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Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, T/10554. számú törvényjavaslathoz a
Házszabály 94. §-ában, és 121. §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

A törvényjavaslat — alábbiakban jelzett — költségvetési el őirányzatának (előirányzatainak) változásaként,

a törvényjavaslat 61. § -a az alábbiak szerint módosul, és a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül

ki:

„61. §

(1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által — külön
jogszabályban meghatározott feltételek mellett — vállalt készfizet ő kezesség, illetve garancia
érvényesítéséb ő l a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-1 [(5)] bekezdésben
foglaltak szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn .

(2) Az MV Zrt. — a Magyar Állam [az] (1) bekezdés szerinti viszontgaranciáj4val = a mikro-, kis- é s
középvállalkozások legfeljebb 10 év lejáratú hitel[szerződéseiből],	 illetve kölcsönszerződéseibő l,
bankgarancia szerződéseiből, pénzügyi lízingszerz ődéseiből továbbá faktoringszerződéseibő l eredő
kötelezettségei[k] legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizető kezességet[, illetve garanciát] .

(3) A kezességvállalásra és garancia nyújtására jogosult pénzügyi intézmények által a kis- é s
középvállalkozások legfeljebb	 10 év lejáratú hiteleihez és pénzkölcsöneihez, bankgaranciákhoz ,
faktoring- és pénzügyi lízingügyletekhez vállalt garanciák, készfizető kezességek legfeljebb 85%-áig —a
garantőr szervezetek garanciavállalási lehetőségeinek bővítése érdekében — az MV Zrt . garanciát vállal,
amely mögött a Magyar Állam (1) bekezdés szerinti visszavonhatatlan viszontgaranciája áll .

(4) A készfizető kezesi és a garancia szerződés jogosultja lehet :
a)pénzügyi intézmény ,
b)	 az	 Országos	 Mikrohitel	 Alapból	 történő 	 pénzkölcsön	 nyújtása	 esetén	 a	 Magyar

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ,
c) mikrohitelezési tevékenység esetén a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok .



(5) [(3)] Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritás i
tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- é s
vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizet ő kezesség,
illetve garancia állománya 2010. december 31-én nem haladhatja meg a [150 000,0] 200 000,0 millió
forintot .

(6) [(4)] Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséb ő l eredő fizetési kötelezettséget a XIX.
Uniós fejlesztések fejezet, 2 . cím, 4 . alcím, 1 . Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport, a 2 .
cím, 4. alcím, 29 . Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni .

fl [(5)] Amennyiben a ( [(4)] bekezdésben szerepl ő előirányzatok a viszontgaranci a
érvényesítéséb ől eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendőek, úgy a további kifizetések
forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséb ő l származó támogatás és
az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti el ő irányzatnak megfelelő arányát .

(8) [(6)] Az (1)-(6)[(3)] bekezdések szerinti kezesség-, illetve garancia érvényesítésb ő l származó, a z
MV Zrt. által behajtott,	 behajtási költségekkel csökkentett követelés összege a Gazdaságfejlesztés
Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli ."

Indokolá s

A javaslat módosítja a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök és a Közép -
magyarországi Operatív Program „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás orientált fejlesztése ”
prioritási tengelyében meghatározott forrásokat terhel ő garanciavállalás eszközére vonatkozó állami
viszontgarancia feltételeit a 2008 . évi költségvetési törvényben rögzített eredeti konstrukcióhoz képest .
Annak érdekében, hogy az európai uniós források hatékonyabban tudják segíteni a kis- é s
középvállalkozások forráshoz jutását, indokolt a készfizető kezességvállalás mellett a Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt . egyéb garanciavállalási jellegű tevékenységét is lehet ővé tenni. Ennek
megfelelően az MV Zrt . kezességvállalásai kiterjedhetnek a mikro-, kis- és középvállalkozások hitel ,
illetve kölcsönszerződéseiből, bankgarancia szerződéseiből, pénzügyi lízingszerződéseiből továbbá
faktoringszerződéseiből eredő kötelezettségeire és garanciát nyújthat a kis- és középvállalkozásoknak
garanciát és kezességet nyújtó garantőr szervezetek számára is . Ezzel összefüggésben szükséges az erre
meghatározott keret emelése .

Budapest, 2009. november 18 .

Podolák yörgy
a bizott ág elnöke
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