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2012. évi … törvény 

a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről 
és Magyarország kvótájának megemeléséről 

 
 
1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya (a 
továbbiakban: Alapokmány) a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsa 66-2. számú 
határozatával (a továbbiakban: határozat) történő módosítása (a továbbiakban: Módosítás) kötelező 
hatályának elismerésére. 
2. § Az Országgyűlés a határozat alapján elfogadja Magyarország kvótájának 1940 millió SDR-re 
(Special Drawing Rights: Különleges Lehívási Jogok) történő megemelését. 
3. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel hirdeti ki. 
4. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 

 

"Amendment of the Articles 
of Agreement of the International Monetary Fund 

on the Reform of the Executive Board 

 

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows: 

1. The text of Article XII, Section 3(b) shall be amended to read as follows: 

“(b) Subject to (c) below, the Executive Board shall consist of twenty Executive Directors elected 
by the members, with the Managing Director as chairman.” 

2. The text of Article XII, Section 3(c) shall be amended to read as follows: 

“(c) For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an 
eighty-five percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of 
Executive Directors specified in (b) above.” 

3. The text of Article XII, Section 3(d) shall be amended to read as follows: 

“(d) Elections of Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accordance 
with regulations which shall be adopted by the Board of Governors. Such regulations shall include a 
limit on the total number of votes that more than one member may cast for the same candidate.” 

4. The text of Article XII, Section 3(f) shall be amended to read as follows: 

“( f) Executive Directors shall continue in office until their successors are elected. If the office of an 
Executive Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another 
Executive Director shall be elected for the remainder of the term by the members that elected the 
former Executive Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the 
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office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his powers, 
except that of appointing an Alternate.” 

5. The text of Article XII, Section 3(i) shall be amended to read as follows: 

“(i)  

(i) Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted 
towards his election. 

(ii) When the provisions of Section 5(b) of this Article are applicable, the votes which an 
Executive Director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased 
correspondingly. All the votes which an Executive Director is entitled to cast shall be cast as 
a unit. 

(iii) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article 
XXVI, Section 2(b), the member may agree with all the members that have elected an 
Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such 
Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been 
conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the 
member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with 
paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above, shall be entitled to cast the number of 
votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the 
election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the 
member.” 

6. The text of Article XII, Section 3(j) shall be amended to read as follows: 

“( j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member may send a 
representative to attend any meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter 
particularly affecting, that member is under consideration.” 

7. The text of Article XII, Section 8 shall be amended to read as follows: 

“The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on 
any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total 
voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic 
conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the 
international balance of payments of members. The relevant member shall be entitled to 
representation in accordance with Section 3(j) of this Article. The Fund shall not publish a report 
involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members.” 

8. The text of Article XXI(a)(ii) shall be amended to read as follows: 

“(a) (ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special 
Drawing Rights Department only Executive Directors elected by at least one member that is a 
participant shall be entitled to vote. Each of these Executive Directors shall be entitled to cast the 
number of votes allotted to the members that are participants whose votes counted towards his 
election. Only the presence of Executive Directors elected by members that are participants and the 
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votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining 
whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.” 

9. The text of Article XXIX(a) shall be amended to read as follows: 

“(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member 
and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its 
decision. If the question particularly affects any member, it shall be entitled to representation in 
accordance with Article XII, Section 3(j).” 

10. The text of paragraph 1(a) of Schedule D shall be amended to read as follows: 

“(a) Each member or group of members that has the number of votes allotted to it or them cast by 
an Executive Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, 
Minister in the government of a member, or person of comparable rank, and may appoint not more 
than seven Associates. The Board of Governors may change, by an eighty-five percent majority of 
the total voting power, the number of Associates who may be appointed. A Councillor or Associate 
shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive 
Directors, whichever shall occur sooner.” 

11. The text of paragraph 5(e) of Schedule D shall be deleted. 

12. Paragraph 5(f) of Schedule D shall be renumbered 5(e) of Schedule D and the text of the 
new paragraph 5(e) shall be amended to read as follows: 

“(e) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member 
pursuant to Article XII, Section 3(i)(iii), the Councillor appointed by the group whose members 
elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to 
such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the 
Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member.” 

