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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „a pénzügy i

közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséró7” szóló T/6765. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő .

1.A törvényjavaslat 6 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„(1) A hitelintézet kérelmére az 5 . § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározot t
intézkedésre kerülhet sor, ha a kérelmezett intézkedés megfelel az e törvényben foglaltaknak
és a hitelintézet vállalja az	 államháztartásért	 felelős	 miniszterrel létrehozandó
megállapodásban foglaltak teljesítését . ”

2 . A törvényjavaslat 7 . §-a az alábbiak szerint változik :

„7. §

(1) Az Országgyűlés felhatalmazza az államháztartásért felelős minisztert, hogy a
[következő ] a jelen törvényben mohatározott típusú hitelintézeti értékpapír-kibocsátásokho z
avagy hitelszerződés útján megvalósuló hitelfelvételhez az adott forrásbevonáshoz külön -
külön meghatározottfeltételek együttes fennállása esetén [a hitelintézet forrásbevonásához ]
a Magyar Állam nevében állami garanciát vállaljon_[, ha

a) a garanciavállalást a Felügyelet Felügyeleti Tanácsának elnöke és az MNB elnöke
együttesen javasolja,

b) a kötelezettség alapja hitelszerz ődés vagy hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír,



c) a hitelintézet kötelezettségének lejárata legalább három hónap, és legfeljebb öt év ,

d) a hitelintézet kötelezettsége e törvény hatályba lépése és 2009 . december 31 . között
keletkezik,

e) a kötelezettség euróban, svájci frankban vagy forintban van meghatározva .]

(2) A hitelintézet garanciavállalás iránti kérelmet nyújthat be az államháztartásért felel ős
miniszterhe z

a) hitelszerződésen avagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásán alapuló, egyedi
felhasználási célhoz nem kötött forrásbevonáshoz ,

b) magyarországi jelzáloglevél 	 kibocsátásához, valamint a forgalomban lév ő ilyen
jelzáloglevelek	 túlfedezettségét	 biztosító	 fedezetlen	 kötvények	 kibocsátásához	 (a
továbbiakban együtt : jelzáloglevél kibocsátásához) ,

c)	 magyarországi	 takarék-	 és/vagy	 hitelszövetkezetek	 konszolidációját	 finanszírozó
hitelintézeti kötvények kibocsátásához .

Az (1) bekezdés szerinti állami garancia a hitel, a hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír
tőkeösszegére és a kapcsolódó járulékok összegére terjed ki .

(3) Az állami garanciavállalások együttes, forintban számított összege legfeljeb b
egyezerötszázmilliárd forint lehet[ .] azzal, hogy a (2) bekezdés a) pontja szerinti
garanciavállalások tekintetében legfeljebb ötszázmilliárd forint, a (2) bekezdés b)pontj a
szerinti garanciavállalások tekintetében legfeljebb hétszázötvenmilliárd forint, míg a (2 )
bekezdés c) pontja szerinti garanciavállalások tekintetében legfeljebb kett őszázötvenmilliár d
forint lehet .

(4) Az állami garancia a vállalás napján érvényes, MNB által közzétett hivatalo s
devizaárfolyamon számítva terheli a [(3)] (2)bekezdésben meghatározott garanciavállalás i
típusokhoz külön-külön meghatározott keretösszegeket. A 2009. december 31 . előtt lejáró
garanciavállalások a lejárat napját követ ően nem terhelik tovább a (3) bekezdésbe n
meghatározott keretösszeget .

(5) Az állami garancia beváltását kezdeményezni a hitelszerz ődés, a hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír lejáratának napját követő harmincadik napon belül lehet a z
államháztartásért felelő s miniszternél .

(6) A hitelintézet hitelnyújtójának, illetve hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírj a
megvásárlójának — ha jogszabály másként nem rendelkezik — nem kel l

a) az állami garancia melletti fedezetet előírnia, továbbá

b) vizsgálnia a hitelcél teljesülését .

(7) A hitelintézet az állami garancia vállalásáért díjat fizet a Magyar Államnak . A fizetendő
díjat az Európai Bizottság vonatkozó ajánlásainak és közleményeinek figyelembevételéve l
kell a 6. (1) bekezdésében meghatározott megállapodásban rögzíteni .

(8) Az e § alapján vállalt állami garanciákkal kapcsolatos eljárási szabályokat a Kormán y
rendeletben állapítja meg . "

3 . A törvényjavaslat az alábbi új 8-10. §-okkal és az azokat megel őző alcímekkel egészül ki ,
egyben a jelenlegi 8-31 . §-ok számozása 11-34 . §-okra változik :



Hitelszerződés avagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír garanciája

A 7 . § (2)bekezdés a) pontja szerint, egyedi felhasználási célhoz nem kötött forrásbevoná s
állami garanciavállalására az alábbi feltétel feltétek együttes teljesülése esetén kerülhet sor :

a) garanciavállalást a Felügyelet Felügyeleti Tanácsának elnök és az MNB elnöke együttese n
javasolja,

b) a hitelintézet alapja hitelszerződés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,

c) a hítelintézet kötelezettségének lejárata legalább három hónap, és legfeljebb öt év ,

d) a hitelintézet kötelezettsége e törvény hatályba lépése és 2009 . december 31 . között
keletkezik ,

e) a kötelezettség euróban, svájci frankban vagy forintban van meghatározva .

