
MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI
BIZOTTSÁG

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyú 6s elnökének
Helyben

6 gy016s Hivatala

irományszAm : I I I

	

f4A .

trkezett: 2005 NOV 2 3 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) és (5) bekezdése és a
102. § (1) bekezdése alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény módosításáról szóló T/17879 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

I. A törvényjavaslat új 27 . §-sal történő kiegészítését javasoljuk (a további §-ok
számozásának értelemszerű módosításával) :

„ 27. § A Hpt . 183. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Hitelintézet felszámolása esetén az5.számúmellékletbenmeghatározott alapvető
kölcsöntőkéből, járulékos kölcsöntőkéből, alárendelt kölcsöntőkéből, valamint kiegészítő
alárendelt kölcsöntőkéből eredő tartozást a Csty . 57 . § (1) bekezdésénekQ)pontjában
meghatározott tartozás kielégítését követően kell kielégíteni .""

11. A törvényjavaslat 28. §-ának a következő új (3) bekezdéssel történő kiegészítését
javasoljuk :

„(3) A Hpt.5.számú mellékleteaz e törvény3. számú mellékletébenfoglaltak szerint
módosul ."

111. A törvényjavaslat következő új 3. számú melléklettel történő kiegészítését javasoljuk:

„3. számú melléklet a 2005 . évi. . . . .törvényhez

1 . A Hpt.5. számi.í mellékletének3 .pontig a következőh)alponttal egészül ki :
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fAz alapvető tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapión :
„h) alapvető kölcsöntőke ."

2. A Hpt. 5.számú melléklete a 7 .pontot követően a következő 7A. ponttal egészül ki :

7A. A törvén alkalmazásában ala vető kölcsöntőkének minősül minden ol an kölcsön
amely kielégíti az alábbi feltételeket :

a) ténylezesen rendelkezésre áll, és az igénybe vevő hitelintézet számára azonnal, ionvita
vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, továbbá az igénybe vevő hitelintézet
mérlegében szerepel,

b) a kölcsön nyújtására vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését
arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a hitelintézet adósságának
rendezésébe és a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a részvényesek előtti
legutolsó helyen áll,

c a kölcsön - ideértve a hitelviszon me testesítő érték o a e irt is - határozatlan futamide*ű
kizárólag a Felügyelet engedélyével mondható fel,

d) tőketörlesztés a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges, kivéve, ha azt
a Felüzyelet engedélyezi,
e) a kölcsön-, illetve az értékpapír adásvételi szerződés semminemű olyan feltételt nem

tartalmaz, amely a kapcsolódó kamat- és járulékfizetést meznövelí, kivéve mozgó kamatozás
esetén a referenciakamat emelkedéséből adódó kamatnövekedést,
f) a kölcsön alapján kamat, vazy bármilyen más jogcímen kifizetés-ide nem értve a

tőketörlesztést- kizárólaz a hitelintézet adott üzleti évről készült éves beszámolójában
megállapított-a szabad eredménytartalékkal kiegészített-adózott eredmény terhére
teljesíthető, a 75 . § szerinti tartalék képzését követően, de az osztalék (részesedés) kifizetését
megelőzően,
g)ha egy adott évben azf)alpontban meghatározott szabály alapján kamat vazy bármilyen

más jogcímen kifizetés nem teljesíthető, akkor a kölcsönnyújtó erre az elmaradt összegre a
következő években nem tarthat izényi,
h)ha a hitelintézet a kölcsön alapján valamely fizetési kötelezettségének nem tesz elezet,

akkor a kölcsönnyújtó-ezen a jogcímen-nem jogosult a hitelintézet felszámolását
kezdeményezni,

i) a kölcsönnel kapcsolatosan kizárt a kölcsöntőkét nyújtó bármiféle beszámítási ioza a
kölcsönfelvevővel szemben."

3. A Hpt. 5.számú mellékletea 7A. pontot követően a következő 7B. ponttal egészül ki :

„7B . A fízyelembe vehető alapvető kölcsöntőke összege nem haladhatja meg az alapvető
tőkeelemek összegének 15 %-át."

4. A Hpt. 5.számú mellékletének 8 .pontja a következő d) alponttal egészül ki :

[Az iárulékos tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapión :]
„d) járulékos kölcsöntőke ."

5 . A Hpt. 5.szárrác mellékletea 9 . pontot követően a következő 9A . ponttal egészül ki :

,,9A.A törvény álkalmazásában járulékos kölcsöntőkének minősül minden olyan kölcsön,
amely :

a) kielégíti a 7AX ponta)-f)ésh)-i)alpontban meghatározott feltételeket, és

2



b) ha egy adott évben a 7A. pont f) alpontjában meghatározott szabály alapján kamat vagy
bármilyen más jogcímen kifizetés nem teljesíthető, akkor a következő években a
kölcsönnyújtó erre az elmaradt összegre kizárólag akkor tarthat igényt, ha a teljesítés a 7A .
pont f) alpontjában meghatározott szabályok alapján lehetséges . A kölcsönnyújtó késedelmi
kamatra nem tarthat igényt .""

Indokolás

A magyar bankrendszer kockázatkezelési - teljesítménye jelentősen fejlődött az elmúlt
évtizedben. Ezzel párhuzamosan a bankrendszer és az egyes bankok prudenciális kockázata
csökkent. A bankok biztonságuk növelésének érdekében a lehető legmagasabbra emelnék
saját tőkéjüket, ebben azonban a részvénytőke befektetők magas elvárt hozama korlátozza
őket. Ezért kézenfekvő olyan tőkeelemek keresése, amelyek hozzájárulnak a bankok
biztonságos működéséhez, szükség esetén rendelkezésre állnak a veszteségek fedezésére, de
ezt alacsony tőkeköltség mellett teszik . E kettős cél kielégítése érdekében az 1990-es években
Európában a részvények és kötvények tulajdonságainak kombinálásával új, célzott eszközök
alakultak ki .

A hatékony tőkeszerkezet kialakítását előtérbe helyezve - a magyar szabályozásban is
megjelenő elemeken túl - Európában két új tőkelem alakult ki, amely a magyar
szóhasználatban a következőként jeleníthető meg : alapvető kölcsöntőke és járulékón
kölcsöntőke. A két tőkelem legfontosabb jellemzői : teljes a befizetettsége; likvidációs
sorrendben a hiteleket követő, a részvénytőke előtti pozíció ; lejárat nélküli, vagy hosszú
lejáratú instrumentum ; felügyeleti engedélyhez kötött a törlesztése, a hitelnyújtó
visszavásárlási joga korlátozott; lehetőség van az adott évi kamatfizetés elhagyására vagy
elhalasztására, valamint az instrumentumhoz nem kapcsolódik szavazati jog . Ezen
kölcsöntőke ugyanakkor nem értelmezhető a Gt . szerinti pótbefizetésként .

A bankszektor piacai az Európai Unió vezetésének törekvéseivel egyezően mind inkább
megnyílnak a más tagországokból érkező szolgáltatók előtt, ezért a banki befektetések
mozgása az unióban egyre szabadabb. A közép-kelet-európai még nagy nflvekedési
kilátásokkal rendelkező piacok szerepe felértékelődik . Mivel a megfelelő tőkeellátottság
elengedhetetlen a bankszektor növekvő piacain történő jelenléthez, a csak szűkebb körű
szavatoló tőkegyűjtésre módot adó jelenlegi hazai szabályozás a magyar bankok
versenyhátrányát eredményezheti .

Budapest, 2005 . november 23 .
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