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(Együtt kezelendő a T/9449/20. sz. egységes javaslattal) 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. 
törvény módosításáról szóló, T/9449/20. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá 
az ahhoz benyújtott T/9449/21-22. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 

1. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 5. §-ában az MNB. tv. 16. § (3)-
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /Az MNB tv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
 "(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. [Ezen körbe tartozó hitelintézetek esetében is 
csak a hitelintézetekre általában alkalmazott feltételekkel lehet forrásokat biztosítani.]" 
 



Indokolás: Lásd a T/9449/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 26. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "26. § A [19.]  20. § (3) bekezdése, valamint a [24.] 25. §-ban megnevezett 
jogszabályhelyeket 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/9449/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. április 26. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
 


