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2007. évi … törvény 

 
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodást módosító, 

a Bank Kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által 
elfogadott 90. számú határozat kihirdetéséről 

 
(A Megállapodás módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2006. október 15-én 

nemzetközi jogilag hatályba lépett.) 
 

 

1. § 

Az Országgyűlés az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: „Bank”) 
létrehozásáról szóló Megállapodást (továbbiakban: „Megállapodás”) módosító, a Bank 
Kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 90. 
számú határozatban foglaltakat e törvénnyel kihirdeti. 
 
 

2. § 

A Bank Kormányzótanácsa 2004. január 30-án meghozott 90. számú határozatának hiteles 
angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 

 
 

„Resolution No. 90 
 

Amendment to the Agreement Establishing the Bank in order to admit Mongolia as a 
country of operations 

 
 
The Board of Governors 
 
Having considered and being in agreement with the Report of the Board of Directors on the 
proposal to amend the Agreement Establishing the Bank in order to admit Mongolia as a 
country of operations (or recipient country) eligible to receive financing from the Bank,  
 
 
RESOLVES THAT: 
 
Article 1 of the Agreement Establishing the Bank be amended to include another two 
sentences which read as follows: „The purpose of the Bank may also be carried out in 
Mongolia subject to the same conditions. Accordingly, any reference in this Agreement and 
its annexes  to "Central and Eastern European countries", "countries from Central and 
Eastern Europe", "recipient country (or countries)" or "recipient member country (or 
countries)" shall refer to Mongolia as well.” 
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AND FURTHER RESOLVES THAT: 
 
The said amendment enter into force three month after the date of the Bank’s formal 
communication confirming that each member has (a) executed and deposited with the Bank 
an instrument stating that is has accepted the said amendment in accordance with its law 
and (b) furnished evidence, in form and substance satisfactory to the Bank, that the 
amendment has been accepted and the instrument of acceptance executed and deposited in 
accordance with the law of that member. 
 

(Adopted 30 January 2004) 
 
 
 

90. számú Határozat 
 

A Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása a Bank működési területének 
Mongóliára való kiterjesztése céljából 

 
 

A Kormányzótanács 
  
Miután megfontolta és egyetértésre jutott az Igazgatótanács beszámolójában foglaltakkal, a 
Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását illetően, abból a célból, hogy a Bank 
működési területét Mongóliára (mint fogadó országra) is kiterjessze, amely ezúton jogosulttá 
válik a Bank hitelezésére,  
 
 
ELHATÁROZTA HOGY: 
 
A Bank létrehozásáról szóló Megállapodás 1. Cikke az alábbi két mondattal egészül ki: „A 
Bank célja Mongólia esetében is azonos feltételek mellett valósulhat meg. Ennek megfelelően 
a Megállapodásban és annak mellékleteiben szereplő bármely hivatkozás, úgymint: „közép és 
kelet-európai országok”, „Közép és Kelet-Európában található országok”, „fogadó ország 
(vagy országok)” vagy „fogadó tagország (vagy tagországok)” Mongóliára is egyaránt 
vonatkozik.”  
 
 
ELHATÁROZTA TOVÁBBÁ, HOGY: 
 
A fenti módosítás három hónappal azt követően lép hatályba, hogy a Bank hivatalos 
közleményben erősíti meg, hogy minden tagország (a) létrehozott és letétbe helyezett a 
Banknál egy okmányt, melynek értelmében a fenti módosítást saját törvényeivel összhangban 
elfogadta, és (b) a Bank számára megfelelő formában és tartalommal tanúsította, hogy a 
módosítást elfogadta és az elfogadásról szóló okmányt létrehozta és letétbe helyezte az 
érintett tagország törvényeinek megfelelően. 

 
(Elfogadva 2004. január 30-án)” 
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3. § 

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi 

kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: „Bank”) 1990. május 29-én aláírt 
Megállapodása szerint a Bank a gazdasági haladás és újjáépítés elősegítése, a nyitott 
piacorientált gazdaságokba való átmenet támogatása, a versenyképes környezet kialakítása 
céljából, a közép- és kelet-európai országok erre irányuló szándékát hivatott elősegíteni. 
 