Jelzáloglevelek állami garanciája

9 .§

(1) A 7 . § (2) bekezdés b) pontja szerint állami garanciavállalásra az alábbi feltételek együtte s
teljesülése esetén kerülhet sor :

a) a garanciavállalás mértéke nem haladja meg a kibocsátó jelzálog-hitelintézet garancia iránt i
kérelme benyújtásakor forgalomban lév ő jelzáloghitel-állományának

jelzáloglevelek tekintetében 5 %-át ,

- a jelzáloglevelek túlfedezettségét biztosító kötvények tekintetében a 15 %-át :

b) a kibocsátó hitelintézet a 6 . §_(1) bekezdés szerinti megállapodásban vállalja, hogy a
jelzáloglevél túlfedezettségét biztosító kötvények kibocsátásával bevont forrásokat kizárólaga
forgalomban lévő jelzáloglevelei pótfedezeteként használja fel ;

c) a hitelintézet kötelezettségének lejárata legalább hat hónap, és legfeljebb öt év ,

d) a jelzálog-hitelintézet kötelezettsége e törvény hatályba lépése és 2009. december 31 .
között keletkezik ,

e) a kötelezettség euróban, svájci frankban vagy forintban van meghatározva .

(2) Amennyiben a jelen §-ban meghatározott feltételeinek maradéktalanul eleget tev ő,
egyidej űleg elbírált garancia iránti kérelmek a 7 . § (3) bekezdés szerinti garanciavállalás
keretösszeget meghaladják, úgy az államháztartásért felel ő miniszter az egy kibocsátóért
vállalt állami garancia mértékét a kérelmezők kérelem benyújtásakor forgalomban lévő
jelzáloglevél-állományainak arányában határozza meg,



(3) A jelen § alapján nyújtott állami garanciavállalás 6 . § (1) bekezdése szerint megkötend ő
megállapodásban megállapítandó díja a jelen törvény alapján létrejött egyéb állami garancia -
vállalások körében érvényesített díjnak a fele .

Szövetkezeti hitelintézetek konszolidációját finanszírozó kötvények állami garanciáj a

10.§

(1) A 7 . § (2) bekezdése c) pontja szerint állami garanciavállalásra az alábbi feltétele k
együttes teljesülése esetén kerülhet sor :

a) a kötelezettség alapja hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír,

b) a kibocsátó hitelintézet a 6 . § . (1) bekezdés szerinti megállapodásban vállalja, hog y

-a forrásbevonást szövetkezeti hitelintézeti szektor részleges konszolidációjára fordítja úgy ,
hogy a legalább az érintett szektor 5%-a tekintetében a prudens m űködéshez szüksége s
szavatoló tőke- illető leg forrásigény valamint

- a végrehajtott konszolidációval érintett hitelintézetek m űködésének a megállapodásban
meghatározott, a piaci versenyt nem korlátozó minimum szintjé t

legalább az állami garanciavállalás idő tartamáig biztosítja,

c) a hitelintézet kötelezettségének lejárata legalább három hónap, és legfeljebb öt év ,

d) a hitelintézet kötelezettsége e törvény hatályba lépése és 2009 . december 31 . között
keletkezik ,

e) a kötelezettség euróban, svájci frankban vagy forintban van meghatározva .

(2) Amennyiben a jelen §-ban meghatározott feltételeinek maradéktalanul eleget tevő ,
egyidejűleg elbírált garancia iránti kérelme a 7 . §. (3) bekezdés szerinti garanciavállalá s
keretösszeget meghaladják, úgy az államháztartásért felelős miniszter az egy kibocsátóért
vállalt állami garancia mértékét a kérelemmel érintett szövetkezeti hitelintézetek 2007 . évi
mérleg főösszegének arányában határozza meg .

4. A törvényjavaslat 17 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(2) Az államháztartásért felelős miniszter a kérelmét abban az esetben terjeszti elő , ha a
hitelintézet

a) három munkanapot meghaladóan igénybe veszi az MNB rendkívüli likviditási hitelét a
kötelező jegybanki tartalék húsz százalékát meghaladó összegben ,

b) a hitelintézet a Felügyelet által meghatározott és független könyvvizsgáló által meger ősített
szavatoló tőkéje nem éri el a Hpt . 76 . §-ának (1) bekezdése szerinti tőkekövetelmény hetvenöt
százalékát, vagy

c) a hitelintézetnek a hitelezői felé e törvény 7. § (2) bekezdés a) pontjaalapján vállalt
garancia alapján kifizetés történik .”



Indoklá s

1. Az állami garancia nyújtása körében nagy jelent őséggel bíró megállapodás
megkötésének a beterjesztett javaslat szerinti szövegb ől nem volt megállapítható az
azért felelős kormányszerv. Ezen pontatlanság kiküszöbölése érdekében javaslom a
fenti tartalmú módosítást, amely garanciavállalást egyébként elbíráló minisztert jelöl i
meg felelősként .

