
T/9449/14. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Költségvetési és pénzügyi 

 bizottságának 
Gazdasági bizottságának 

 
 

Számvevőszéki 
 bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a Magyar Nemzeti Bankról szóló T/9449. számú törvényjavaslat 
 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága valamint a 
Számvevőszéki bizottság megvitatta a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. 
törvény (a továbbiakban: MNB tv.) módosítására benyújtott, T/9449. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9449/3-13. számú módosító javaslatokat. 
 
A Számvevőszéki bizottság a módosító javaslatokat a 2004. április 5-i ülésén tárgyalja. 
 
 
 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. 

__________ 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
be sére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára kezdé
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 képvis  áelő ltal 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.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az MNB tv. 16. § (2) 
bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 

 

"(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából egy gazdálkodó szervezetet akkor 
ézmények befolyásoló 

ányítása alatt működőnek tekinteni, ha az állam, helyi önkormányzat vagy az államháztartás 

 
/5. § Az MNB tv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
 
kell az állam, helyi önkormányzat vagy az (1) bekezdésben felsorolt int
ir
körébe tartozó más intézmény, az Európai Unió intézménye és szerve, a tagállamok központi 
kormányzata, a tagállam regionális, helyi vagy más közigazgatási szerve együttesen, közvetve 
vagy közvetlenül:" 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

A módosító javaslatot(tal): -
 

 a Költségvetési biz. támogatja
- támogatja a Gazdasági biz. 
 

etért- Az Előterjesztő képviselője egy
 
 

2.  Kékesi Tibor ké z MNB tv. 26. §-át új (4) 
ekezdéssel kiegészíteni

pviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a
b  javasolja: 

 

"(4) Fizetési mód kötelező alkalmazását csak törvény vagy kormányrendelet írhatja 

 
/6. § Az MNB tv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
 
elő." 

indokolását. 

A módosító javaslatot(tal): -

 
Indokolás: Lásd a T/9449/6. számú módosító javaslat 

 
 a Költségvetési biz. támogatja

- támogatja a Gazdasági biz. 
 

etért- Az Előterjesztő képviselője egy
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3.  Göndör István képviselő a törvényjavaslatot új 15. §-sal - az MNB tv. 58/A. §-át 

érintően - kiegészíteni ja  a törvényjavaslat §-ainak 
zámozása értelemszerűen változik): 

 

vasolja (a javaslat elfogadása esetén
s

 "15. § Az MNB tv. 58/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
 58/A. § (1) Az MNB elnöke, alelnökei és a monetáris tanács további tagjai, valamint a 
felügyelő bizottság tagjai kinevezésükkor, majd azt követően kétévente a köztisztviselőkre 
vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A nyilatkozattételre kötelezett saját 
nyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, 
valamint gyermekének a melléklet szerinti nyilatkozatát.
 
 (2) Vagyonnyilatkozat elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - MNB elnöke, 
alelnökei és a monetáris tanács további tagjai, valamint a felügyelő bizottság tagjai a 
jogszabályban meghatározott juttatásban nem részesülhet, megbízatásából eredő jogait nem 
gyakorolhatja. A megbízatás megszűnésekor a reá vonatkozó jogszabályban meghatározott 
juttatásra mindaddig nem jogosult, amíg a megbízatásának megszűnését követően esedékes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget nem tesz.
 
 (3) A vagyonnyilatkozatot az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és 
mandátumvizsgáló bizottsága tartja nyilván és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozatot - kivéve a 
hozzátartozó vagyonnyilatkozatát - a miniszterelnök, illetve a Köztársasági Elnök 
nyilvánosságra hozza.
 
 (4) Az MNB alkalmazottja munkaviszonyának létesítésekor, majd azt követően 
kétévente a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesz. A 
vagyonnyilatkozatot az MNB elnöke tartja nyilván és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozat nem 
nyilvános." 
 

