
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: H/7431.

Benyújtás dátuma: 2019-09-12 12:14

Parlex azonosító: VZ8PI6YY0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio 
(Párbeszéd), Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Határozati javaslat címe: Az euró magyarországi bevezetésének előkészítéséről 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Az euró
magyarországi bevezetésének előkészítéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

Az euró magyarországi bevezetésének előkészítéséről

Az Országgyűlés az alábbi határozati javaslatot hozza:
az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, alkosson törvényjavaslatot arról, hogy

1. Magyarország csatlakozik az Európai Központi Bank által működtetett árfolyammechanizmushoz
(ERM  II.)  annak  érdekében,  hogy  ezzel  az  euró  magyarországi  bevezetésének  lehetőségét
megalapozza.

2.  Magyarország  az  ERM  II.  árfolyammechanizmusban  eltöltött  szükséges  időszak  leteltét
követően,  amennyiben  megfelel  az  euróbevezetéshez  szükséges  további
konvergenciakritériumoknak  is,  Magyarországon  a  választópolgárok  országos  népszavazással
döntsenek az euró bevezetéséről.

3. Felhívja az Országgyűlés a Kormányt, hogy alkosson törvényjavaslatot Magyarország hivatalos
pénzneméről, illetve az euróra áttérés szabályairól, valamint ezzel összefüggésben az Alaptörvény
K) cikkének hatályon kívül helyezéséről.
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Általános indokolás

A  forint  euróval  szembeni  történelmi  mélypontja,  valamint  a  horvát  és  a  román
fizetőeszközökhöz  mért  gyengülése  azt  jelzi,  hogy  a  forint  a  régió  legsebezhetőbb
devizája,  egy  esetleges  nemzetközi  pénzügyi  válság  ezért  beláthatatlan
következményekkel járna.  A forint lesz az első áldozat,  ha bármi baj  történik a világ
pénzügyi rendszerében. A kormánynak azonnal be kell fejeznie az euróra történő átállás
halogatását.
Ennek érdekében szükséges mihamarabb csatlakozni az euróbevezetés „előszobájának”
tekintett ERM II. árfolyammechanizmushoz, és annak leteltét követően, amennyiben az
ország teljesíti az euróbevezetéshez szükséges további feltételeket is,  az Országgyűlés
rendelkezzen egy erről szóló népszavazás kiírásáról.

Mindezek  előfeltétele  azonban  egy  törvényjavaslat  alkotása  az  euró  bevezetés
folyamatáról.  Szükségtelen  és  veszélyes  helyzetet  okoz  azon  megoldás,  mely  szerint
Magyarország Alaptörvénye határozza meg a hivatalos pénznemet,  amely rendelkezés
így kizárólag 2/3-os többséggel módosítható. Tekintettel arra, hogy nem láthatók előre a
parlamenti erőviszonyok, önmagában az a tény, hogy az Alaptörvény rögzíti a hivatalos
pénznemet, bármikor gátjává válhat az euró bevezetésének. Ezért szükséges az ország
hivatalos pénzneméről külön törvényt alkotni, amely az euróra áttérés részletes szabályait
is  rögzíti.  Így  nem az  Alaptörvény módosítására  vonatkozó  szabályok  alkalmazására
lenne szükség az euróra áttéréskor, hanem egyszerű többséggel lenne bevezethető az új
hivatalos  pénznem.  Álláspontunk  szerint  az  ügy  fontosságára  tekintettel  feltétlenül
szükséges,  hogy  az  új  pénznem  bevezetéséről  országos  népszavazáson  döntsenek  a
választópolgárok,  az  Alaptörvény módosítására  irányuló  kérdésről  azonban nem lehet
népszavazást tartani, így a hivatalos pénznem alaptörvényi meghatározásának hatályon
kívül  helyezése  feltétlenül  szükséges  ahhoz,  hogy  e  kérdésben  népszavazáson
dönthessenek a választópolgárok.
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