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2015. évi . . . törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX . törvény módosításáró l

1. §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban : MNB tv.) 6 .
§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„6. § A részvényes részvényesi határozattal dönt :

a) az alapító okirat megállapításáról és módosításáról ;

b) a könyvvizsgáló megbízásáról és visszahívásáról ;

c) a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról ;

d) az MNB számviteli beszámolójának megállapításáról és az osztalék fizetésér ől, továbbá
az üzletvezetésrő l és az MNB vagyoni helyzetérő l szól jelentés elfogadásáról . ”

2 . §

Az MNB tv. 12 . §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[Az igazgatóság hatáskörébe tartozik :I

„b) az MNB számviteli beszámolója tervezetének, az osztalék fizetésére vonatkozó
javaslatnak, továbbá az üzletvezetésről és az MNB vagyoni helyzetérő l szóló, a részvényesnek
küldendő jelentés tervezetének jóváhagyása,”

3 . §

(1) Az MNB tv. 166 . §-a (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Az MNB a – 147 . (5) bekezdése alapján a kiegyenlítési tartalékok negatív összegéne k
ellentételezésére fel nem használt – tárgyévi eredményéb ő l vagy az eredménytartalékból a
részvényes 6 . (1) bekezdés d) pontja alapján meghozott döntésében foglaltak szerint fize t
osztalékot .”

(2) Az MNB tv. 166. §-a (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(3) Amennyiben a tárgyévi veszteség összege az eredménytartalékot meghaladja, a
különbözetet a központi költségvetés közvetlenül az eredménytartalék javára a tárgyév i
beszámolóról történő , a 6. d) pontja szerinti részvényesi határozat elfogadását követő 8
napon belül megtéríti .”

4.

Az MNB tv. 170. §-a (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :



„(3) Kizárólag az MNB által kiszabott bírságból származó bevétel fordíthat ó

a) közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására,

b) közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások el ősegítésére,
támogatására,

c) a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére ,
valamint ezen célok elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatás i
infrastruktúra fejlesztésére ,

d) alapítványi támogatásra, valamin t

e) karitatív vagy kulturális célra .”

5. §

E törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba, és ez a törvény a hatálybalépését követő
napon napján hatályát veszti .

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

A javaslat a Magyar Nemzeti Bank feletti tulajdonosi ellen őrzés megerősítését célozza. Az
MNB részvényei az állam tulajdonában vannak, az államot mint részvényest az

államháztartásért felelős miniszter képviseli . A hatályos jegybanktörvény azonban semmilyen
jogosítványt nem biztosít a részvényesnek az MNB gazdálkodásával összefüggésben . A

jegybank pénzügyi függetlenségét a törvényjavaslat 3 . §-ának (2) bekezdésével módosítot t

MNB tv. 166. §-ának (3) bekezdése biztosítja .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A javaslat a részvényes döntési körének egy új fajtáját határozza meg . Az MNB számvitel i

beszámolójának megállapításáról és az osztalék fizetésér ől, továbbá az üzletvezetésrő l és az

MNB vagyoni helyzetéről szóló jelentést a részvényes fogadja el .

Az MNB tv. hatályos szövege szerint az MNB elnöke és alelnökei mint az Igazgatóság tagjai

egyfelől maguk hagyják jóvá saját gazdálkodási tevékenységüket, másfel ől döntenek az
osztalék fizetésérő l . A számviteli beszámoló elfogadása nyilvánvalóan nem lehet az MN B

Igazgatóságának hatáskörében, ez az alapvető tulajdonosi jogosultság a részvényest illeti .
Hasonlóképpen az üzletvezetésrő l és az MNB vagyoni helyzetéről szóló jelentést a hatályo s

törvény szerint az Igazgatóság fogadja el, s azt csupán tájékoztatásul küldi meg a

részvényesnek, ily módon az MNB vezető i saját tevékenységüket hagyják jóvá . A javaslat



helyreállítja a tulajdonosi jogokat, a részvényes hatáskörébe utalva a beszámol ó

megállapítását, az üzletvezetésről és a vagyoni helyzetről szóló jelentés elfogadását .

A 2. §-hoz

A javaslat az igazgatóság döntési jogkörét módosítja .

Részvényesi hatáskörbe kerül az osztalék fizetéséről szóló döntés is, melynek feltétele i

változatlanok maradnak . Miután a törvény rendelkezése szerint amennyiben a tárgyév i
veszteség összege az eredménytartalékot meghaladja, a különbözetet a központi költségveté s

közvetlenül az eredménytartalék javára megtéríti, a szükséges kiegyenlítési tartalékok

feltöltése automatikusan biztosított. A kiegyenlítési tartalékok negatív összegének

ellentételezésére fel nem használt tárgyévi eredmény, illetve eredménytartalék az osztalék

fizetésének forrása, s ilyenként a központi költségvetés bevétele lehet. A költségvetés aktuáli s
pozícióját befolyásoló döntés szükségképpen a részvényes döntésének függvénye, és ne m

lehet a monetáris politikáért felelős – e körben független – MNB vezető inek diszkrecionális

jogköre . A hatályos szabályozás olyan hatalmat biztosít a Jegybank számára a fiskális politika ,
illetve a költségvetés helyzete tekintetében, amelyet sem az intézményi, sem a pénzügy i

függetlenség nem igazol .

A 3. §-ho z

A javaslat alapján az osztalékfizetésrő l a részvényes határoz, ennek megfelel ően módosulnak

az erre vonatkozó rendelkezések, amelyek a javaslat 1-2 . §-aiban foglalt hatáskör átrendezés t

tükrözik .

A 4. §-hoz

Az MNB tv . ma hatályos szövegéből is egyértelműen az következik, hogy alapítványi

támogatásra, karitatív célokra csak az MNB által kiszabott bírságból származó bevéte l

fordítható. A 170. § (3) bekezdésében felsorolt célokra fel nem használt, bírságból származ ó

bevételt és az MNB minden egyéb bevételét az eredménytartalék javára kell elszámolni . Az

MNB jelenlegi vezetőinek gyakorlata ettől eltérő . Az MNB alapítványrendelései ,

műkincsvásárlásai, kiterjedt szponzorációs tevékenysége már az Európai Központi Ban k

aggodalmát is kiváltotta. A javaslat egyértelművé teszi és korlátozza az MNB ilyen

tevékenységét.

A javaslat meghatározza, hogy a későbbiekben kizárólag a bírságokból származó bevételek

fordíthatóak a konkrétan meghatározott oktatási, kutatási, alapítványi, karitatív és kulturáli s

célokra .



Az 5 . §-hoz

Hatályba léptet ő rendelkezés .

Budapest, 2015. május 6.

dr. Fodor Gábor

független



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Törvényjavasla t

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részér e

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikkének (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatot.

Budapest, 2015. május 6.

dr. Fodor Gábor
független
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