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Az Országgy ű lés . . .J2016 .( . . .) OGY
határozat a

a Magyar Nemzeti Bank vezetése által el ő idézett törvénysértő helyzet rendezésérő l

1) Minthogy
a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CX.XXIX. törvény (a továbbiakban:

jegybanktörvény) 162 . § (2) bekezdése értelmében "Az MNB feladataival és
elsődleges céljával összhangban, a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságo t
alapíthat vagy alapítványt hozhat létre" ,

b) a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallasz Athéné alapítványok célja az
MNB honlapján olvasható bemutatás szerint oktatás, szakemberképzés, nevelés ,
képességfejlesztés,' ismeretterjesztés, szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok
kiadása, stratégiai tanácsadás, döntéselemzés, alternatívák kidolgozása, a
Magyarországot érintő .globális folyamatok hatásainak vizsgálata, tudományos,
kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása é s
működtetése,

c) a jegybanktörvény 3 . § (1) bekezdése szerint "Az MNB els ődleges célja az
árstabilitás elérése és fenntartása .", a b,) pontban említett céloknak pedig egyike
sincs összhangban ezzel az elsődleges céllal .

d) a jegybanktörvény 4 . § (I 1) bekezdése értelmében az MNB számára feladatot csak
törvény, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének ellátásáva l
kapcsolatban törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály állapíthat meg ,

e) a b.) pontban említett célok egyike sem kapcsolódik a pénzügyi közvetít őrendszer
felügyeletének ellátásához, ezért a d .) pontban foglaltak értelmében ezeket csak
törvény állapíthatná meg feladatként az MNB számára,

f) a jegybanktörvény 4 . § fölsorolja az MNB feladataít, ám e főlsorolásban 'a b . )
pontban említett célok egyike sem szerepel ,

az Országgyűlés megállapítja, hogy a Pallasz Athénéról elnevezett hat alapítván y
létrehozása a jegybanktörvény előírásaiba ütköző módon történt .

2) Minthogy
a) a jegybanktörvény 170 . § (1) bekezdése négy pontban sorolja föl az MNB

bevételeit, úgy, mint a felügyeleti díj, az MNB által kiszabott bírságok, a z
igazgatási-szolgáltatási díj és az egyéb, az el őzőekben föl nem sorolt bevétel,

b) az árfolyamnyereség nyilvánvalóan nem tartozik a fentiekben első háromként
emlitett bevételek közé, tehát az csak egyéb bevételnek tekinthet ő ,

c) a jegybanktörvény 170 . §(3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a közgazdasági ,
pénzügyi szakemberképzés és kutatások elősegítésére, támogatására, a pénzügy i
kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, alapítványi
támogatásra, valamint karitatív célra az MNB bírságok ,kiszabásából származ ó
bevétele fordítható,

d) az MNB bírságokból származó bevétele 2014-ben 4 milliárd 373 millió forint volt,
e) a Pallasz Athénérő l elnevezett hat alapítvány támogatására az MNB mintegy 26 0

milliárd forintot fordított, amelynek forrása ennek folytán nem lehetett más, min t
az árfolyam-nyereség

az Országgyűlés -megállapítja, hogy a Pallasz Athénéról elnevezett hat alapítván y
finanszírozása a jegybanktörvény elő írásaiba ütköző módon történt.

3) Minthogy
a) a jegybanktörvény 12 . .§ (4) bekezdése értelmében "Az igazgatóság hatásköréb e

tartozik: b .) . . .az osztalék fizetéséről való döntés meghozatala. . ."