13. The text of Schedule E shall be amended to read as follows: 

“Transitional Provisions with Respect to Executive Directors 

1. Upon the entry into force of this Schedule: 

(a) Each Executive Director who was appointed pursuant to former Article XII, Sections 3(b)(i) or 
3(c), and was in office immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to 
have been elected by the member who appointed him; and 

(b) Each Executive Director who cast the number of votes of a member pursuant to former Article 
XII, Section 3(i)(ii) immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to 
have been elected by such a member.” 

14. The text of paragraph 1(b) of Schedule L shall be amended to read as follows: 

“(b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a 
Councillor or Alternate Councillor, or elect or participate in the election of an Executive Director.” 
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15. The text of the chapeau of paragraph 3(c) of Schedule L shall be amended to read as 
follows: 

“(c) The Executive Director elected by the member, or in whose election the member has 
participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the 
number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended. In the 
latter case:” 

 

A Nemzetközi Valutaalap 
Alapokmányának 

Módosítása 
az Ügyvezető igazgatóság reformjával kapcsolatban 

 
 

A kormányok, amelyek nevében a jelen Alapokmányt aláírták, a következőkben állapodnak 
meg: 
 
1. A XII. cikk 3(b) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„(b) Az alábbi (c) bekezdés figyelembe vétele mellett, az Ügyvezető igazgatóság húsz, a 
tagországok által választott ügyvezető igazgatóból áll, elnöke a vezérigazgató.” 
 
2. A XII. cikk 3(c) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„(c)  Az ügyvezető igazgatók rendes választása alkalmával, a Kormányzótanács – a teljes 
szavazóerő nyolcvanöt százalékos többségével – növelheti vagy csökkentheti a fenti (b) 
bekezdésben meghatározott ügyvezető igazgatói létszámot.” 
 
3. A XII. cikk 3(d) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„(d) Az ügyvezető igazgatók megválasztását két éves időközönként kell megtartani, a 
Kormányzótanács által elfogadott rendelkezésekkel összhangban. A szóban forgó rendelkezések 
keretében korlátozni kell a több tagország részéről egyetlen jelöltre összesen leadható szavazatok 
számát.” 
 
4. A XII. cikk 3(f) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„( f) Az ügyvezető igazgatók addig maradnak hivatalban, amíg utódaikat meg nem választják. Ha 
egy ügyvezető igazgatói poszt a hivatali idő lejártát megelőzően több mint kilencven nappal 
betöltetlenné válik, a tagországok, amelyek a korábbi ügyvezető igazgatót megválasztották, másik 
ügyvezető igazgatót választanak a korábbi ügyvezető igazgató hátralévő hivatali idejére. Az új 
ügyvezető igazgatót a leadott szavazatok többségével lehet megválasztani. Amíg a poszt betöltetlen, 
a korábbi ügyvezető igazgató helyettese gyakorolja az ügyvezető igazgatói jogköröket, kivéve a 
helyettes kinevezésének jogkörét.” 
 
5. A XII. cikk 3(i) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„( i)  
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(i) Minden ügyvezető igazgató annyi szavazat leadására jogosult, amennyivel 
megválasztották. 
 

(ii)  Ahol e cikk 5(b) bekezdésének rendelkezései alkalmazhatók, az a szavazatszám, 
amelynek leadására egy ügyvezető igazgató egyébként jogosult lenne, megfelelően 
nő vagy csökken. Az egy ügyvezető igazgató által leadható összes szavazat egy 
egységként adható le. 
 

(iii)  Ahol egy tagország szavazati jogainak felfüggesztése a XXVI. cikk, 2(b) szakasza 
alapján véget ér, az illető tagország megegyezhet az egy ügyvezető igazgatót 
megválasztott tagországokkal abban, hogy a tagországot megillető számú szavazatot 
ez az ügyvezető igazgató adja le, feltéve, hogy amennyiben nem tartottak rendes 
igazgatóválasztást a felfüggesztés ideje alatt, az az ügyvezető igazgató, akinek 
megválasztásában a tagország a felfüggesztést megelőzően részt vett, vagy az „L” 
Függelék 3(c)(i) bekezdésével vagy a fenti (f) bekezdéssel összhangban 
megválasztott utódja jogosult a tagországot megillető számú szavazat leadására. A 
tagországot úgy kell tekinteni, mint amely részt vett annak az ügyvezető igazgatónak 
a megválasztásában, aki jogosult a tagországot megillető számú szavazat leadására.” 
 

