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Módosítás jellege : módosítása

„Az Országgyű lés – az 1-5 . pontokban foglalt megállapításainak végleges tisztázásáig – nem [el]fogadja el
a Magyar Nemzeti Bank 2015 . évrő l szóló üzleti jelentését és beszámolóját figyelemmel az alábbiakra :

1. A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok m űködésének adatait 2015-ben ne m
hozták nyilvánosságra, nem tekintették közérdek ű adatoknak, a működési forrást pedig
közpénznek, emiatt az Országgyűlés nem tudja megállapítani azok jogszabályszer ű
felhasználását .

2. A Magyar Nemzeti Bank nem folytatott le átfogó vizsgálatot annak feltárása érdekében, hog y
ki a felelőse annak, hogy a 2015-ben kirobbanó brókerbotrányok eredményeképpen a pénzügyi
szervezetek állami ellenőrzésével kapcsolatban elégtelen felügyeleti munkát végeztek, íg y
alappal merül fel a közigazgatási jogkörben okozott kár esete .

3. A 2015-ben vásárolt ingatlanokkal kapcsolatban átfogó ellen őrzést lát szükségesnek az
Országgyűlés az offshore-hátterű cégekkel kötött adásvételi szerződésekre való tekintettel ,
továbbá felmerül a közjavakkal való felel ős gazdálkodás Alaptörvényben foglalt elvének
sérelme is, mivel a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága megállapította, hogy az
épületrekonstrukciók pótlólagos ráfordításai elérhetik, sőt meg is haladhatják a telje s
vételárakat .

4. Az Országgyűlés nem tudja megállapítani a jegybanktörvényben foglaltaknak megfelel ő
működést a Magyar Nemzeti Bank felügyel őbizottságának azon megállapítására tekintettel ,

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat .
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefügg ő , tartalmilag-logikailag összetartozó,

részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel . Az egy módosító javaslatban benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.
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miszerint, a társadalmi felelősségvállalás, így a közpénz e címen való felhasználásának
indokoltsága közvetlenül nem vezethető le a hatályos jegybanki törvényb ő l .

5 . Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke a mai napig nem tisztázta egy magántulajdon ú
pénzintézet vezető tisztviselőiével kapcsolatos üzleti kapcsolatát, így továbbra is felmerüla
felügyeleti-etikai el ő írások sérelme ."

Indokolás

Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bank 2015 . évrő l szóló üzleti jelentését és beszámolóját az alábbi
megállapításaira tekintettel nem fogadja el :

az MNB alapítványainak működését, gazdálkodását 2015-ben a jegybanki vezetés titkolta, a kezel t
250 milliárd forint felhasználásáról semmilyen felelős beszámolót be nem nyújtott, azt nem
tekintette közpénznek ;

- Matolcsy György és a jegybanki vezet ők a brókerbotrányok kirobbanásával kapcsolatos saját
felelősségüket még elméletileg sem voltak hajlandók vizsgálni, a pénzügyi szektor felügyeleté t
ellátó szervezet minden felel ősséget hárított magáról, a több tízezer károsultnak jogosan járó
kártérítés anyagi fedezetének biztosításában nem volt hajlandó közrem űködni, miközben
milliárdokat költöttek el festményekre, érmegyűjteményre, elnöki testőrségre ;

az MNB több tízmilliárd forintot költött el ingatlanbefektetésekre, gyakran offshore-hátterű
cégekkel kötöttek adásvételi szerződéseket alaptörvényi tiltás ellenére, számos luxus-kategóriáj ú
villát, kastélyt vásároltak, melyek felújítása, üzemeltetése további milliárdokat emészt fel, így a
közvagyonnal való felelős gazdálkodás elve sérül ;

a 2015-ös év jórészében törvénysértő módon felügyelőbizottság nélkül működött a jegybank, így
tulajdonosi felügyeleti kontroll nélküli vezetőségi döntések jogszerűségét, megalapozottságát senki
sem vizsgálta ;

Matolcsy György nem tisztázta egy magántulajdonú pénzintézet vezet őjével való üzleti kapcsolatát,
így az MNB független, részrehajlástól mentes felügyeleti tevékenysége a pénzügyi szektor szereplői
között megkérdőjeleződött .

Budapest, 2017 . február 22 .
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