Megjegyzés:  A HSZ. 94. § (3) bekezdésére tekintettel vizsgálandó a módosító javaslat házszabályszerűsége. 
(ún. "túlterjeszkedés") 

 
Az első helyen kijelölt bizottság döntése: 
- a módosító javaslat házszabályszerű, 

dosító javaslat 

A módosító javaslatot(tal): -

 
Indokolás: Lásd a T/9449/13. számú mó
indokolását. 

 
 a Költségvetési biz. támogatja

- támogatja a Gazdasági biz. 
 

etért- Az Előterjesztő képviselője egy
 
 

4.  Kékesi Tibor kép z MNB tv. 60. § (1) és (3) 
ekezdésének a következő módosítását

viselő a törvényjavaslat 15. §-ában a
b  javasolja: 

 
 

/15. § Az MNB tv. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "60. § (1) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a jogalkotásról szóló törvényben 
eghat

) az alapkamat mértékét[,];
m ározottak szerint rendeletben szabályozza 
a  
b) a kötelező tartalékráta mértékét[,];
c) a kötelező jegybanki tartalék kiszámítását, illetve képzésének és elhelyezésének módját[,];
d) a bankjegyek és az érmék (ideértve az emlékbankjegyeket és az emlékérméket is) 

t, bevonását[,];kibocsátását, címletét, külső kiállításá
e) a magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos, a 
31/A. § (1) bekezdésében meghatározott technikai és egyéb feladatokat[,];
f) a forgalomban lévő törvényes fizetőeszközről utánzat készítésének vagy készíttetésének 
engedélyezési feltételeit, valamint az utánzat előállításával, nyilvántartásával, őrzésével és 
megsemmisítésével kapcsolatos követelményeket[,];
g) a forgalomban lévő euró fizetőeszközökről utánzat készítésével vagy készíttetésével 
kapcsolatos követelményeket[.];
h) az MNB a 4. § (5), a 26. § (3) és a 27. § (2) bekezdésében foglalt feladatai körében 
ha) a [belföldi és a nemzetközi] fizetési forgalomban a fizetési megbízások [teljesítésére] 
technikai lebonyolítására, az ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatására, továbbá a fizetési 
módok[ra és] alkalmazás[uk]ának technikai részletszabályaira, 
hb) a készpénzforgalmazás feltételeire, 
hc) a pénzfeldolgozási tevékenységre, 
hd) az elszámolásforgalom lebonyolítására,  
he) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és a tőkepiacról szóló 

kenységet végző szervezetek üzletszabályzatára és 
], 

törvény szerinti elszámolóházi tevé
szabályzataira [vonatkozó követelményeket
hf) a hitelintézeti elszámolóházi és az értékpapír-elszámolóházi kockázati alap képzésére, 
illetve az alap képzésének módjára, mértékére és felhasználására [vonatkozó 
követelményeket.]; 
i) a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk körét, a szolgáltatás 
módját és határidejét." 
 
 "(3) Az MNB elnökének rendelete esetében az igazságügy-miniszter a véleményezési 
jogkörét kizárólag a [jogrendszer] rendelet alkotmányosság[a]ának, jogrendszerbe 

leszthetőség[e]énekil  és a jogalkotási szakmai követelmények teljesülésének szempontjai 

A módosító javaslatot(tal): -

alapján gyakorolja. Ha az igazságügy-miniszter a véleményezésre adott határidőn belül nem 
nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a tervezetben foglaltakkal egyetért." 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- nem támogatja a Gazdasági biz. 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az MNB tv. 60. § (1) 
ekezdése a)-c) pontjainak az elhagyásátb  javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok 
lölése értelemszerűen változik): 

 
je
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emzeti Bank elnöke a jogalkotásról szóló törvényben 
eghatározottak szerint rendeletben szabályozza 
) az a

) a kötelező tartalékráta mértékét, 

ék (ideértve az emlékbankjegyeket és az emlékérméket is) 
 bevonását, 

) bekezdésében meghatározott technikai és egyéb feladatokat, 

ával, nyilvántartásával, őrzésével és 

vagy készíttetésével 

egbízások teljesítésére, az 

tézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és a tőkepiacról szóló 
enységet végző szervezetek üzletszabályzatára és 
ket, 

