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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: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor mondja fel a magyar kormány a 
székhelyegyezményt a Nemzetközi Beruházási Bankkal?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
 
Az Ukrajnával szembeni orosz agresszióra válaszul az EU, valamint az USA és Nagy-Britannia
orosz  bankokat  érintő  szankciókat  is  életbe  léptettek.  Így  szankciós  listára  került  a
Vnyesekonombank,  a  Rosszija  Bank,  az  ISZ  Bank  (Ipari  Takarékbank),  a  General  Bank,  a
Promszvjazbank és a Fekete-tengeri Fejlesztési Bank is.
 
2019-ben nagy vitát váltott ki az Országgyűlésben és azon kívül is a kormány kezdeményezése,
amivel  székhelyegyezményt  kötött  azzal  az  akkor  moszkvai  székhelyű  Nemzetközi  Befektetési
Bankkal, amelyet 1970-ben a Szovjetunió és a többi alapító ország azzal a céllal hozott létre, hogy a
Közös  Gazdasági  Segítség  Tanácsa  komplex  programjának  keretében  infrastrukturális
beruházásokat  és  vállalkozásokat  finanszírozzanak,  és  amelyből  Magyarország  korábban  kivált,
majd 2015-ben visszalépett.
 
Emlékeztetnék arra,  hogy a  kormány által  megkötött  székhelyegyezmény szerint  a  Nemzetközi
Beruházási Bank teljes mentességet kapott a magyar hatóságok joghatósága alól. A bank minden
tulajdona mentesül bármiféle korlátozás, szabályozás, ellenőrzés és moratórium alól, a rendőrök
pedig csak akkor mehetnének be az NBB-be, ha a bank hívja őket. Mindezeken túl az NBB-nek
nem kell a hazai számviteli szabályokat sem alkalmaznia. Ha pedig az ügyleteihez szüksége volna
valamely  speciális  jogosítványra,  engedélyre  vagy  jogszabályi  jogállásra,  akkor  úgy  kellene
tekinteni, mintha már rendelkezne azzal. Emellett minden magyarországi jövedelme és tulajdona
adómentes.  Végül  nemcsak  a  bank  dolgozói  kaptak  diplomáciai  mentességet,  hanem szakértői,



 
tanácsadói  és  más  vendégei  is  korlátozás  nélkül  jöhetnek  Magyarországra  és  mozoghatnak
szabadon hazánkban és így az EU-ban is.
 
Az  eddig  megjelent  információk  szerint  az  NBB  nem  járul  hozzá  érdemben  a  magyar
nemzetgazdasághoz, ha csak azt nem tekintjük hozzájárulásnak, hogy a korábban egy Mészáros-
cég, illetve Tiborcz István által is tulajdonolt, majd a NER egyik újabb üdvöskéjének érdekkörébe
került cégnek adott közel 10 Mrd forintos hitelt “Szántódon fejleszteni kívánt ötcsillagos hotel és
élménypark finanszírozása érdekében” vagy hogy a Mészáros Lőrinc-közeli Takarékbank számára
biztosított egy 4 Mrd forintos hitelkeretet.
 
A  jelenlegi  helyzetben  még  a  korábbiakhoz  képest  sem  lehet  semmilyen  indok  arra,  hogy
Magyarország  biztosítson  pénzügyi  és  más  hídfőállást  a  jelenlegi  orosz  vezetés  számára,  ezért
kérdezem Miniszter Urat, mikor mondja fel a kormány a Nemzetközi Beruházási Bankkal kötött
székhelyegyezményt?
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