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1. §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény 14 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

„14. § (1) A felügyelőbizottság az MNB folyamatos tulajdonosi ellen őrzésének szerve .
(2) Az MNB belső ellenőrzési szervezete - a (3) bekezdésben foglalt korlátozással - a
felügyelőbizottság, a felügyel őbizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében a z
igazgatóság irányítása alá tartozik . Amennyiben az igazgatóság az irányítási jogkörének gyakorlása
során olyan vizsgálati megállapításról szerez tudomást, amely a felügyel őbizottság hatáskörébe
tartozik, akkor errő l a megállapításról haladéktalanul tájékoztatást ad a felügyel őbizottságnak.
(3) A felügyel őbizottság ellenőrzési hatásköre nem terjed ki a 4. § (1)-(8) bekezdésében
meghatározott feladatokra, illetve azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatására . A
felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013 . évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk . )
a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóval összefüggésben előírt jelentését ezen
korlátozásoknak megfelel ően készíti el .
(4) A felügyelőbizottság tagjai :
a) az Országgyűlés által választott elnöke ,
b) az Országgyű lés által választott további tagok ,
c) a miniszter képviselője és
d) a miniszter által megbízott szakért ő .
(5) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagok együttes számának meghatározásához meg kel l
állapítani a felügyel őbizottság megválasztására irányuló eljárás megkezdésének napján az
Országgyűlés kormánypárti képviselőcsoportjainak számát és ellenzéki képvisel őcsoportjainak
számát. A tagok együttes száma megegyezik az így megállapított két szám közül a nagyobbik
kétszeresével . A tagok felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képvisel őcsoportok jelölik úgy ,
hogy minden képvisel őcsoport legalább egy tagot jelöl . Ha valamelyik képviselőcsoport nem jelö l
tagot, az adott oldal másik (többi) képviselőcsoportja(i) jelöl(nek) helyette. Nem akadálya a
felügyelőbizottság megválasztásának, ha nem állítanak annyi jelöltet, amennyit meg lehet
választani .
(6) A felügyelőbizottság elnökét az Országgyű lés kormánypárti képvisel őcsoportjai jelölik .
(7) Az országgy ű lési képviselőcsoportok jelöltjeinek (4) bekezdés b) pontja szerinti taggá történ ő
megválasztásáról az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz .
(8) Felügyelőbizottsági tagnak hitelintézeti, pénzügyi, illetve számviteli kérdésekben kiemelked ő
szakmai ismeretekkel rendelkező, valamint az országgyű lési képviselők választásán választható
magyar állampolgárt lehet jelölni .
(9) A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az Országgyű lés megbízatásának időtartamára szól ,
és az Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig tart. A felügyelőbizottság működése addig tart ,
amíg az új Országgyűlés az alakuló ülést ő l számított három hónapon belül az új felügyel őbizottsági
tagokat megválasztja . Ha az új Országgyűlés az említett határidő ig az új felügyelőbizottsági tagokat
nem választja meg, a felügyel őbizottság működése mindaddig tart, amíg az új Országgyűlés a
felügyelőbizottsági tagokat megválasztja .
(10) A felügyelőbizottsági tagot az őt megválasztó Országgyűlés, illetve az őt megbízó miniszte r
hívhatja vissza .
(11) A felügyelőbizottsági tag az őt megválasztó Országgyűlésnek, illetve az őt megbízó
miniszternek tájékoztatási kötelezettséggel tartozik .”
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2. §

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

„183/F. § Az Országgyűlés, illetve a miniszter a felügyel őbizottsági tagokat Magyar Nemzeti Ban k
tulajdonosi ellenőrzésének erősítéséről szóló 2015 . évi . . . törvény hatálybalépését követ ő 30 napon
belül megválasztja, illetve megbízza .”

3 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

A Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank súlyosan felel őtlen gazdálkodását százmilliárd
forintos ingatlanvásárlások, külföldi irodák és egyéb, a Nemzeti Bank alaptevékenységéhez
egyáltalán nem kapcsolódó ügyletek szimbolizálják . Noha az MNB nyereségét akár a
devizahitelesek valódi megsegítésére is lehetett volna fordítani . Az LMP szerint csak úgy lehet
tartósan felelős gazdálkodásra kényszeríteni a Magyar Nemzeti Bankot, ha újra feláll az ellenzék i
delegáltakat is magába foglaló, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét ő l átvett feladatokkal
kapcsolatos ellen őrzési jogosítványokkal is felruházott felügyel őbizottság, s annak folyamato s
működését megfelel ően biztosítja a szabályozás .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1-2. §-okhoz

A felügyelőbizottság által gyakorolt hatékony tulajdonosi ellen őrzés azt kívánja meg, hogy az MNB
tulajdonosát, a magyar államot képviselő államháztartásért felel ős miniszter által megbízott tagokon
túl a kormányoldal és az ellenzék egyenl ő számú tagot – ideértve a felügyel őbizottság elnökét is –
jelölhessen, így a korábbi szabályokhoz hasonlóan el őírásra kerül, hogy a felügyel őbizottság
megválasztására irányuló eljárás megkezdésének napján meglevő képviselőcsoportok száma
határozza meg az Országgyűlés által jelölt tagok számát . A javaslat a jelenlegi törvénytelen állapo t
feloldása és jövőbeni elkerülése érdekében ismét arról rendelkezik, hogy a felügyel őbizottság
működése mindaddig tart, amíg egy új Országgyűlés a felügyelőbizottsági tagokat meg ne m
választja, illetve az átmeneti szabályok között azt is rendezi, hogy mikor kell el őször az új
szabályok alapján a felügyelőbizottságnak felállnia . A módosítás továbbá éppen a Széchenyi Bank ,
a Buda-Cash és a Quaestor ügyek által megvilágított problémára reagálva a pénzügy i
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatokra is kiterjeszti a felügyel őbizottság
jogosítványait.

A 3. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselői indítvány (törvényjavaslat)
Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a Magyar Nemzeti Ban k
tulajdonosi ellenőrzésének erősítésérő l szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2015 . március 23 .

Sclunuck Erzsébet
LMP
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