kpapír-elszámolóházi kockázati alap képzésére, 

 módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

/15. § Az MNB tv. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "60. § (1) A Magyar N
m
[a lapkamat mértékét, 
b
c) a kötelező jegybanki tartalék kiszámítását, illetve képzésének és elhelyezésének 
módját,] 
d) a bankjegyek és az érm
kibocsátását, címletét, külső kiállítását,
e) a magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos, a 
31/A. § (1
f) a forgalomban lévő törvényes fizetőeszközről utánzat készítésének vagy készíttetésének 
engedélyezési feltételeit, valamint az utánzat előállítás
megsemmisítésével kapcsolatos követelményeket, 
g) a forgalomban lévő euró fizetőeszközökről utánzat készítésével 
kapcsolatos követelményeket. 
h) az MNB a 4. § (5), a 26. § (3) és a 27. § (2) bekezdésében foglalt feladatai körében 
ha) a belföldi és a nemzetközi fizetési forgalomban a fizetési m
ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatására, továbbá a fizetési módokra és alkalmazásuk 
szabályaira, 
hb) a készpénzforgalmazás feltételeire, 
hc) a pénzfeldolgozási tevékenységre, 
hd) az elszámolásforgalom lebonyolítására,  
he) a hitelin
törvény szerinti elszámolóházi tevék
szabályzataira vonatkozó követelménye
hf) a hitelintézeti elszámolóházi és az érté
illetve az alap képzésének módjára, mértékére és felhasználására vonatkozó követelményeket. 
i) a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk körét, a szolgáltatás 
módját és határidejét." 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.   Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az MNB tv. 60. §-át új (8) 
bekezdéssel kiegészíteni ja

/15. § Az MNB tv. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

ben foglalt különleges kihirdetési formákat követően a 

vasolja: 
 
 

 "(8) Az (5) és (6) bekezdés
rendeleteket a jogszabályok kihirdetésére vonatkozó általános szabályoknak megfelelően is 
közzé kell tenni." 
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Indokolás: Lásd a T/9449/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Kékesi Tibor kép l - az MNB tv. 60/A. §-át 
ritően - kiegészíteni

viselő a törvényjavaslatot új 16. §-sa
é  javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
zámozása értelemszerűen változik): 

 

s
 

"16. § Az MNB tv. 60/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „60/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a fizetési 
módok körét.”" 

T/9449/8/2. sz. 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/9449/8/1. számú módos

 
 módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

ító javaslat 
indokolását. 

A
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Kékesi Tibor kép (14) bekezdésében a 
pt. 19/B. § e) pontjának, 235. § (1) bekezdés a) és e) pontjának a következő módosítását

viselő a törvényjavaslat 19. § (3), (13) és 
H  

vasolja: 

 

/B. § A pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez – a 19/A. § 
) bekezdésében felsoroltakon kívül – mellékelni kell: 

a) a vezető állású személy, a pénzfeldolgozási tevékenység irányításáért közvetlenül 
lelős 

b) az a) pont alatti személyek tekintetében a vámhatóság szabálysértési hivatalának 

t igazoló okmány eredeti vagy közjegyzővel 
hitelesített másolatát, 

ja
 

"(3) A Hpt. a következő 19/B. §-sal egészül ki: 
 
 „19
(1
 
 
fe vezető, valamint a pénzfeldolgozási tevékenységet közvetlenül végző személy harminc 
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, 
 
igazolását a 44/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint, 
 c) a vezető állású személy iskolai végzettségét igazoló okiratokat, 
 d) a felelősségbiztosítás megkötésé
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 e) nyilatkozatot arról, hogy az engedélyt kérő működése során megtartja a 
pénzfeldolgozási tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályban[, jegybanki 

t, 

 bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

rmány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:] 
tjában

rendelkezésben] foglaltakat, 
 f) a tevékenység végzésére vonatkozó belső ügyviteli szabályzatot, valamint 
biztonsági szabályzato
 g) a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályzatot.”" 
 
 "(13) A Hpt. 235. § (1)
 
[Felhatalmazást kap a Ko
 „a) a 3. § (1)[-(2)] bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdésének a) és d) pon  

eghatározott[, a Magyar Nemzeti Bank elnökének szabályozási hatáskörébe nem 
rtozó ő 
rtalmi elemeire,” 

 a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:] 
nk elnökének engedélyezési hatáskörébe nem tartozó] 

. § (1) bekezdésében, valamint a 3. § (2) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott

m
ta ] szolgáltatások végzésére, ideértve a szolgáltatások során kötött szerződések kötelez
ta
[vonatkozó részletes szabályokat.] 
 
 (14) A Hpt. 235. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Felhatalmazást kap
 „e) a [Magyar Nemzeti Ba
3  

oz 
zükséges személyi és tárgyi feltételekre,” 

égvetési biz. támogatja

pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek folytatásáh
s
[vonatkozó részletes szabályokat.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költs

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- tő képviselője egyetért Az Előterjesz

 
 
 

9.   Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 22. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 

"22. § E törvény az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi 
zerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát 

veszti

T/9449/8/1. sz. 