6. A XII. cikk 3(j) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„( j) A Kormányzótanács fogadja el azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján egy tagország 
képviseltetheti magát az Ügyvezető igazgatóság valamelyik ülésén, amikor az adott tagország 
kérése van napirenden, vagy amikor az adott tagország különösen érintett a napirendben.” 
 
7. A XII. cikk 8. szakasza a következők szerint módosul: 
 
„Az Alap mindenkor jogosult álláspontját informális úton közölni bármely tagországgal az e 
Megállapodás kapcsán felmerülő ügyekben. Az Alap – a teljes szavazóerő hetven százalékos 
többségével – dönthet egy tagországnak készített jelentés nyilvános közléséről, melynek tárgya az 
adott ország olyan monetáris vagy gazdasági feltételei és fejleményei, melyek közvetlenül súlyos 
egyensúlyhiánnyal fenyegetik a tagországok nemzetközi fizetési mérlegeit. Az érintett tagország – e 
cikk 3(j) szakasza alapján – jogosult magát képviseltetni. Az Alap nem tehet közzé olyan jelentést, 
amely a tagországok gazdasági szervezetében végbemenő alapvető strukturális változásait érinti.” 
 
8. A XXI. cikk (a)(ii) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„(a) (ii) Olyan ügyvezető igazgatósági döntésekről, melyek a Különleges Lehívási Jogok 
Osztályának kizárólagos hatáskörébe tartoznak, csak a legalább egy Különleges Lehívási Jogok 
Osztályában résztvevő tagország által megválasztott ügyvezető igazgatók jogosultak szavazni. Ezek 
az ügyvezető igazgatók a megválasztásuk során rájuk szavazó Különleges Lehívási Jogok 
Osztályában résztvevő tagországokat megillető számú szavazat leadására jogosultak. Csak azoknak 
az ügyvezető igazgatóknak a jelenléte – akiket a résztvevő tagországok megválasztottak – és azok a 
szavazatok, amelyek a résztvevő országokat megilletik, vehetők számításba a határozatképesség 
megállapításánál, illetve annak eldöntésénél, hogy egy határozat megkapta-e az előírt többséget.” 
 
9. A XXIX. cikk (a) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„(a) Minden értelmezési kérdésben, amely e Megállapodás rendelkezéseivel kapcsolatban 
felmerül bármely tagország és az Alap között, vagy az Alap tagországai között, az Ügyvezető 
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igazgatóság döntését kell kérni. Ha ez a kérdés különösen közelről érint egy tagországot, az – a XII. 
cikk 3(j) szakaszával összhangban – jogosult képviseltetni magát.” 
 
10. A „D” Függelék 1(a) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„(a) Minden tagország vagy tagországcsoport, amely az azt vagy azokat megillető számú 
szavazatot egy ügyvezető igazgatóval adatta le, a Tanácsba kinevez egy tanácsost, aki elnök, 
minisztere a tagország kormányának, vagy hasonló rangú személy és kinevezhet legfeljebb hét 
társtagot a tanácsos mellett. A Kormányzótanács – a teljes szavazóerő 85%-os többségével – 
módosíthatja a kinevezhető társtagok számát. A tanácsos, illetve társtag addig látja el feladatát, 
amíg új kinevezésre nem kerül sor, vagy a következő rendes ügyvezető igazgató-választásig, attól 
függően, hogy melyik esemény valósul meg korábban.” 
 
11. A „D” Függelék 5(e) szakasza törölve. 
 
12. A „D” Függelék 5(f) szakasz új számot - 5(e) szakasz - kap, és a következők szerint 

módosul: 
 
 „(e) Amikor egy ügyvezető igazgató jogosult – a XII. cikk 3(i)(iii) szakasznak megfelelően – 
leadni egy tagországot megillető számú szavazatot, a tanácsos, akit az a csoport nevezett ki, 
amelynek a tagjai megválasztották a szóban forgó ügyvezető igazgatót, jogosult szavazni és leadni 
az érintett tagországot megillető számú szavazatot. A tagországot úgy kell tekinteni, mint amely 
részt vett annak a tanácsosnak a kinevezésében, aki jogosult a tagországot megillető számú szavazat 
leadására.” 
 
