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Módosító javasla t

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer
fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló T/4393 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy módosító javaslatunkat az Országgy űlés Gazdasági
bizottsága vitassa meg :

A törvényjavaslat 128. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

128. § Az MNBtv. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

[„56. '§ Az MNB-vel szemben — közigazgatási jogkörben okozott kár vag y
személyiségi jogsérelem miatt — kártérítés, illetve sérelemdíj iránti igény akko r
érvényesíthet ő , ha az MNB határozata vagy mulasztása jogszabálysért ő és a
bekövetkezett kárt, illetve a sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi
jogsérelmet közvetlenül ez idézte el ő , és a sérelmet okozó MNB döntés kapcsá n
megindított közigazgatási perben az MNB-nek legalább a kártérítés vagy a
sérelemdíj iránti igény alapjául szolgáló döntés vagy mulasztás tekintetébe n
történő pervesztessége esetén a hozott ítélet jogerőre emelkedett ." ]

„56. § (1) Az MNB-vel szemben - hatósági jogkörben hozott döntése miatt — kártéríté s
iránti igény akkor érvényesíthető , ha az MNB jogszabálysért ő határozatával kárt okozott
és a kár az MNB határozatának bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban nem vol t
elhárítható .

(2) Az MNB-vel szemben kártérítés iránti igény akkor is érvényesíthet ő , ha az MNB
közhatalom	 gyakorlásának	 —	 így	 különösen	 felügyeleti	 vagy	 ellenőrzési
kötelezettségének — elmulasztásával kárt okozott. Az MNB az okozott kár megtérítésére
köteles, ha a közhatalom gyakorlásának elmulasztása olyan feladatkörével függ össze ,
melynek ellátására kizárólagosan jogosult, és a kár egyéb eljárásban nem vol t
elhárítható .”



Indokolás

Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években folyamatosan arr a

törekedett, hogy felel ősségét minimálisra csökkentse, így tevékenysége, vagy éppe n

mulasztása miatt számonkérésére a lehető legnehezebben kerülhessen sor. A 2013-ban

elfogadott új, MNB-ről szóló törvény a Polgári Törvénykönyvtől eltérő felelősségi

szabályokat határozott meg a jegybankkal kapcsolatban . Szigorúbb feltételeket emeltek

be a törvénybe: az MNB kizárólag akkor felel az általa okozott kárért, ha a kárt a

jogszabálysértő határozatával közvetlenül idézte el ő . Ilyen követelményt a közhatalom

gyakorlásával okozott kárért való felelősséget szabályzó Ptk .-norma nem ismer . Nincs i s

szükség erre a szűkítésre, az csak a felel ősség elmaszatolására alkalmas .

Jelen törvényjavaslat a kárfelelősségi szabályokat tovább szigorítja, a célja nyilvánvaló :

lehetetlenné kívánja tenni azt, hogy az MNB ellen indított kártérítési igényeket a

jogosultak érvényesíthessék .

Teljesen érthetetlen az, hogy a jogalkotó miért követelne meg minden esetben — így nem

csupán jogszabálysértő MNB döntés, de mulasztás esetén is — közigazgatási pert . A

szabály egyes fordulatai egymásnak ellentmondanak, hiszen mulasztás esetén is a

sérelmet okozó MNB döntés bírósági felülvizsgálatának követelményér ő l beszél, mel y

követelmény teljesítése egyenesen lehetetlen . Arról nem is beszélve, hogy a megindítot t

közigazgatási perben a jegybank „pervesztességéről” szóló ítéletnek jogerőre kell

emelkednie . Szó szerinti értelmezés szerint, ha az MNB csupán részleges pervesztes, a z

ilyen perekben nem lesz érvényesíthető kárigény. Matolcsy György és Orbán Vikto r

szándékai szerint a Magyar Nemzeti Bank hatósági eljárásaiban elkövetett mulasztásna k

nincs következménye . Pedig 2011 . május 6-án Orván Viktor — írásban válaszolva a nek i

feltett kérdésekre — kijelentette : Magyarország nem lehet a jövőben következmények

nélküli ország . Azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi közvetítőrendszerre l

kapcsolatos felügyeleti és ellenőrzési kötelezettségének nem tett eleget, súlyosan

mulasztott és ezzel százmilliárdos nagyságrendű károkat okozott kisbefektetők

tízezreinek, helyi és nemzetiségi önkormányzatoknak, valamint állami tulajdonú

vállalatoknak .

Mindezek ellenére az MNB nem csupán nem vállalja a felelősséget a mulasztása okozt a

károkért, de nyilvánvalóan látható, hogy újabb és újabb szabályokkal igyekszi k

ellehetetleníteni a felelősségre vonását célzó pereket . Ez egy jogállamban

elfogadhatatlan magatartás .

Magyarországon a Fidesz viselt dolgainak nincs következménye . Egyelőre .
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A módosító javaslat az MNB-re vonatkozó kárfelelősségi' szabályok olyan

megfogalmazását tartalmazza, amely alapján a jegybank a hatósági döntésével okozot t

károkért a Ptk.-ban foglalt feltételek szerint felel . Ha a Nemzeti Bank közhatalóm

gyakorlásának elmulasztásával kárt okoz – hatósági döntés hiányában – ne m

követelhető meg előzetes közigazgatási perben hozott döntés . Szükséges kimondani azt

is, hogy ha valamely közhatalmi tevékenységet jogszabályban foglalt előírás miatt

kizárólag az MNB láthat el, akkor ezzel kapcsolatos felel őssége is érthetően magasabb,

így mulasztása is sokkal súlyosabbnak kell, hogy minősüljön. Emiatt ha az okozott kár

megtérítésére más eljárásban nem volt mód, szükséges, hogy az MNB viselje jogellene s

mulasztása okozta következményeket .

Budapest, 2015 . április 28 .

Tóbiás Józse

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő

MSZP

Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP
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