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a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok és gazdasági társaságo k
ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében az Állami Számvevőszékrő l szóló 2011 . évi

LXVI. törvény módosításáról

1 . §

Az Állami Számvev őszékrő l szóló 2011 . évi LXVI . törvény 5 . §-a az alábbi (l0a) bekezdésse l
egészül ki :

„(10a) Az Állami Számvevőszék a (10) bekezdés szerint ellen őrzi
a) a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok ,
b) a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok közvetlen vagy közvetett módon

kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamin t
c) a Magyar Nemzeti Bank közvetlen vagy közvetett módon kizárólagos vagy többség i

tulajdonában álló gazdasági társaságo k
tevékenységét és gazdálkodását .”

2 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .

3 . §

E törvény 1 . §-a az Alaptörvény 43 . (4) bekezdése alapján sarkalatosnak min ősül .
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INDOKOLÁS

a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok és gazdasági társaságo k
ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében az Állami Számvev őszékrő l szóló 2011 . évi

LXVI. törvény módosításáró l

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

Az elmúlt hetekben nem csupán a Fővárosi Ítélőtábla, de az Alkotmánybíróság is elvi éllel szögezte

le: az MNB közfeladatot lát el, és kizárólag közpénzzel gazdálkodik, ezért az átláthatóság és a közéle t

tisztasága érdekében a nyilvánosság el őtt elszámolással tartozik. Az MNB csak a feladataival és ,

elsődleges céljával összhangban hozhat létre gazdasági társaságot vagy alapítványt, így az által a

nyújtott vagyoni hozzájárulás nem veszíti el közpénz jellegét.

Figyelemmel arra, hogy az Alkotmánybíróság határozatának értelmében a jegybank által létrehozot t

alapítványok és gazdasági társaságok m űködésére kifejezetten vonatkoznak a nemzeti vagyonró l

szóló törvényben lefektetett olyan alapelvek, mint a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a

közfeladat ellátásának biztosítása, vagy az átláthatóság követelménye stb., ezért a megfogalmazott

kritériumokat az Országgyű lésnek minél hamarabb figyelembe kell vennie, és ennek megfelelően

módosítania az érintett jogszabályokat .

Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok jogi állásfoglalásának megfelel ően lehetővé kell tenni,

hogy az Országgyűlés az MNB alapítványai tekintetében is gyakorolhassa a pénzügyi ellen őrzési

jogosítványait szervezete, az Állami Számvev őszék közrem űködésével . A hatályos jogszabály

ugyanis az ÁSZ kötelezettségévé tette a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának ellenőrzését, ezért –

az AB határozatával összhangban – szükséges azt kiegészíteni az alapítványok és legalább többség i

tulajdonban álló gazdasági társaságok ellen őrzésének jogával . Ennek hiányában fennáll annak

veszélye, hogy a közpénzb ől gazdálkodó MNB-alapítványok és gazdasági társaságok felet t

semmilyen, a jegybanktól független szerv ellen őrzést nem fog folytatni . Az alapítványok

rendelkezésére bocsájtott százmilliárdos nagyságrend ű közvagyonra való tekintettel ez

elfogadhatatlan lenne .
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az I . §-hoz

Az Állami Számvevőszék jelenleg is ellátja a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának, illetve –

nem elsődleges feladataival kapcsolatban – a tevékenységének ellenőrzését . Az Alkotmánybíróság

döntése óta keletkezett joghézagot az Országgyűlés azzal a döntésével tudja felszámolni, ha a ÁSZ

ellenőrzési jogkörét kiterjeszti a közpénzből gazdálkodó jegybanki alapítványok és gazdasági

társaságok vizsgálatára is .

A 2. §-hoz

Hatályba léptet ő rendelkezés .

A 3. §-hoz

Sarkalatossági záradék.



Országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Törvényjavaslat kezdeményezése

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten a Magyar Nemzeti Bank álta l
létrehozott alapítványok és gazdasági társaságok ellenőrizhetőségének megteremtés e
érdekében az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVL törvény módosításáról szól ó

törvényjavaslato t

Dr. Tóth Bertalan

nyújtom be .

Budapest, 2016 : április 26 .

országgyűlési képviselő

MSZP

Burány Sándor

országgyűlési képviselő

MSZP
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