
Page 1 of 2 

 

KIPATEROLTUK AZ IMF-ET? 

Állam az államokban? 

 
 

Mészáros Milán 
 

 

Az IMF (-hitel) hazai védelmezői és ellenzői közül sokan és sokat beszélnek a Nemzetközi 

Valuta Alapról, valójában azonban keveset tudnak e szervezetről, és magyarországi 

jogosítványairól. Emiatt vegyük szemügyre kicsit alaposabban az IMF-re vonatkozó hatályban 

lévő magyar jogszabályokat. 

 

Az IMF-ről szóló 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) IX. cikkelyének 2. szakasza és a 

jogszabály 2012. január 17-én hatályos állapota alapján, a Nemzetközi Valuta Alap 

Magyarországon 1982. óta korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, 

üzemeket, vállalatokat. (Vagyis mindent, ami megvehető és privatizálható az adósság fejében). 

 

Ezenkívül, a Tvr. IX. cikkelyének 3. szakasza mentesíti az IMF-et mindenféle bírói és hatósági 

eljárás alól Magyarország egész területén. Továbbá a magyar bíróság az IMF semmiféle 

ügyletébe nem avatkozhat bele. Ráadásul, az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is 

teljes ez a jogvédelem. Végül, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági 

eljárást Magyarországon. 

 

A Tvr. IX. Cikkelyének 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek. 

Továbbá, az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető a Magyar hivatalok vagy 

hatóságok részéről. 

 

 

 

A Tvr. IX. Cikkelyének 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármi 

nemű korlátozástól, valamint rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium 
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alól (Magyarországon). A Tvr. IX. Cikkelyének 8. szakasza alapján az IMF valamennyi 

kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és 

valamennyi alkalmazottja stb. is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon. 

 

A Tvr. IX. Cikkelyének 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, 

követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet 

élveznek Magyarországon. 

 

Az 1982. évi 6. törvényerejű rendelet –a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának 

kihirdetéséről– itt olvasható: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200006.TVR 

 

Ha ezeket a tényeket hivatkozás nélkül közölné valaki, akkor valószínűleg zsigeri reflexként 

jönne elő egyből a szélsőjobboldal provokációja. Felvetődik a kérdés: Vizsgálta már ezt a 

rendeletet valaki az egyetemes emberi jogok szempontjából? (Vagy e tekintetben is vannak 

egyenlőbbek?) Az Európai Unió illetékes bizottságai vagy például az Amnesty International 

miért nem foglalkozik ezzel a rendelettel? Milyen szerepet játszik az IMF vagy az ENSZ a 

tagállamaikat illetően? (Állam az államokban?) 

 

 

 

Az új EU zászló 
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