Mongólia 2000. október 9-én a Bank 61. tagországa lett, de miután Mongólia nem közép-
kelet-európai ország, így a célok rá nem vonatkoztak, és a fogadó országok között sem 
szerepelhetett.  

 
A Kormányzótanács 2004. január 30-án hozott 90. számú határozata szerint az a tény, hogy 
Mongólia, mint nem közép-kelet-európai ország, bekerül a fogadó országok közé, a Bankot 
létrehozó Megállapodás módosítását tette szükségessé. 
 
A módosítás hatálybalépésének feltétele volt, hogy a tagországok saját jogszabályi 
előírásuknak megfelelően a módosítást elfogadják, és az erről szóló nyilatkozatukat letétbe 
helyezzék. 
A tagállamok jóváhagyását követően a Bank a módosító javaslat elfogadását hivatalos 
közlemény útján a tagok felé igazolta. A módosítás a hivatalos közlés időpontját követő 
három hónap elteltével lépett hatályba.  
 
Jelen előterjesztés célja - figyelemmel a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról 
szóló 2005. évi L. törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó 1/2005. (X.25.) KüM-IM együttes 
irányelvének rendelkezéseire - a Bank Kormányzótanácsa 90. számú határozata hiteles angol 
nyelvű szövegének és hivatalos magyar nyelvű fordításának törvényben történő kihirdetése. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Mongólia 2000. október 9-én a Bank 61. tagországa lett. A Bank 2001-ben a piacgazdaság 
átmenetének támogatására és a privatizáció felgyorsítására létrehozott ugyan egy technikai 
segítségnyújtást biztosító alapot, de miután Mongólia nem közép-kelet-európai ország, így a 
célok rá nem vonatkoztak, és a fogadó országok között sem szerepelhetett.  
 
A Kormányzótanács 2004. január 30-án hozott 90. számú határozata szerint az a tény, hogy 
Mongólia, mint nem közép-kelet-európai ország, bekerül a fogadó országok közé, a Bankot 
létrehozó Megállapodás („A célról, feladatokról és tagságról” szóló I. fejezet 1. cikk) alábbi 
módosítását teszi szükségessé: 
 
„A Bank célja Mongólia esetében is azonos feltételek mellett valósulhat meg. Ennek 
megfelelően a Megállapodásban és annak mellékleteiben szereplő bármely hivatkozás, 
úgymint: „közép és kelet-európai országok”, „Közép és Kelet-Európában található 
országok”, „fogadó ország (vagy országok)” vagy „fogadó tagország (vagy tagországok)” 
Mongóliára is egyaránt vonatkozik.”  
 
A módosítás hatálybalépésének feltétele volt (összhangban a Megállapodás 61. Cikkének 1. 
bekezdésével), hogy a tagországok saját jogszabályi előírásuknak megfelelően a módosítást 
elfogadják, és az erről szóló nyilatkozatukat letétbe helyezzék. Miután a Bank valamennyi 
jóváhagyás után a módosító javaslat elfogadását hivatalos közlemény útján a tagok felé 
igazolta, a módosítás a hivatalos közlés időpontját követő három hónap elteltével lépett 
hatályba.  
 
Hazánkban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel 
kapcsolatos más kérdésekről a 78/1990. (XI. 17.) OGY határozat, az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről pedig az 1991. évi LV. 
törvény rendelkezik. 
 
A törvényi szintű szabályozásra tekintettel a Megállapodás módosítását az Országgyűlés az 
55/2004. (V.25.) határozatával megerősítette, és annak másolatát a módosítás jóváhagyásának 
igazolásául a Banknak megküldte. A valamennyi tagállam által megküldött jóváhagyást 
követően a Bank 2006. július 14-i levelében tájékoztatta Magyarországot, hogy a 
Megállapodás módosítása a tájékoztatást követő három hónap elteltével lép hatályba. 
 
Figyelemmel a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény, 
valamint az ahhoz kapcsolódó 1/2005. (X.25.) KüM-IM együttes irányelvének 
rendelkezéseire,  a Megállapodás módosítását törvényben kell kihirdetni. 

 
 


