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

1 . §

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

„(2) Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül az e törvényben meghatározot t
feladatainak ellátása során támogatja a pénzügyi közvetít őrendszer stabilitásának fenntartását ,
ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásána k
biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját . ”

(2) Az MNB 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 . §

Az MNB törvény 166 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Amíg az eredménytartalék összege nem haladja meg a százötvenmilliárd forintot, a tárgyév i
eredmény húsz százalékát, de legalább tízmilliárd forintot az eredménytartalék javára kel l
elszámolni. Az eredmény fennmaradó részét, legalább százötvenmilliárd forintot kitev ő
eredménytartalék esetén teljes összegét az MNB osztalékként fizeti ki . ”

3. §

Az MNB törvény a következő 183/G. §-sal egészül ki :

„183/G. § (1) E törvény erejénél fogva jogutód nélkül megsz űnnek az MNB által alapított alábbi
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 megsz űnő alapítványoknak a hitelez ői igények kielégítése után
megmaradó vagyona az államra száll .

(2) Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki
működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges módosításáról szóló 2016 . évi . . . törvény
hatálybalépését követően csak olyan gazdasági társaság tulajdonosa maradhat, amely az MNB e
törvényben meghatározott feladataihoz kapcsolódó tevékenységét kizárólag ebben a formában tudj a
ellátni .”

2016. évi . . . törvény



4. §

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

5 . §

Hatályát veszti az MNB törvény 12. § (4) bekezdés b) pontjában az „az osztalék fizetésérő l való
döntés meghozatala,” szövegrész .

6. §

Hatályát veszti Az MNB törvény 153 . § (6) bekezdése és 162 . § (2) bekezdése .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarországon – mint minden demokratikus országban – a nemzeti vagyonnal val ó
gazdálkodásnak, a felsőoktatás és a tudományos kutatás támogatásának, valamint a közpénzből
folytatott karitatív tevékenységnek létezik nagyjából áttekinthet ő intézményi és felel ősségi
szabályokon nyugvó, kialakult és jobbára átlátható rendje . Magyarországon azonban merőben
szokatlan és semmivel nem magyarázható módon van egy olyan állami szerv, 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 jegybanknál felgyülemlett, közpénz min őségét rendületlenül őrző közpénz számára helyesebb, ha
az megfelelő mértékű eredménytartalék mellett, német mintára a központi költségvetésbe kerül ,
azaz a jegybank osztalékként kifizeti azt a tulajdonos állam részére .

A hatályos jegybanktörvény ugyan el őírja, hogy az MNB a bírságokból befolyt összeget milye n
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 is, hogy a fentieken túl kizárja a bírságból származó bevételeket meghaladó bármifél e
költekezést is . Az MNB persze fordíthat forrást olyan eszközökre (így pl . az oktató központra vagy
az alkalmazottak üdül őjére) amelyek alkalmasak és szükségesek a törvényben meghatározott
feladatok teljesítésére, ám nem fordíthatja budavári wellness bunkerre vagy egyéb palotákra, mer t
az egy haszonűző befektetés, a haszonűzés nem tartozik az MNB törvényben kijelölt feladata i
közzé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

A törvényjavaslat – az „önként vállalt”, valójában más állami szervekre tartozó feladatok
ellátásának abszolút tilalmaként – kimondja, hogy az MNB a jegybanktörvényben meghatározott
feladataihoz nem kapcsolódó tevékenységet nem folytathat, illetve vagyonát ilyen tevékenysé g
folytatására nem fordíthatj a.

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

A 2. és 5. §-okhoz

A törvényjavaslat az igazgatóság mérlegelésétől függő jelenlegi osztalékfizetési szabályoknak
német mintára normatív keretet ad: a nyereség 20%-a, de legalább 10 milliárd forint az
eredménytartalékot képezi, míg az el nem éri a 150 milliárd forintot, a fennmaradó összeg –
megfelelő eredménytartalék esetén annak egésze – viszont a központi költségvetésbe kerüln e
(osztalékként kifizetve azt a tulajdonos államnak) .



A 3. és 6. §-okhoz

A törvényjavaslat megszünteti annak a lehet őségét, hogy az MNB alapítványokat hozzon létre ,
ezzel párhuzamosan a javaslat átmeneti rendelkezéssel megszünteti az MNB meglévő alapítványait .
A jövőben a jegybank gazdasági társaságot sem alapíthat, tulajdonosi részesedését pedig csak olyan
társaságban tarthatja meg, amely a jegybank MNB törvényben meghatározott alapvet ő
tevékenységeinek ellátásához mindenképpen ezt a formát igényli .

A 4. §-hoz

Hatálybaléptet ő rendelkezés .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

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

közé szorításához szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2016 . május 10 .

Schmuck Erzsébet
LMP
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