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1 5.

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés
ésszerű keretek közé szorításához szükséges módosításáró l

1 . §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény 3 . §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki :
„(3) Az MNB e törvényben meghatározott feladataihoz nem kapcsolódó tevékenységet ne m
folytathat, illetve vagyonát ilyen tevékenység folytatására nem fordíthatja . ”

2 . §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény 162. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(2) Az MNB alapvető feladatainak ellátása érdekében gazdasági társaságot alapíthat.”

3. §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX . törvény a következő 183/E. §-sal egészül ki :

„183/E. § (1) E törvény erejénél fogva jogutód nélkül megszűnnek az MNB által alapított alább i
alapítványok :
a) Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány,
b) Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány,
c) Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány ,
d) Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány,
e) Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány .
(2) Az (1) bekezdés alapján megszűnő alapítványoknak a hitelezői igények kielégítése után
megmaradó vagyona az államra száll .”

4. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követ ő hónap első napján lép hatályba .

(2) Ez a törvény a kihirdetését követ ő hónap második napján hatályát veszti .

5. §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény 3 . § (2) bekezdésében „támogatja”
szövegrész helyébe az „az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása során támogatja ”
szöveg lép .

6. §

Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény 153. § (6)
bekezdésében a „ , valamint az MNB által létrehozott alapítvány kezel őszervében, kuratóriumában,
felügyelőbizottságában - a munkaviszony kivételével - tagsági viszonyt” szövegrész.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarországon – mint minden demokratikus országban – a nemzeti vagyonnal val ó
gazdálkodásnak, a fels őoktatás és a tudományos kutatás támogatásának, valamint a közpénzből
folytatott karitatív tevékenységnek létezik áttekinthet ő intézményi és felel ősségi szabályokon
nyugvó, kialakult és átlátható rendje . Magyarországon azonban merőben szokatlan és semmive l
nem magyarázható módon van egy olyan állami szerv, a Magyar Nemzeti Bank, amely ma ezen
szabályok által magát nem zavartatva több pénzt költhet műkincsvásárlásra, műemlékvásárlásra,
egyedi jótékonysági támogatásokra és a fels őoktatás fejlesztésére, mint a közgyűjtemények vagy az
oktatási kormányzat .

E törvényjavaslat ezen a tarthatatlan helyzeten kíván úgy változtatni, hogy a jegybanktörvén y
minden olyan – egyébként kisszámú és általános – rendelkezését hatályon kívül helyezi, illetv e
módosítja, amelyek az MNB több százmilliárdos közpénzköltést megalapozó „társadalm i
felelősségvállalási stratégiájának” alapjául szolgálnak .

A hatályos jegybanktörvény el őírja, hogy az MNB a bírságokból befolyt összeget milyen
jótékonysági célokra használhatja fel, ezen túlmenően azonban nem jelöl meg semmifél e
"társadalmi szerepvállalási" vagy egyéb mecénási feladatot az MNB számára . A törvénymódosítás
célja az, hogy kizárja a bírságból származó bevételeket meghaladó bármiféle költekezést . Az MNB
fordíthat forrást olyan eszközökre (így pl . az oktató központra vagy az alkalmazottak üdül őjére)
amelyek alkalmasak és szükségesek a törvényben meghatározott feladatok teljesítésére, ám ne m
fordíthat az Eiffel palotára, mert az egy haszonűző befektetés, a haszonűzés nem tartozik az MNB
törvényben kijelölt feladatai közzé.

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1 . és 5 . §-okhoz

A törvényjavaslat – az „önként vállalt”, valójában más állami szervekre tartozó feladato k
ellátásának abszolút tilalmaként – kimondja, hogy az MNB a jegybanktörvényben meghatározot t
feladataihoz nem kapcsolódó tevékenységet nem folytathat, illetve vagyonát ilyen tevékenység
folytatására nem fordíthatja.

A törvényjavaslat emellett a másodlagos jegybanki célokat felsoroló rendelkezést egészíti ki az „ e
törvényben meghatározott feladatainak ellátása során” sz űkítéssel, kizárva azt, hogy arra
közvetlenül lehessen feladat- és hatásköröket alapozni .

A 2-3. és 5. §-okhoz

A törvényjavaslat megszünteti annak lehetőségét, hogy az MNB alapítványokat hozzon létre,
ugyanis a jegybanki alapfeladatok és azok kiszolgálása gazdasági társasági formában, az MN B
tulajdonosi joggyakorlásának fenntartása mellett is tökéletesen biztosítható, ugyanakkor a gazdaság i
társaságok fenntartását is az alapvet ő jegybanki feladatok körének segítésére korlátozza . Ezzel
párhuzamosan a javaslat átmeneti rendelkezéssel megszünteti az MNB meglévő alapítványait.

Az 4. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek

közé szorításához szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2014 . szeptember 15 .

Schmuck Erzsébet

	

dr . Schifer András

LMP
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