 
 
s

 az MNB tv. 28. § (4) bekezdése, 48. § b) pontja[, 60/A.] és 67/A. §-a." 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/9449/8/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
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- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- tő képviselője nem ért egyet Az Előterjesz

 
 

10.  Kékesi Tibo észítenir képviselő a törvényjavaslatot új 23. §-sal kieg  javasolja: 
 
 "23. § E törvény h § (4) bekezdésében a atálybalépésével egyidejűleg a Hpt. 206. 
„jegybanki rendelkezés” szövegrész helyébe „az MNB elnökének rendelete” szöveg lép." 
 

T/9449/11. és a /12. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. és a 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- tő képviselője egyetért Az Előterjesz

 
 

11.  Kékesi Tibo t új 24. §-sal kiegészítenir képviselő a törvényjavaslato  javasolja: 
 
 "24. § (1) E törvé Hpt. 48. § a) pontjában a ny hatálybalépésével egyidejűleg a 
„devizajogszabályok és a jegybanki rendelkezések" szövegrész helyébe a „valamint a 
devizajogszabályok" szöveg lép.
 

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
 
 a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 345. § (6) 
bekezdésének „vagy jegybanki rendelkezés" szövegrésze, a 362. § (1) bekezdése f) pontjának 
„és a jegybanki rendelkezések" szövegrésze, a 370. § (8) bekezdésének „jegybanki 
re ezésben" szövegrésze, a 395. § (6) bekezdésének „ndelk jegybanki rendelkezésben 
meghatározott módon, tartalommal és gyakorisággal" szövegrésze, a 405. § (2) bekezdésének 
„és a jegybanki rendelkezések" szövegrésze, valamint a 406. § (1) bekezdése f) pontjának „és 
a jegybanki rendelkezések" szövegrésze,
 
 b) a Hpt. 16. § (7) bekezdésének „illetőleg a (2)-(6) bekezdés esetén a jegybanki 
rendelkezésben" szövegrésze, az 51. § (8) bekezdésének „illetőleg jegybanki rendelkezésben" 
szövegrésze, a 136. § (1) bekezdése e) pontjának „és a jegybanki rendelkezések" szövegrésze, 
a 143. § „illetve jenybanki rendelkezésben" szövegrésze, a 150. § „illetve jegybanki 
rendelkezések" szövegrésze, a 151. § (1) bekezdésének „és a jegybanki rendelkezések" 
szövegrésze, a 151. § (2) bekezdésének „továbbá a jegybanki rendelkezések" szövegrésze, a 
151. § (3) bekezdésének „és a jegybanki rendelkezések" szövegrésze, a 169. § (1) 
bekezdésének „jegybanki rendelkezések előírásainak" szövegrésze, a 176. § „és a jegybanki 
rendelkezések" szővegrésze valamint a törvény 2. számú melléklete 9. pontjának „és 
jegybanki rendelkezés" szövegrésze." 
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T/9449/10. és a /12. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. és a 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- tő képviselője egyetért Az Előterjesz

 
 

12.  Kékesi Tibo t új 25. §-sal kiegészítenir képviselő a törvényjavaslato  javasolja: 
 
 "25. § A 19. § (3) evezett jogszabályhelyeket bekezdése, valamint a 24. §-ban megn
érintően a 2004. május 1-je előtt kibocsátott, az ellenőrzött cselekmény elvégzésekor vagy 
esemény bekövetkeztekor, illetve állapot fennállásakor hatályos jegybanki rendelkezések 
alkalmazandók a Felügyelet, illetőleg az MNB eljárásai során a Hpt. és a Tpt. hivatkozott 
rendelkezéseinek megfelelően." 
 

T/9449/10. és a /11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. és a 11. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/12. számú m
indokolását. 

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

ódosító javaslat 

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- tő képviselője egyetért Az Előterjesz

 
 
 
Összeállította:  az Országgy lés Jogi Főosztálya 
 

Budapest, 2004. április 1. 

 
Varga Mihály s.k., 

tési  
 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
Tállai András s.k., 
a Számvevőszéki 

 bizottság elnöke 

ű

 
 
 
 

a Költségve


