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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti
Bankról szóló T/5248 számú törvényjavaslathoz — T/5248/7 . számon benyújtott bizottság i
módosító javaslathoz kapcsolódva — a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 46. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(4) A Monetáris Tanács tagjai :
a) az MNB elnöke mint a Monetáris Tanács elnöke,
b) az MNB alelnökei és
c) további tagok, akiket hat évre [a köztársasági elnök nevez ki] az Országgyűlés választ .”

2. A törvényjavaslat 46. § (7) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(7) A Monetáris Tanács 4)bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja a hivatalba lépé s
alkalmával a köztársasági elnök előtt,	 (4)bekezdés c) pont szerint tagfa az Országgyűlés előtt
esküt tesz . ”

3 . A törvényjavaslat 46. § (9) — (11) bekezdései az alábbiak szerint változnak :

„(9) A lemondást írásban kell közölni a(4)bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak a
köztársasági elnökkel, 	 a(4)bekezdés c) pont szerint tagnak az Országgyű lés elnökével . A
Monetáris Tanács tagjának megbízatása lemondása esetén a lemondó nyilatkozatban
megjelölt, a lemondó nyilatkozat megtételét követő időpontban, ennek hiányában a(4 )

bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak a lemondó nyilatkozat köztársasági elnök általi, 	 a(4 )

bekezdés c) pont szerint tagnak az Országgy űlés elnöke általi kézhezvételével szűnik meg. A
Monetáris Tanács tagja lemondásának érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges .
(10) A Monetáris Tanács (4) bekezdés c) pontja szerinti tagjait [a köztársasági elnök] az

Országgyű lés kizárólag abban az esetben mentheti fel, ha a Monetáris Tanács tagja nem felel
meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, illetve súlyos kötelezettségszegést köve t
el .



(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti tagok kinevezésére és felmentésére az Országgy ű lé s
gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága tesz javaslatot [a köztársasági elnöknek] az
Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága számára."

4. A törvényjavaslat 46 . § (13) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(13) A (11) bekezdés szerinti felmentésre irányuló javaslat a bírósághoz fordulási határidő
lejártát vagy — bírósághoz fordulás esetén a bíróság döntésének joger őre emelkedését
követően terjeszthető [a köztársasági elnök] az Országgyűlés elé . ”

5. A törvényjavaslat 46 . § (14) bekezdése elhagyásra kerül :

„[(14) A Monetáris Tanács (4) bekezdés c) pontja szerinti tagjainak kinevezésére ,
felmentésére vonatkozó köztársasági elnöki döntéshez a Kormány tagjána k
ellenjegyzése nem szükséges .]”

Indokolás

A módosító javaslat a Monetáris Tanács MNB elnök és alelnökein kívüli tagjai megválasztás a
tekintetében a jelenleg hatályos szabályozást hozná vissza, tekintettel az Európai Központ i
Bank, valamint a Magyar Nemzeti Bank elnök törvényjavaslatról alkotott véleményére .

Budapest, 2011 . december 20.

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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