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L/MD/16/302 

Tárgy: QZ-061/2016 írásbeli választ igénylő kérdése 

 

Tisztelt Molnár Képviselő Úr! 

Köszönöm levelét, amelyet Roberto Gualtieri, a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke juttatott el hozzám 

egy 2016. május 24-én kelt kísérőlevéllel együtt. 

Amint azt 2016. április 18-i, Önnek írt levelemben kifejtettem,1 az EKB a Magyar Nemzeti Bank (MNB) több 

tevékenységét is folyamatosan figyelemmel kíséri abból a szempontból, hogy azok összeegyeztethetőek-e az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 123. cikkével. Idetartozik a Pallas Athéné 

Közgondolkodási Program és az MNB által a program köré létrehozott alapítványhálózat is. 

Ami az említett alapítványok államkötvény-felvásárlását illeti, az EUMSZ 123. cikke megtiltja mind az EKB, 

mind a nemzeti központi bankok (NKB) számára államadósságot megtestesítő értékpapírok vásárlását 

közvetlenül az elsődleges piacon. A másodlagos piacon végrehajtott államkötvény-vásárlásokat pedig – 

amelyek elvben nem sértik a monetáris finanszírozás tilalmát – nem szabad a monetáris finanszírozás tilalma 

céljainak megkerülésére használni, amint azt a 3603/93/EK tanácsi rendeletből is kiderül. 

Az EUMSZ 123. cikkének az NKB-k általi vásárlásaira való utalás az NKB-któl jogilag elkülönülő, ám 

közvetlen befolyásuk alatt működő entitásokra is vonatkozik, amennyiben azok olyan közvetítő mechanizmus 

szerepét töltik be, amely potenciálisan lehetőséget biztosít a monetáris finanszírozás tilalmának 

                                                      
1 A levél az EKB weboldalán, ezen a hivatkozáson olvasható 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160422letter_molnar.en.pdf.  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160422letter_molnar.en.pdf
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megkerülésére. Az NKB-knak megfelelő biztosítékról kell gondoskodniuk ahhoz, hogy az ilyen jogi 

képződmények létrehozására ne lehessen úgy tekinteni, mint jegybanki forrásoknak a kormányhoz való 

átcsatornázására, vagyis a monetáris finanszírozás tilalmának megkerülésére. 

Amint az EKB 2015. évi Éves jelentésében2 kijelentettük, az MNB-nek gondoskodnia kell arról, hogy az 

alapítványhálózatnak juttatott forrásokat sem közvetlen, sem közvetett módon ne fordítsák az államháztartás 

finanszírozására. Ezzel összefüggésben az EKB – nyomon követési feladatköréből adódóan – további 

információkat gyűjt az MNB alapítványainak befektetési stratégiájáról és tevékenységéről. 

Tisztelettel: 

[signed] 

Mario Draghi 

 

                                                      
2 A jelentés az EKB weboldalán, ezen a hivatkozáson olvasható http://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2015.hu.html. 

http://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2015.hu.html

