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SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján „A Magyarország
pénzügyi stabilitásáról” szóló T/5130 . számú törvényjavaslathoz a Számvev őszéki és
költségvetési bizottság a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 6 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki :

"6. §

(1) Az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot

keletkeztető ügyleteket azonos árfolyamon kell figyelembe venni .

(2)	 A	 41 .	 §-ban meghatározott kölcsönfelvétel, 	 illetve annak visszafizetése miatti

államadósság-mutató változást nem kell figyelembe venni az államadósság-mutat ó

számításakor."

2. A törvényjavaslat a következő új VII. fejezettel egészül ki, és ezt követően a

törvényjavaslat fejezeteinek és §-ainak számozása értelemszer űen módosul :

"VII. fejezet



Pénzii14 i rendszer stabilitásának me ' őrzése érdekében hitelintézeteknek n úthat ó

kölcsön

41.

(1) A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását potenciálisan veszélyeztető helyzetben a Magvar

Állam a szabad pénzeszközeinek kezelése keretében

a) a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényt szerezhet ,

b) a Magyar Köztársasé területén székhellyel rendelkező hitelintézetnek kölcsönt nyújthat .

(2) Az e §-ban foglaltak teljesítése során a Magyar Állam nevében az államháztartásért felel ős

miniszter az ÁKK Zrt . útján jár el .

3 Az államháztartásért felelős miniszter az 1 bekezdés a ont a szerint szerzett érték . a.írt

a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkez ő hitelintézetnek értékpapír-kölcsön

ügylet keretében kölcsönadhatja .

(4)	 Az államháztartásért	 felelős	 miniszter	 az értékpapír-kölcsön ügyletrő l	 vagya

kölcsönnyújtásról szóló döntését megel őzően javaslatot ké r

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökétő l, amely tartalmazza

aa) a hitelintézet pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása szempontjából történő értékelését,a

más szabályozott intézményre, pénzügyi piacra, pénzügyi infrastruktúrára, és a reálgazdaságr a

gyakorolt hatásának vizsgálatát,

ab) a hitelintézet rövid távú likviditási helyzetének értékelését, é s

ac) a legfontosabb pénzügyi piacok helyzetéről, a rendelkezésre álló likviditásról szóló

elemzést, valamint

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának elnökétől, amely

tartalmazz a

ba) a hitelintézet szavatoló tőke helyzetérő l szóló értékelést ,

bb) a hitelintézet közép- és hosszú távú likviditási helyzetérő l szóló értékelést, é s

bc) összevont alapú felügyelet vagy kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézet esetén a

csoportszintű közép- és hosszú távú likviditási és szavatoló tőke helyzet megítélésérő l szóló

értékelést .

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kölcsönnyújtáshoz kapcsolódóan az államháztartásér t

felelős miniszter a kölcsönfelvevő kötelezettségeként olyan feltételek teljesülését írja el ő ,

amelyek biztosítják, hogy a kölcsön a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező

vállalkozások finanszírozási forrásainak bővítését szolgálja .



(6) A (3) bekezdés szerinti értékpapír-kölcsön ügylethez kapcsolódóan a kölcsönbe ad ó

legalább

a) a kölcsönbe vevő kötelezettségeként olyan feltételek teljesítését írja elő , amelyek

biztosítják, hogy a kölcsönbe kapott értékpapír hasznosítása által elérhet ővé váló pénzügyi

forrás a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező vállalkozások finanszírozási

forrásainak bővítését szolgálja, és

b) kölcsönzési díjat köt ki .

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésben meghatározott ügylet az Áht . 8/A .	 -a

szerinti	 finanszírozási	 célú	 pénzügyi	 műveletnek	 minősül,	 amely	 költségvetés i

előirányzatként, illetve annak teljesítéseként nem számolható el ."

Indokolás

Az első módosító javaslat arról rendelkezik, hogy a második pontban bevezetett kölcsö n
miatti adósságváltozást ne kelljen az államadósság-mutatóban figyelembe venni . A pénzügyi
válság kialakulása jellemz ően a Kormány hatáskörén kívül es ő ok, ezért indokolt lehet, hogy a
bankok forráshoz juttatása miatti adósságnövekedés ne váltson ki kiigazítási kényszert a
költségvetésben .

Pénzügyi válság esetén előfordulhat, hogy a hitelintézetek nem jutnak megfelelő mennyiségű
forráshoz. A hitelintézetek finanszírozási problémái rendszerszintű kockázathoz vezethetnek .
Ebben az esetben indokolt lehet a Magyar Állam jelenléte . A módosító javaslat második
rendelkezése szerint a Magyar Állam kölcsönt nyújthat a magyar székhellyel rendelkez ő
hitelintézeteknek likviditási gondok esetén . A rendelkezés nem új, az államháztartásról szóló
törvényben eddig rendelkezésre állt ez a lehet őség a hitelintézetek számára . A Magyarország
pénzügyi stabilitási törvényjavaslat ugyanakkor megfelel őbb helyet ad a rendelkezésnek .

Budapest, 2011 . december 15 .

Dr. Nyikos László
elnök
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