2. A pénzügyi közvetítő rendszer stabilitása szempontjából több, egymástól jó l
elkülöníthető intézményi szegmens határozható meg, amelyek mindegyik e
stabilitásához jelent ős állami érdek fűződik. Az eredeti javaslat egysége s
szemléletéhez képest indokolt az egyes részterületek tekintetében önálló szabályokat
felállítani, amelyek figyelembe veszik az adott terület sajátosságait, ezzel biztosítva ,
hogy az állami szerepvállalás feltételei és mértéke egyes részterületekre külön-külön
meghatározható legyen .
A módosítással megkülönböztetni javasolt három önálló, részben eltérő szabályozást
igénylő terület a következ ő :
- egyedi felhasználási célhoz nem kötött forrásbevoná s
- jelzáloglevelek és ahhoz kapcsolódó túlfedezettségét biztosító kötvénye k
- szövetkezeti hitelintézeti konszolidáció .
E szabályozási javaslatnak megfelelően a módosítás a 7 . §-ban rendezi az általános ,
valamennyi garanciavállalási típust érint ő szabályokat .
A garanciavállalással érintett piaci részterületek eltérő jellemző i, forrásigénye illető leg
megtérülésük biztonságának eltérő foka azt indokolják, hogy — az eredeti javaslatban
meghatározott együttes 1500 mrdFt összegű garanciavállalási limit érintetlenül
hagyása mellett — az egyes területekre a törvény eltérő garancia-limiteket határozzon
meg. A Nemzetközi Valutaalaptól felvett hitel terhére ezen célra elkülönített
forrásokból 300 mrdFt fedezetet alapul véve az eredeti javaslat a vállalható garanci a
mértékére ötszörös szorzót állapított meg . Az egyedi felhasználási célhoz nem kötöt t
forrásbevonások tekintetében ezen ötszörös szorzószámot javaslom megtartani, de
jelzáloglevelek tekintetében — azok nagyfokú megtérülési biztonságára tekintettel — hét
és félszeres szorzószám az indokolt, míg a szövetkezeti hitelintézetek tekintetében —
figyelembe véve e szektor tényleges finanszírozási igényét — a két és félszeres
szorzószám látszik megalapozottnak .

3. Az állam által vállalt és ténylegesen érvényesített garancia esetében a javaslat
feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító elsőbbségi részvény megszerzését ,
illetőleg annak bírósági úton való kikényszeríthetőségét teremti meg a
garanciavállalással érintett hitelintézet esetében . Tekintettel arra, hogy a
garanciavállalás három, jól elkülönítethető célcsoportját különbözteti meg a javasolt
módosítás, e rendelkezés tekintetében is szükséges az eltér ő szabályozás csupán az
alapesetre fenntartani ezt a rendelkezést .

A jelzáloglevelekhez kapcsolódó garanciavállalás megkülönböztetését alapvetően az
indokolja, hogy ezen papírok valódi és materiális eszközökkel fedezettek, s ez a
kiemelt biztonsági paramétereik mellett jól érvényesíthet ő garanciális is jelent. Éppen
ezért a jelzáloglevelekhez kapcsolódó garanciavállalás körében az állami garantő r
számára további, a jelzáloglevél logikáján túlmutató biztonsági feltétel nyújtása



semmiképpen nem indokolt. Ugyanis éppen a garanciavállalással megcélzot t
befektetői köz bizalmát jelentősen csökkentené, ha a garancia beváltása esetén egy
fizetésképtelenséghez hasonlító, de annak garanciális szabályait a jelzáloglevé l
befektetők tekintetében nem érvényesítő hatósági eljárás hatálya alá kerülne a
kibocsátó . Egy ilyen szabály tehát a jelzáloglevelek biztonságát nem erősít, hanem
éppen gyengítő hatást váltana ki . Ezen túlmenően a jelzáloglevelek befektetői piacával
azonos piacon kibocsátott és forgalmazott magyar állampapír tekintetében is zavaroka t
okozhat egy ilyen hatás, amely veszélyeztetheti a hazai állampapírok hatékony é s
eredményes működését .

A szövetkezeti hitelintézetek körében vállalt garancia els ődleges szabályozó célja,
pedig nem a garanciával közvetlenül érintett hitelintézet, hanem a forrá s
felhasználásával konszolidálni vállalt takarék- illető leg hitelszövetkezetek. Ebbő l
következően a szabály akkor lehet tehát adekvát ezen a részpiaci területen, h a
sikertelen konszolidáció esetén az Állam az érintett szövetkezeti hitelintézeteke n
szerezne tulajdonosi irányítást biztosító elsőbbségi részvényeket. Ennek a jog i
lehetősége azonban – a közvetett érintettség okán – jogszerűen nem biztosítható .

Budapest, 2008 . november 24 .

r. Dancsó József

	

Dr. Hafgitai Já s
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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