13. Az „E” Függelék a következők szerint módosul: 
 
„Átmeneti rendelkezések az ügyvezető igazgatókkal kapcsolatban 
 
1. Ennek a Függeléknek a hatálybalépésekor: 
 
 (a) Minden egyes ügyvezető igazgatót, akit a korábbi XII. cikk 3(b)(i) vagy 3(c) 

szakaszainak megfelelően neveztek ki, és aki e Függelék hatálybalépését közvetlenül 
megelőzően hivatalban volt, akként kell tekinteni, mint akit az a tagország választott meg, 
amely kinevezte; és 

 
 (b) Minden egyes ügyvezető igazgatót, aki a korábbi XII. cikk 3(i)(ii) szakaszának 

megfelelően adott le egy tagországot megillető számú szavazatot, e Függelék 
hatálybalépését közvetlenül megelőzően, akként kell tekinteni, mint akit az adott tagország 
választott meg.” 

 
14. Az „L” Függelék 1(b) szakasza a következők szerint módosul: 
 
„(b) kinevez egy kormányzót vagy helyettes kormányzót, kinevez egy tanácsost vagy helyettes 

tanácsost, vagy részt vesz azok kinevezésében, vagy megválaszt egy ügyvezető igazgatót, 
vagy részt vesz annak megválasztásában.” 

 
15. Az „L” Függelék 3(c) szakaszának első része a következők szerint módosul: 
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„(c) Az ügyvezető igazgató, akit a tagország megválasztott, vagy akinek a megválasztásában a 
tagország részt vett, nem marad hivatalban, ha csak nem volt jogosult más olyan tagországokat 
megillető számú szavazat leadására, amelyeknek a szavazati jogait nem függesztették fel. Utóbbi 
esetben:” " 

 

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
(2) A 3. § és a 4. § az Alapokmány XXVIII. Cikk c) pontjában meghatározott időpontban lép 
hatályba. 
(3) A Módosítás, illetve a 3. § és a 4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős 
miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg. 
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről – az (5) bekezdésben meghatározott 
intézkedések kivételével – a Magyarországot a Nemzetközi Valutaalapban képviselő kormányzó 
gondoskodik. 
(5) Magyarország kvótájának a határozat szerinti megemelésével kapcsolatos intézkedésekről a 
pénzügyi szerv feladatát ellátó Magyar Nemzeti Bank gondoskodik. 
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INDOKOLÁS 

   

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Tizennegyedik Általános Kvóta-felülvizsgálat elvégzésére a Nemzetközi Monetáris és Pénzügyi 
Bizottság (a továbbiakban: NMPB) irányadó állásfoglalása alapján került sor.  
 
2009. októberi ülésén az NMPB megállapította, hogy a kvótareform kulcsfontosságú a Valutaalap 
legitimációjának és hatékonyságának növelése céljából. Külön rámutatott arra, hogy a Valutaalap 
kvótalapú intézmény, és az is kell, hogy maradjon. A Valutaalap felismerte, hogy a 
kvótarészesedések megoszlásának tükröznie kell a tagországok jelenlegi világgazdasági súlyát és 
arányait. E tekintetben az elmúlt időszak során jelentős változások történtek, a dinamikus, 
feltörekvő piacok gyors növekedésének hatására.  
 
Ennek megfelelően, az NMPB támogatta a kvótarészesedések módosítását, amely összességében a 
felülreprezentált országok súlyának csökkentését, az alulreprezentált országok súlyának 
növekedését eredményezi. Az NMPB ezen kívül elkötelezett a legszegényebb tagországok szavazati 
részesedésének megtartása mellett. 
 
A Tizennegyedik Általános Kvóta-felülvizsgálatról szóló javaslatok kidolgozása során az 
Ügyvezető igazgatóság fontolóra vette – többek között – az átfogó kvótaemelés mértékét, a 
kvótarészesedések célul kitűzött megváltoztatásának nagyságát és definícióját, a jelenlegi formula 
szerepét a kvótaemelések allokációjában, valamint alternatív mérőszámok alkalmazási körét és a 
legszegényebb tagországok érdekei megvédésének lehetőségeit. 
 
A Valutaalap középtávú forrásigényének felméréséhez kapcsolódóan az Ügyvezető igazgatóság 
hangsúlyozta azt is, hogy az Alap kvótaalapú intézmény kell, hogy maradjon, függetlenül a 
kölcsönforrások értékének nemrégiben bekövetkezett jelentős növekedésétől. Az Ügyvezető 
igazgatóság rámutatott továbbá arra is, hogy számos mutató szerint a Valutaalap relatív mérete 
jelentősen csökkent az utolsó, tizenkét évvel ezelőtti általános kvóta-felülvizsgálat óta.  
Az elmúlt időszak eseményei rávilágítottak arra, hogy a pénzügyi válságok a globális pénzügyi 
rendszer révén a tagországok széles körét érinthetik, és ezáltal a Valutaalap hiteleire és programjaira 
a tagországok nagyobb köre támaszthat igényt.  
 