b) a jegybanktörvény 147 . § (1) bekezdése értelmében "Az MNB a külföld i
pénznemben fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek a tárgyév utolsó napján
érvényes hivatalos árfolyamon történ ő értékeléséből származó
árfolyamnyereséget, illetve árfolyamveszteséget a forintárfolyam kiegyenlítés i
tartalékába köteles helyezni" ,

c) a jegybanktörvény 147 . § . (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy amennyiben a z
előzetes adatok alapján a kiegyenlítési tartalékok egyenlege negatív és a tárgyév i
nyereség ezt nem pótolja, vagy a kiegyenlítési tartalék a tárgyévi veszteséget nem
fedezi, akkor a központi költségvetés az eredménytartalék javára pénzben térítés t
nyújt ,

d) a jegybanktörvény 147 . § (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy amennyiben a c . )
pontban említett térítés meghaladja a végleges adatok alapján megállapított térítés i
szükségletet, akkor a túlfizetést az eredménytartalék terhére a központ i
költségvetésnek vissza kell fizetni ,

e) mindebből az következik, hogy a kötelezően az eredménytartalékba hélyezet t
árfolyamnyereséggel sem az MNB elnöke, sem annak igazgatósága ne m
rendelkezik szabadon amennyiben az igazgatóság osztalék fizetéséről dönt, akkor
az osztalék összege az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 6. § (7)
bekezdés bel.) pontja értelmében -a központi költségvetésbe folyik be, egyébként
annak az eredménytartalékban kell maradnia ,

az Országgyű lés megállapítja, hogy az MNB elnöke illetve igazgatósága a 2014 . évi
árfolyamnyereséget a jegybanktörvény rendelkezéseivel ellentétes módon használta föl ,

4) Minthogy
a) az MNB adatai szerint a Panasz Athénér ől elnevezett alapítványok 201 6

januárjában 222,9 milliárd forint értékű, központi kormányzattól származó ,
hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírral rendelkeztek,

b) a Panasz Athéné Domus Concordiae alapítvány ezen túlmenően 2014 szeptember
30-án 63.823.000 euró értékben, 2015 . június 4 -én pedig valamivel több, mint 6
milliárd forint értékben vásárolt értékpapírokat a szanálás alatt állott, állam i
tulajdonú Magyar Külkereskedelmi Banktól,

az Országgyű lés megállapítja, hogy az MNB állami feladatokat vállalt át, illetve pénzügy i
előnyöket nyújtott az államnak, megszegve ezzel mind a monetáris finanszírozás szigor ú
európai tilalmát, mind pedig a jegybanktörvény 146. § rendelkezéseit .

5) Minthogy a fenti 1 .) - 4 .) pontok szerint alapos az a vélelem, hogy az MNB elnöke súlyo s
kötelezettségszegést követett el, az,országgyülés megállapítja, hogy a Központi Banko k
Európai Rendszeréről és az Európai Központi Bank Alapokmányáról szóló . jegyzőkönyv
(amelynek az uniós csatlakozással Magyarország is részese lett) 14. cikkének (2 )
bekezdése értelmében hivatalából fdlmenthetö .

6) Minthogy a Központi Bankok Európai Rendszerér ől és az Európai Központi Bank
Alapokmányáról szóló jegyz őkönyv rendelkezései értelmében az MNB .elnökének joga
van a fölmentés kezdeményezése után az ' 5 .) pontban említett vélelmet bíróság el őtt
megdönteni, az Országgyűlés fölkéri a miniszterelnököt, hogy indítsa meg a Matoles y
György MNB-elnök fölmentésére irányuló, a jegybanktörvény 10. § (4) bekezdése
szerinti eljárást.

7) Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba



Indoklá s

A - Magyar Nemzeti Bank elnöke e tisztségre történ ő kinevezése óta folyamatosan és
tudatosan szegte meg a MNB-re vonatkozó szabályokat . Az unortodox kifejezés
alkalmazásával terjesztette ki az intézmény által elérendő célokat, oly módon, hogy azon

célok egyike sem szerepel a törvényben .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
OrszáYűlési határozati javaslat

Dr. Kövér László úr

az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök brr!

Mellékelten - az Országgyű lésről szóló 2012. évi KXXVL törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján - benyújtom a Magyar Nemzeti Bank vezetése által előidézett törvénysértő
helyzet rendezéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot,

Budapest, 2016 . május 4.

Tisztelettel :

Dr. Vádai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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D, . OláhíLajos

Demokratikus Koalíció
Varju Lászl ó

Demokratikus Koalíció
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