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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Gazdasági bizottsága megvitatta a 
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló, T/16400. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/16400/3. számú bizottsági módosító javaslatot. 
 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB Tv.) 2. §-ának a 
következő módosítását és kiegészítését javasolja: 
 
 "2. § Az MFB Tv. 2. §-ának d) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
és ezzel egyidejűleg a 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki: 
 
 (2. § Az MFB Rt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott 
tevékenységi körében – az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a 
prudencia követelményeinek megfelelően – a Kormány közép- és hosszú távú 
gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához 
szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és 
nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen) 
 
 „d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, 
beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint – külön jogszabályban szabályozott eljárás 
szerint – az Európai Unió eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a 
nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) 
ellátásában;” 
 
 „f) a Kormány határozata alapján 
 
 1. az állami és a helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése során, 
annak megvásárlásához, 
 
 2. a [panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre 
gyártott technológia felhasználásával épült] lakóépület felújításához a lakásszövetkezet, 
illetőleg a társasház tulajdonostársainak közössége részére, 
 
 3. a magyar állampolgárok, illetőleg legalább egy éve életvitelszerűen 
Magyarországon tartózkodó természetes személyek fejlesztési beruházásaihoz 
 
 szükséges hitelek refinanszírozásában.” 
 
 „g) a Kormány határozata alapján az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó 
szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek 
felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön 
formájában történő biztosításában.”" 
 
 
 
 
 



-  3  - 

 
 
 

Indokolás: Lásd a T/16400/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 13. 
 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 


