenpadra
kerülhet. Célunk az, hogy Magyarország elkerülje ezt a szégyenpadot. Célunk, hogy
egyetlen magyar embernek se kelljen szégyenkeznie Magyarország kormánya és
jegybankelnöke miatt. Éppen ezért közös érdekünk a botrány feltárása és a botrányos
gyakorlat megszüntetése.
Nézzük meg, mit is tehetünk! Először is köszönetet kell mondanunk a
bíróságoknak és a sajtó munkatársainak azért, hogy tették a dolgukat; hogy a
jogszabályoknak megfelelő ítéleteket hoztak az adatigénylési pereinkben, illetve hogy a
kikényszerített adatokat feldolgozták, és a nyilvánosság elé tárták. De további
vizsgálatokra is szükség van, ezért egy hatpontos intézkedési csomagot javasolunk az
MNB alapítványainak és a költségvetés finanszírozásának átvilágítása és az
alapítványok további ámokfutásának megakadályozása érdekében.
1.
A mai napon kezdeményezzük az Állami Számvevőszék ellenőrzési
jogköreinek bővítését annak érdekében, hogy az ÁSZ ellenőrizni tudja az MNB
alapítványainak és az azok által létrehozott gazdasági társaságoknak a gazdálkodását.
Javasoljuk, hogy az Országgyűlés kérje fel az Állami Számvevőszéket, hogy ellenőrizze
az MNB alapítványainak és cégeinek gazdálkodását és közpénzfelhasználását.
2.
A mai napon felkérjük az Országgyűlés Költségvetési bizottságának
elnökét, hogy a Költségvetési bizottság folytasson le vizsgálatot az MNB tiltott
monetáris finanszírozásával kapcsolatban. Válaszokat kell kapnunk a nemzetgazdasági
minisztertől, a Költségvetési Tanácstól, az Állami Számvevőszéktől egyebek mellett
arra, hogy Matolcsy György megtévesztette-e őket, vagy cinkosok a trükkös
finanszírozásban.
3.
Kezdeményezzük, hogy az ügyészség folytasson le törvényességi
ellenőrzési eljárást az alapítványoknál. Az MNB alapítványai ugyanis megsértették az
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, és folyamatosan megsértik a
közbeszerzési törvény rendelkezéseit. Úgy szórták a pénzt, hogy nem folytattak le
közbeszerzést.
4.
Kezdeményezzük a Közbeszerzési Hatóság eljárását is a közbeszerzési
szabályok megsértése miatt. Az MNB alapítványai nem jelentkeztek be a Közbeszerzési
Hatóság által vezetett ajánlatkérő nyilvántartásba, és nem határozták meg a
közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának és belső ellenőrzésének
szabályait, felelősségi rendjét sem.

5.
Kezdeményezzük egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását az MNB
alapítványait terhelő közbeszerzési kötelezettség elmulasztása körülményeinek
feltárására és a közpénzkezelési szabályok elmulasztása miatt.
6.
És végül felszólítom az MNB alapítványait, hogy maradéktalanul
tegyenek eleget a bírósági ítéletekben foglalt rendelkezéseknek, és kitakarás nélkül,
teljes egészében bocsássák rendelkezésre a kiadandó közérdekű adatokat. Ennek
elmulasztása esetén nem lesz más választásom, mint hogy közérdekű adattal való
visszaélés miatt büntetőfeljelentést tegyek.
Tudni kell azt, hogy az alapítványok még nem adták ki teljeskörűen az adatokat,
az ötmillió forint alatti támogatási szerződéseket és a magánszemélyeknek nyújtott
támogatásokról szóló szerződéseket, valamint a kuratóriumi döntéseikről szóló
jegyzőkönyvek mellékleteit sem, értékbecsléseket és egyéb adatokat.
Nem lehet arra hivatkozni, hogy független az alapítvány az MNB-től, hiszen a
bíróság is kimondta, hogy befolyással bír az MNB a kuratóriumokon keresztül, és a
kuratóriumi tagok is (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)
MNB-alkalmazottak, többek között Matolcsy György az egyik elnöke.
Kérem, támogassák kezdeményezésinket! Köszönöm a figyelmüket. (Gőgös
Zoltán tapsol.)