Magyarország részvételi kvótája a jelenlegi 1038,4 millió SDR-ről 1940 millió SDR-re emelkedik. 
A Valutaalap tagsághoz kötődő minden pénzügyi művelet – beleértve a kvótaemelést is – a 
Valutaalap és a tagállam monetáris hatósága (jegybank) között folyik, és nem érinti közvetlenül a 
kormányzati szektort, azaz a Valutaalap sajátos szerepkörének megfelelően ebben a vonatkozásban 
is eltér a többi nemzetközi pénzügyi intézménytől.  

A kvótaemelés következtében Magyarországnak 901,6 millió SDR-t kell befizetnie a 
Valutaalapnak; ezen összeg 25 %-át (mintegy 225,4 millió SDR-t) SDR-ben vagy szabadon 
felhasználható valutában, a fennmaradó 75 %-át (mintegy 676,2 millió SDR) pedig forintban. A 
kvótaemeléshez kapcsolódóan SDR-ben, illetve szabadon felhasználható valutában teljesítendő 
összeg a kvóta ún. tartalékhányadának a része, amely azt jelenti, hogy Magyarország nemzetközi 
tartalékainak továbbra is részét képezi, a Valutaalap kamatot fizet rá és minden különösebb indoklás 
nélkül visszahívható. A forint hányad teljesítése a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi 
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CCVIII. törvény 38. § (1) bekezdése alapján a Valutaalap MNB-nél vezetett, nem kamatozó 
számláján jóváírás, vagy az MNB által kiállított, át nem ruházható, nem kamatozó fizetési 
kötelezvény formájában történik. Az MNB törvény felhatalmazza az MNB-t, hogy a Nemzetközi 
Valutaalap tagsággal kapcsolatban mindezeket a műveleteket a Magyar Állam nevében végrehajtsa. 

Az MNB-t illetően egyrészt a nemzetközi tartalékok szerkezetében történik változás – nő az SDR 
aránya a nemzetközi tartalékokban –, másrészt a befizetett forint kvóta hányad következtében az 
MNB mérleg mindkét oldala azonos összeggel megemelkedik. 
 
Az Alapokmány jelenleg az ügyvezető igazgatók két kategóriáját különbözteti meg: vannak 
kinevezett és választott ügyvezető igazgatók. Az Alapokmány módosítása értelmében megszűnik a 
kinevezett ügyvezető igazgatók kategóriája és minden ügyvezető igazgatói tisztséget választás útján 
kell betölteni, kivéve az átmeneti időszakra vonatkozó, lentebb tárgyalt eseteket. A választott 
ügyvezető igazgatók megválasztási folyamata, hivatali ideje és jogállása változatlan marad. 
 
Az Alapokmány jelenleg úgy rendelkezik, hogy az Ügyvezető igazgatóság összesen 20 ügyvezető 
igazgatóból áll (5 kinevezett és 15 választott), de felhatalmazza a Kormányzótanácsot a választott 
ügyvezető igazgatók számának növelésére vagy csökkentésére minden egyes rendes ügyvezető 
igazgató-választás alkalmával. Tekintettel arra, hogy a jövőben minden ügyvezető igazgató 
választás útján nyeri el pozícióját, a javasolt módosítás fenntartja az általános szabályt az 
Ügyvezető igazgatóság összméretét illetően, valamint a méretmódosítás mechanizmusát is.  
 
