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(Együtt kezelendő a T/12192/14. sz. ajánlással.) 
 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Gazdasági bizottsága megvitatta a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 
módosításáról szóló, T/12192. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/12192/15-24. számú kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat. 
 
 A Gazdasági bizottság november 15-én tartandó ülésére vette napirendjére a 
módosító indítványok megtárgyalását. 
 
 

1.  Dr. Kóródi Mária képviselő – kapcsolódva Szijjártó Péter képviselő T/12192/2. 
számú módosító indítványához (T/12192/14. számú ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-
ában az MNB tv. 41. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: 
MNB törvény) 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az MNB köteles az általa végrehajtott devizaműveletekről, valamint az arany- és 
devizatartalékokról a pénzügyminisztert [naponta] hetente tájékoztatni." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

2.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az MNB tv. 49. § (11) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az MNB törvény 49.§ (3), (4), (11), (15) és (16) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek, illetve a 49 . § az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti tagok közül négy fő kinevezésére, illetve 
felmentésére a javaslatot az MNB elnöke teszi meg, amelyet – egyetértése esetén – a 
miniszterelnök terjeszt a köztársasági elnök elé. A (4) bekezdés c) pontja szerinti többi tag 
kinevezésére és felmentésére a miniszterelnök az MNB elnöke véleményének kikérésével tesz 
javaslatot a köztársasági elnöknek. A (4) bekezdés c) pontja szerinti tag megbízatásának 
megszűnése esetén az őt eredetileg javasló személy jogosult új tag kinevezését javasolni. A 
monetáris tanács tagjai – ideértve az MNB elnökét –, az MNB alelnökei, valamint a felügyelő 
bizottság tagjai megbízatásuk megszűnését követően 3 éven belül nem jelölhetők." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

3.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az MNB tv. 49. § (15) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az MNB törvény 49.§ (3), (4), (11), (15) és (16) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek, illetve a 49 . § az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(15) A monetáris tanács határozatképes, ha tagjainak [közül legalább hét] többsége 
jelen van. A monetáris tanács határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, 
szavazategyenlőség esetén elnökének, illetve az elnök akadályoztatása esetén 
elnökhelyettesének szavazata dönt." 
 

Megjegyzés: az ajánlásban a jelölést a törvényjavaslathoz viszonyítottuk. 
 
(A fenti törvényjavaslati rendelkezésben nem szerepel a módosító indítványban elhagyó zárójelbe tett 
„felénél” szövegrész.) 

 
Indokolás: Lásd a T/12192/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
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4.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában az MNB tv. 58/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
 /5. § Az MNB törvény 58/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(1) Az MNB elnöke, alelnökei és a monetáris tanács 49. § (4) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott tagjai, valamint a felügyelő bizottság tagjai a [nem képviselő 
kormánytag és politikai államtitkár számára előírt szabályok szerint (A Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 5/A. § 
(1)-(4)),] kinevezésüket követő harminc napon belül, majd azt követően évente a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 6. számú mellékletében szereplő 
adattartalommal vagyonnyilatkozatot tesznek. A nyilatkozattételre kötelezett saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekeinek vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat – kivéve a 
hozzátartozó vagyonnyilatkozatát – nyilvános." 
 

T/12192/19. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

5.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában az MNB tv. 58/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az MNB törvény 58/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(3) A vagyonnyilatkozatot az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és 
mandátumvizsgáló bizottsága tartja nyilván és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárást bárki kezdeményezheti a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló 
bizottságnál. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi 
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 1997. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott szabályok 
szerint jár el. A vagyonnyilatkozatot [– kivéve a hozzátartozó vagyonnyilatkozatát –] az 
MNB elnöke, alelnökei, a monetáris tanács 49. § (4) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott tagjai, [illetve] valamint a[z MNB] felügyelő bizottság[i] tagjai esetében az 
országgyűlés elnöke hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozat 
azonosító adatokat nem tartalmazhat." 
 

T/12192/19. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/12192/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

6.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát 
veszti az MNB tv. 60. §-ának (3)-(4) bekezdése." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

7.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az e törvény hatályba lépésekor monetáris tanácsi tagsággal rendelkező MNB 
alelnökök [– ide nem értve a monetáris politikáért felelős alelnököt – monetáris tanácsi 
tagsága] az eredeti megbízatásuk lejártáig megőrzik monetáris tanácsi tagságukat. [azon a 
napon szűnik meg, amikor az MNB törvény 49.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti tagok 
száma eléri a hét főt. Az MNB törvény e törvénnyel megállapított 49. § (15)-(17) 
bekezdését ugyanezen időponttól kell alkalmazni] Az MNB alelnökeit a monetáris tanácsi 
tagságért külön díjazás nem illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

8.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(4) A monetáris tanács létszáma meghaladhatja a 49. § (3) bekezdésben előírtakat a 
nem a monetáris politikáért felelős monetáris tanács tag alelnökök számának megfelelően, 
megbízatásuk lejártáig." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 



-  5  - 

9.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. §-át új (5) bekezdéssel – a 
jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) 24. §-ának (1) bekezdését érintően – 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(5) A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 24. §-ának (1) bekezdése a következő 
rendelkezéssel egészül ki:
 
 A jegybank elnökének rendelete esetében az igazságügyminiszter véleményét nem kell 
kikérni." 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat elfogadásához – az Alkotmány 7. § (2) bekezdése alapján 
– a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 

 
Megjegyzés: a fenti bekezdés felvezető szövegében a „rendelkezéssel” szó helyett – a jogszabály 
szerkesztési gyakorlatnak megfelelően – a „mondattal” szövegrészt kellene szerepeltetni. 

 
Megjegyzés: az ajánlásban a jelölést a törvényjavaslathoz viszonyítottuk. 

 
Indokolás: Lásd a T/12192/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

10.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. §-át új (5) bekezdéssel – a Jat. 
51/A. §-át és az előtte lévő címet érintően – kiegészíteni javasolja: 
 
 "(5) A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 51/A. §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

[Jegybanki rendelkezés] 
 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete 
 
 A Magyar Nemzeti Bank elnöke a külön törvényben meghatározott feladatkörében 
rendeletet ad ki." 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat elfogadásához – az Alkotmány 7. § (2) bekezdése alapján 
– a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 

 
Megjegyzés: figyelemmel arra, hogy a módosító indítvány a cím változtatására is irányul, a bekezdés 
felvezető szövegét pontosítani szükséges az alábbiak szerint: 
(5) A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 51/A. §-a és az azt megelőző cím helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:

 
Megjegyzés: az ajánlásban a jelölést a törvényjavaslathoz viszonyítottuk. (A felvezető szövegben a leírási 
hibát javítottuk.) 
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Indokolás: Lásd a T/12192/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

11.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. §-át új (6) bekezdéssel – az MNB 
tv. 60. § (2) bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja: 
 
 "(6) Az MNB tv. 60. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 A jegybank elnökének rendelete esetében az igazságügyminiszter véleményét nem kell 
kikérni." 
 

Megjegyzés: az ajánlásban a jelölést a törvényjavaslathoz viszonyítottuk. 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. november 11. 
 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 


