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(Együtt kezelendő a T/9449/14. sz. ajánlással.) 
 
 
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/9449/15-18. számú bizottsági módosító 
javaslatokat. 
 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában az MNB tv. 16. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /Az MNB tv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

"„16. § (1) Az MNB az államnak, helyi önkormányzatnak vagy az államháztartás 
körébe tartozó más intézménynek, az Európai Unió intézményeinek és szerveinek, a 
tagállamok központi kormányzatainak, a tagállami regionális, helyi vagy más közigazgatási 
szerveknek, egyéb közjogi testületeknek, vagy a felsoroltak befolyásoló irányítása alatt 
működő gazdálkodó szervezet részére [hitelt] nem nyújthat folyószámla hitelt, nem 
biztosíthat részükre semmi egyéb hitellehetőséget, ezen intézmények értékpapírjait 
közvetlenül a kibocsátótól nem vásárolhatja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából egy gazdálkodó szervezetet akkor kell 
az állam, helyi önkormányzat vagy az (1) bekezdésben felsorolt intézmények befolyásoló 



irányítása alatt működőnek tekinteni, ha az állam, helyi önkormányzat vagy az államháztartás 
körébe tartozó más intézmény, az Európai Unió intézménye és szerve, a tagállamok központi 
kormányzata, a tagállam regionális, helyi vagy más közigazgatási szerve közvetve vagy 
közvetlenül: 

a) a jegyzett tőkében többségi részesedéssel rendelkezik, 
b) ellenőrzi a részesedéshez fűződő szavazati jogok többségét, vagy 
c) kinevezheti a gazdálkodó szervezet vezető testülete és felügyelő bizottsága 
tagjainak több, mint felét. 

 
(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható az állam, helyi önkormányzat vagy az 

államháztartás körébe tartozó más intézmény, az Európai Unió intézménye és szerve, a 
tagállamok központi kormányzata, a tagállam regionális, helyi vagy más közigazgatási szerve 
közvetlen vagy közvetett tulajdonában levő hitelintézet esetében. Ezen körbe tartozó 
hitelintézetek esetében is csak a hitelintézetekre általában alkalmazott feltételekkel lehet 
forrásokat biztosítani. 
 

(4) E § alkalmazásában a közvetett tulajdon: egy vállalkozás tulajdoni hányadának, 
illetőleg szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal 
rendelkező más vállalkozás (köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, illetőleg szavazati jogán 
keresztül történő birtoklása vagy gyakorlása.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Számvevőszéki biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 15. §-ában az MNB tv. 60. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /15. § Az MNB tv. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "„60. § (1) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a jogalkotásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint rendeletben szabályozza 
 

a) az alapkamat mértékét[,]; 
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) 
kibocsátását, címletét, külső kiállítását, bevonását[,];
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] lebonyolítására – ide nem értve a számla megnyitására, a számla feletti 
rendelkezésre, a rendelkezés korlátozására vonatkozó követelményeket –, az 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 hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és a tőkepiacról 
szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek 
üzletszabályzatára és 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. 

 
 (2) Az MNB elnökének rendelete esetében a véleményezési határidő öt munkanapnál, 
átfogó vagy nagy terjedelmű szabályozás esetén tíz munkanapnál nem lehet kevesebb. 
 
 (3) Az MNB elnökének rendelete esetében az igazságügy-miniszter a véleményezési 
jogkörét kizárólag a [jogrendszer] rendelet alkotmányosság[a]ának, jogrendszerbe 
illeszthetőség[e]ének és a jogalkotási szakmai követelmények teljesülésének szempontja 
alapján gyakorolja. Ha az igazságügy-miniszter a véleményezésre adott határidőn belül nem 
nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a tervezetben foglaltakkal egyetért. 
 
 (4) A jegybanki alapkamatról és a kötelező tartalékráta mértékéről szóló rendeletek 
tervezetéről és a kapcsolódó szakmai indoklásról az igazságügy-miniszter véleményét nem 
kell kikérni. 
 
 (5) Az alapkamat meghatározott időponttól hatályos mértékét az MNB az általa bérelt 
elektronikus hírügynökségi oldalon, valamint honlapján hirdeti ki.  
 
 (6) Rendkívüli esetben a kötelező tartalék mértékét az MNB a kötelező tartalékképzés 
hatálya alá tartozó szervezetek részére küldött elektronikus üzenet formájában hirdeti ki. 
 
 (7) Az (1) bekezdés c) pontja alapján kiadott rendeletet annak hatályba lépése előtt 15 
nappal kell kihirdetni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Számvevőszéki biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 

3.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 17. §-ában az MNB tv. 71. §-a (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 



 /Az MNB tv. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

"„(1) E törvény hatálybalépését megelőzően az MNB által a központi költségvetésnek 
[forintban] nyújtott hitelek [után a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő 
kamatot kell fizetni] feltételeinek piaci körülményeket kell tükrözniük.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Számvevőszéki biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 22. §-ának a következő kiegészítését 
javasolja: 
 
 "22. § E törvény az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi 
szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát 
veszti az MNB tv. 28. § (4) bekezdése, 48. § b) pontja, 60/A., 66. és 67/A. §-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Számvevőszéki biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. április 8. 
 
 
 

 
Varga Mihály s.k., 

a Költségvetési  
 bizottság elnöke 

 
Puch László s.k., 

a Gazdasági bizottság elnöke 

 
Tállai András s.k., 
a Számvevőszéki 
bizottság elnöke 

 


