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Az Országgyűlés

. . ./2014. ( . . .) ОСУ határozata

а Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának rendkívüli ellenőrzésérő l

1. Az Országgyűlés az Állami Számvevőszékről szóló 2011 . évi LXVI. törvény (а
továbbiakban: ÁSZ tv.) 3. § (3) bekezdése а) pontja alapján felkéri az Állami

Számvevőszéket, hogy az ÁSZ tv. S. § (10) bekezdése szerinti jogkörében eljárva végezze e1 а
Magyar Nemzeti Bank (а továbbiakban : MNB) 2013 . és 2014. évi gazdálkodásának és az

MNВ alapvető feladatainak körébe nem tartozó tevékenységének — így különösen az MN B

ingatlanvásárlásainak, alapítványi támogatásainak, és kommunikációs célú költéseinek —

e11enőrzését, és az errő l szóló beszámolóját 2015 . január 31-ig terjessze az Országgy űlés elé.

2. Az Országgyűlés felkéri aг MNB igazgatóságát, hogy aг Állami Számvevőszék I . pont

szerinti vizsgálatáról szóló beszámoló Országgyűlés által történő elfogadásáig — а Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX . törvény 4. § (8)-(10) bekezdésében

meghatározott, az MNB alapvető feladatainak körébe nem tartozó tevékenységek kivételéve l

— az MNB alapvető feladatainak körébe nem tartozó tevékenységek (ingatlanvásárlások,

alapítványi támogatások, kommunikációs célú költések) végrehajtását függessze fel .

3. Eг а határozata közzétételének napján lép hatályba .
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Indokolás

А Magyar Nemzeti Bankról az elmúlt hetekben számos hír jelent meg, amelyek szerint а
Magyar Nemzeti Bank százmilliárdokat költ olyan célokra, amelyek nem tartoznak а
jegybank alapvető feladatai körébe . Így egyebek mellett kiderült, hogy а Magyar Nemzeti

Bank 200 milliárd forintot adományozott öt alapítvány részére, 90 milliárd forintos keretet

hagyott jóvá ingatlanvásárlásra és felújításra, amelyb ől eddig а jegybank 18 milliárd forintot

költött egy irodaház és 415 millió forintot költött egy vidéki kastély megvásárlására .

А jegybank alapvető feladatainak ellátásához nem kapcsolódó célokra kifizetett közpénzek

nagysága, valamint az а tény, hogy а jegybanknál hónapok óta nem működik а folyamatos

tulajdonosi ellenőrzést végző felügyelőbizottság, szükségessé teszik, hogy az Országgyűlés

felkérje az Állami Számvevőszéket – mint az Országgyűlés gazdasági és pénzügyi ellenőrző
szervét, amely ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok

szerint végzi –, hogy soron kívül végezze el а Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának és az

alapvető feladatainak körébe nem eső tevékenységének ellenőrzését, és а tapasztalatairól

2015. január 31-ig tájékoztassa az Országgy űlést .

А határozata közpénzek felhasználásának védelme érdekében felkéri ugyanakkor а Magyar

Nemzeti Bank igazgatóságát, hogy az Állami Számvev őszék által végzett e11enőrzésről

készített beszámoló elfogadásáig függessze fel а nem jogszabályi kötelezettségből eredő,

alapvető tevékenységi körébe nem eső tevékenységeinek végrehajtását .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány
Határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. . (4) bekezdése alapján mellékelte n
az alábbi

országgyűlési határozati javaslatot

nyújtjuk be а Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2014. szeptember 8 .
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