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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 

2004. november 22-én elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. 
törvény (a továbbiakban: MNB tv.) módosításáról szóló, 2004. november 22-én elfogadott, 
de ki nem hirdetett törvényt (a továbbiakban: elfogadott, de ki nem hirdetett törvény), továbbá 
az ahhoz benyújtott T/12192/28-36. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság úgy foglalt állást, hogy a T/12192/30., /31., /32. és /34. 
számú módosító indítványok nem házszabályszerűek, ezért azokat az ajánlás nem 
tartalmazza. 
 
 Dr. Kóródi Mária képviselő asszony a T/12192/29-36. számú módosító javaslatokat a 
maga nevében visszavonta, ezért a benyújtók között nem szerepel. 
 
 

1.  Élő Norbert és Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők az elfogadott, de ki 
nem hirdetett törvény 2. §-ában az MNB tv. 49. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják:  
 
 "(4) A monetáris tanács tagjai: 
 a) az MNB elnöke, mint a monetáris tanács elnöke; 
 b) az MNB [monetáris politikáért felelős alelnöke] elnöke által javasolt egy alelnök; 
 c) további tagok, akiket hat évre a köztársasági elnök nevez ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- a Kormány képviselője egyetért
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2.  Dr. Horváth János képviselő az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 2. §-a 
felvezető szövegének a módosítását és az MNB tv. 49. §-ának új (12) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 
 "2. § Az MNB törvény 49.§ (3), (4), (11), (15) és (16) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek, illetve a 49. § az alábbi új (12), illetve (17) bekezdéssel egészül ki 
egyben a bekezdések számozása megfelelően változik:" 
 
 "(12) A monetáris tanács (4) bekezdés c) pontja szerinti azon tagjainak szakmai 
kompetenciáját és közéleti hitelességét, akikre a miniszterelnök az MNB elnöke 
véleményének kikérésével tesz javaslatot a köztársasági elnöknek, Javaslattevő Eseti 
Bizottság véleményezi. E bizottság hét tagból áll: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és 
Szeged állami egyetemének közgazdasági kara, továbbá a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a Magyar Bankszövetség egy-egy delegáltjából. A bizottság esetenkénti 
elnöke ebben a sorrendben következik. A bizottság adminisztratív munkáját az MNB 
apparátusának segítségével végzi." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- a Kormány képviselője nem ért egyet
 
 
 

3.  Élő Norbert és Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők az elfogadott, de ki 
nem hirdetett törvény 3. §-ában az MNB tv. 51. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják:  
 
 /3. § Az MNB törvény 51. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(1) Az MNB legalább három, legfeljebb öt alelnökének kinevezésére, illetve 
felmentésére a javaslatot az MNB elnöke teszi meg, amelyet – egyetértése esetén – a 
miniszterelnök terjeszt a köztársasági elnök elé. A javaslatnak tartalmaznia kell a kinevezendő 
alelnök feladatkörét. [Az alelnökök egyike a monetáris politikáért felelős alelnök.] Az 
alelnök feladatkörének változásáról az MNB elnöke tájékoztatja a köztársasági elnököt, a 
miniszterelnököt és az Országgyűlés illetékes bizottságát. Az MNB elnöke az alelnökök 
egyikét a monetáris tanácsba jelöli." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- a Kormány képviselője egyetért
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4.  Élő Norbert és Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők az elfogadott, de ki 

nem hirdetett törvény 4. §-ában az MNB tv. 53. § (7) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják:  
 
 /4. § Az MNB törvény 53. §-ának (1) és (7) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(7) Az MNB elnökét és [a monetáris politikáért felelős] monetáris tanácsi tag 
alelnökét a monetáris tanácsi tagságért külön díjazás nem illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

5.  Élő Norbert és Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők az elfogadott, de ki 
nem hirdetett törvény 6. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják:  
 
 "(4) A monetáris tanács létszáma meghaladhatja a 49. § (3) bekezdésben előírtakat az 
MNB elnöke által a 49. § (4) bekezdésének b) pontja szerint jelölt alelnökön kívüli [nem a 
monetáris politikáért felelős] monetáris tanács tag alelnökök számának megfelelően, 
megbízatásuk lejártáig." 
 

Indokolás: Lásd a T/12192/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. december 13. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
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