A módosítás hatálybalépésével megszűnik az Alapokmány szerint kinevezett ügyvezető igazgatói 
kategória. Ugyanakkor, a módosítás hatálybalépésekor lesznek hivatalban lévő ügyvezető 
igazgatók, akiket a jelenlegi Alapokmány idevágó rendelkezéseinek megfelelően neveztek ki. Az 
átmenet kezelésére az Ügyvezető igazgatóság javasolja, hogy ebben az időszakban minden egyes 
hivatalban lévő ügyvezető igazgatót, akit a jelenlegi Alapokmány XII. cikk, 3(b)(i) vagy 3(c) 
szakasza alapján neveztek ki, tekintsenek úgy, mintha az őt kinevező tagország választotta volna 
ügyvezető igazgatóvá. Olyan ügyvezető igazgatók esetében pedig, akiket a XII. cikk, 3(c) szakasza 
alapján neveztek ki, úgy kellene tekinteni, mintha más tagországok választották volna meg őket, ha 
azok hozzájárultak ahhoz, hogy az ügyvezető igazgató megkaphassa a hozzájuk rendelt 
szavazatokat. Azoknak az ügyvezető igazgatóknak a jogállása, akik a szóban forgó átmeneti 
szabályok értelmében megválasztottnak tekinthetők, azonos a többi megválasztott ügyvezető 
igazgató jogállásával.  
A XII. cikk, 3 (f) szakasza szerint minden, a javasolt módosítás hatályba lépésekor hivatalban lévő 
ügyvezető igazgató továbbra is hivatalban marad, amíg utódját meg nem választják. 
 
Az Alapokmányban számos egyéb rendelkezés is található, melyek hivatkoznak a kinevezett 
ügyvezető igazgatókra. Ezeket törölni, illetve módosítani kellett a módosítások figyelembe 
vételével. A következő rendelkezésekről van szó: XII. cikk, 3(f), 3(i)(i)-(v), 3(j) és 8. szakaszok; 
XXI. cikk, (a)(ii)); XXIX. cikk, (a); „D” Függelék, I(a), 5(f) szakasz; „E” Függelék és „L” 
Függelék, 1(b) és 3(c) szakaszok.  



 
10 
 

   
   

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS  

 

Az 1. §-hoz 

Az Országgyűlés e §-sal felhatalmazást ad a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya a Nemzetközi 
Valutaalap Kormányzótanácsa 66-2. számú határozatával történő módosítása kötelező hatályának 
elismerésére. 

A 2. §-hoz 

Az Országgyűlés e §-sal a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsa 66-2. számú határozata 
alapján elfogadja Magyarország kvótájának 1940 millió SDR-re történő megemelését. 
 

A 3. §-hoz 

Az Alapokmány módosításait a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. 
törvény 9. §-a értelmében törvénnyel szükséges kihirdetni.  
 

A 4. §-hoz 

A § a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának hiteles angol nyelvű szövegét és 
hivatalos magyar nyelvű fordítását tartalmazza. 
 

Az 5. §-hoz 

Az 5. §-nak megfelelően a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
Az Alapokmány XXVIII. Cikk a) pontja szerint „a jelen alapokmány módosítását célzó bármilyen 
javaslatot, származzék az tagtól, kormányzótól vagy az Ügyvezető igazgatóságtól, a 
Kormányzótanács elnökéhez kell eljuttatni, aki a javaslatot a Kormányzótanács elé terjeszti. Ha a 
javasolt módosítást a Kormányzótanács jóváhagyja, az Alap körlevél vagy távirat útján valamennyi 
tagot nyilatkozattételre kéri, hogy elfogadják-e a javasolt módosítást. Ha a tagok háromötöde, 
amely az összes szavazat nyolcvanöt százalékával rendelkezik, elfogadta a javasolt módosítást, e 
tényt az Alap valamennyi taghoz intézett formális közleménnyel igazolja.” 
A Valutaalap 2010. december 22-én kelt közleményében értesítette a tagokat a határozat 
Kormányzótanács általi jóváhagyásáról (2012. december 15.) és egyben nyilatkozattételre kérte fel 
őket. A tagok háromötödének és a kvóták nyolcvanöt százalékával rendelkező tagállamoknak 
jóváhagyó nyilatkozata után kerül sor a Valutaalap valamennyi taghoz intézett formális 
közleményének megküldésére, majd – összhangban a XXVIII. cikk c) pontjával – ezt követő három 
hónappal a határozat nemzetközi jogi hatálybalépésére.  
A nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 10.§ (4) bekezdése 
alapján, ha a szerződés hatálybalépésének naptári napja a szerződés kihirdetésekor nem ismert, a 
kihirdető jogszabály a szerződés szövegét tartalmazó rendelkezés hatálybalépése vonatkozásában 
csak a szerződés hatálybalépésének feltételeire utal. Ennek megfelelően a módosítás 
hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a 
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.  
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A § rögzíti, hogy a törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről – a Magyar Nemzeti Bank 
feladatain kívül – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik. 
 
 


