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HÍREK Noha több furcsaság, közérdeklődésre számot tartó dolog is kiderült Matolcsy György jegybankelnök és a
sokáig jegybanki alkalmazott, a legjobban keresők egyikének számító barátnője, Vajda Zita ügyeiről, az
máig homályos, viszonyuk mióta tart. Vajda Zita a Figyelőnek adott interjúban azt sugallta, hogy szakmai
alapon, a tudása miatt került 2010-ben az akkor Matolcsy György vezette Nemzetgazdasági
Minisztériumba. A kormányközeli bulvárújság, a Ripost is úgy tálalta a kapcsolatukat, mintha viszonylag
friss lenne, azaz a Népszabadság cikksorozatában feltárt botrány szeptember 10-i kirobbanása előtt
csupán pár hónappal kezdődött volna. Ám egy lapunk által felfedezett fotó arról tanúskodik: Matolcsy és
Vajda már 2010-ben ismerte egymást.
Vajda Zita, illetve az őt díjazásban részesítő jegybanki alapítványok az elmúlt hetekben lapunkhoz küldött
leveleikben többször is hangsúlyozták, hogy Vajda Zita „felkészült nemzetközi pénzügyi és
társadalompolitikai szakember, akit a diplomái és végzettsége révén alkalmaztak a Morgan Stanleynél,
majd a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol dolgozott több szakterületen is. A Népszabadság cikkei
sorozatosan azt sugallják, hogy Vajda Zita nem felkészültsége és szakmai tudása alapján került az általa
betöltött pozíciókba és azt a téves következtetést vonja le, hogy nőként nem lehet pusztán tudás és
szakmai tapasztalat révén érvényesülni a munka világában.”
Egy másik levelükben így fogalmaztak: „Vajda Zitát felkészültsége, szakmai hozzáértése alapján nevezték
ki a nevezett posztokra, többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik…” A barátnővel készült Figyelőinterjúban pedig így beszélt:
Figyelő: Honnan az ötlet, hogy a nemzetgazdasági tárcánál jelentkezzen? Ki szólt?
Vajda Zita: 2010 tavaszán az új kormány programjában szerettem volna részt venni, hiszen abban az
időben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen…Júniusban felkerestem az NGM elnöki kabinetjének
titkárságát, hogy szeretnék részt venni ebben a programban. Velem együtt még vagy száz ﬁatal
jelentkezett, hogy bekapcsolódna a gazdasági tárca munkájába….Ismerőstől hallottam a lehetőségről.”
Ahhoz képest, hogy Vajda állítása szerint rajta kívül körülbelül száz másik ﬁatal jelentkezett az NGM-be
2010-ben, a Népszabadság által felfedezett képen az látható, hogy Matolcsy György ott volt Vajda Zita hat
évvel ezelőtti, szegedi diplomaosztóján. A diplomaosztót 2010. július 3-án, szombaton tartották, míg a
tárca tájékoztatása szerint Vajda Zita két nappal korábban, július 1-jén lett az NGM alkalmazottja. Matolcsy
a diplomaosztón nem a diplomát átadók asztalánál ült, hanem a hallgatóság, a vendégek között foglalt
helyet. A diplomaosztón készült egyik, nyilvános fotón – ami a diplomaosztóról hírd adó egyetemi
beszámoló galériájában látható – bárki megnézheti. Szerettük volna megtudni, hogy az egyetem hivatalos
meghívásának tett-e eleget Matolcsy György vagy sem, ha igen, hivatalos levelet küldött-e neki az
egyetem, mikor történt ez a mozzanat, illetve mikor értesültek arról, hogy a helyszínen van Matolcsy
György. Az akkori minisztertől, mostani jegybankelnöktől azt is kérdeztük, miért ment el arra a
diplomaosztóra, illete hány diplomaosztón tette tiszteletét minisztersége és jegybankelnöksége idején, és
azokra ki hívta meg. Lapzártánkig csak az egyetem tudatta velünk, hogy a hivatalos iratokban nincs
nyoma annak, hogy az ünnepségre az egyetem meghívta volna Matolcsyt. Mint ahogyan annak sem, hogy

köszöntötték volna. A jegybankból sem érkezett válasz, amint válaszolnak a kérdéseinkre, reakciójukat
közöljük.
Mint beszámoltunk róla, a tárca tájékoztatása szerint „nem írta ki álláspályázatot, Vajda Zita kinevezéséről
a Nemzetgazdasági Minisztérium akkori vezetése döntött.” Vajda Zita az NGM-ben öt egységnél is
dolgozott nem egészen hároméves ott-tartózkodása alatt, referensként a ﬁzetése nem volt kiugróan
magas – a 2012. novemberi állapot szerint –, havi bruttó 327 ezer forint volt az illetménye. Aztán 2013.
március 4-én Matolcsy György jegybankelnök lett, Vajda Zita két napra rá követte a jegybankba. Ott már a
legjobban ﬁzetett 4-5 százalékba tartozhatott a nemzetközi szakmai titkárként a havi bruttó 1,73 millió
forintos juttatásával.
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