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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: "Visszaszerzik-e a Sberbank felszámolása miatt 
elveszett pénzt, hogy ne a magyar emberek fizessék meg az Oroszország által indított háború 
árát?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
 
 
Az Ukrajna ellen indított háború miatt Oroszországgal szemben bevezetett szankciók fényében az
Európai Központi Bank február 27-én kiadott közleményében jelezte, hogy az orosz állami többségi
tulajdonban lévő Sberbank 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalat, a Sberbank Europe AG,
valamint a horvát és szlovén leánybakjai várhatóan csődbe mennek. Ez azzal függött össze, hogy a
Sberbank  Europe  AG  és  leányvállalatai  jelentős  betétkiáramlást  tapasztaltak  a  geopolitikai
feszültségek reputációs hatásai miatt. A Sberbank bejelentette, hogy nem tud likviditást biztosítani
európai  leánybankjai  számára,  de tőkeszintje  és  eszközminősége  elegendő ahhoz,  hogy minden
betétest kifizessen. Az  Egységes Szanálási Testület (SRB) ezt követően végelszámolást indított a
magyar  Sberbank  anyavállalatánál,  az  osztrák  Sberbank  Europe  AG-nál,  a  bankcsoport
horvátországi  és  szlovéniai  bankját  megvásárolta  egy  helyi  pénzintézet  és  így  megmenekült  a
csődtől, Magyarországon pedig az MNB – miután előbb felügyeleti biztost küldött ki a bankhoz – a
Sberbank  Magyarország  Zrt.  súlyos  likviditási  és  tőkehelyzete  miatt  március  2-ai  hatállyal
visszavonta annak tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását.
 
Az MNB tájékoztatása szerint  a  Sberbank Magyarország Zrt.  volt  ügyfelei  közül  körülbelül  61
ezren  vannak  azok,  akik  az  Országos  Betétbiztosítási  Alap  útján  teljes  egészében  kártalanítva
lesznek. Emellett körülbelül 1000 azon (főleg vállalati) ügyfelek száma, akik 38 millió forintnál
többet  tartottak  a  bankban.  Utóbbiak  akkor  juthatnak  a  pénzükhöz,  ha  elegendő  a  Sberbank



 
Magyarország Zrt.  vagyona,  ha azonban a bank vagyona erre  nem elég,  akkor  az ügy átfordul
felszámolási eljárásba, és a vagyonelemek értékesítésével a kielégítési sorrend alapján jutnak az
érintettek a pénzükhöz, ha egyáltalán.
 
Miután  az  érintett  mintegy  1000  ügyfél  alapvetően  hazai  vállalkozás,  ezért  kiemelt  feladat  a
kártalanításuk biztosítása, különös tekintettel arra, hogy a hazai vállalkozások pozícióit a kormány
elhibázott gazdaságpolitikája és a járvány következtében előállt helyzet amúgy is meggyengítette.
 
Mindezek  fényében  kérdezem  Miniszter  Úrtól,  hogy  fordult  vagy  fordul-e  a  kormány  az
Oroszországi Föderáció kormányához mint a Sberbank többségi tulajdonát birtokló Orosz Nemzeti
Vagyonalap  működését  meghatározó  szervhez  és  az  Oroszországi  Föderáció
pénzügyminisztériumához mint a Vagyonalap eszközeinek felhasználását irányító szervhez, hogy a
Sberbank kártalanítsa  teljes  mértékben a  Sberbank Magyarország Zrt.  hazai  ügyfeleit  abban az
esetben, ha a felszámolás során nem lesz elegendő  a megszűnő hitelintézet vagyona minden jogos
igény kielégítésére?
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