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Az Országgy űlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László úr ,
az Országgyű lés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a
Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosít ó
Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII . törvény módosításáról szóló T/8749. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottságimódosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat címe az alábbiak szerint módosul :

„a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosít ó
Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Ban k
Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény módosításáról” .

2. A törvényjavaslat következ ő 16. §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat további § -
ainak számozása értelemszerűen módosul :

„16 . § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény (a
továbbiakban: MFBtv.) 5. &-a a következ ő (8) bekezdéssel egészül kí :

„(8) Az MFB Zrt. javára vagy érdekében fennálló állami kezességgel érintett alapjogviszony
módosítása esetén az állami kezesség — az államháztartásért felelős miniszter külö n
hozzájárulása nélkül — az alapjogviszony változásához igazodva áll fenn, feltéve, ha a
változás nem érinti a fennálló kezességvállalással biztosított alapjogviszonynak az állam i
kezességvállalásra	 vonatkozó	 jogszabályokban	 vagy kormányhatározatban 	 rögzített
feltételeit.”

(2) Az MFB Zrt . prudens működésére vonatkozó szabályok” alcíme a következő 9/A. §-sal
egészül ki :

„9/A . A Hpt.-ben foglaltakon túl a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagországán kívüli országban székhellyel rendelkez ő pénzügyi intézmény, amelyben az állam,
területi közigazgatási szervezet vagy helyi hatóság — külön-külön vagy együttesen,



közvetlenül vagy közvetve – többségi részesedéssel rendelkezik ; az MFB Zrt. részérea
Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete (a továbbiakban : Felügyelet) engedélye é s
magyarországi fióktelep létesítése nélkül is nyújthat hitelt és pénzkölcsönt . "

(3) Az MFBtv . 11 . § (1) bekezdésében a „Pénznyi Szervezetek Állami Felügyelete ( a
továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe a „Felügyelet” szöveg lép."

Indokolás

Az Európai Parlament és a Tanács 2006 . június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek
tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról a Magyar Export-Import Bank Zrt .- t
Eximbankot, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt .-t azonos módon kezeli. Ennek
megfelelően a koherens szabályozás megköveteli, hogy a törvényjavaslat 5 . §-ával analóg
módon a Magyar Fejlesztési Bank Zrt .-re is kimondásra kerüljön, hogy OECD államoko n
kívüli többségi közvetlen vagy közvetett állami tulajdonú bankok a Pénzügyi Szervezetek
Allami Felügyeletének engedélye hiányában és fióktelep létesítése nélkül is hitelezhessék . A
javaslat a jogszabályi állami kezességgel érintett alapjogviszony módosítása esetére kimondja,
hogy a vonatkozó előírásokkal nem ellentétes módosítások esetén a kezesség külön
jóváhagyás nélkül is fennáll . E rendelkezés az állami kötelezettségvállalás jogszabályban
rögzített feltételeit nem érint ő módosítások esetén biztosítja a gazdasági folyamato k
rugalmasabb kezelését .

Budapest, 2012 . október 29 .

gán Antal
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