EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS (magyar fordítás)

A MAGYAR KORMÁNY ÉS AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK KÖZÖTT

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYARORSZÁGI BANKSZEKTOR ÉS A REÁLGAZDASÁGI SZEKTOR
TÁMOGATÁSÁBAN

EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: „Megállapodás”) a Magyar Kormány és az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank között (a továbbiakban: a „Bank”), a továbbiakban külön hivatkozva:
„Fél” és együttesen hivatkozva, mint: „Felek”.

Mivel a Bank egy, nemzetközi közjog alapján, egy a létrehozásáról szóló 1990 május 29-i
megállapodás értelmében létrehozott nemzetközi szervezet, módosításaként (a „Megállapodás”)
Magyarország csatlakozott a Megállapodáshoz, a Bank tagjává vált 1992. június 10-én;

MIVEL a Felek egyetértenek abban, hogy egy stabil bankszektor adja kulcsfontosságú alapját a hosszú
távú, fenntartható gazdasági növekedésnek,

MIVEL a Magyar Kormány arra törekszik, hogy megerősítse kapcsolatát a bankszektorral, annak
érdekében, hogy elősegítsen egy stabil és kiszámítható makrogazdasági egyensúlyt támogató
keretszabályozást,

MIVEL a Magyar Kormány nem szándékozik közvetlenül, vagy közvetett módon többségi tulajdonra
szert tenni rendszerszinten fontos helyi bankokban – kivéve egy teljes bankrendszer stabilitását
fenyegető esetben – és elkötelezett amellett, hogy a következő három évben átadja minden
közvetlen-, vagy közvetett részesedését a magánszektornak, amelyet jelenleg birtokol helyi
bankokban,

MIVEL a Felek együtt kívánnak működni különböző fejlesztési kezdeményezésekben a pénzügyi
szektorban,

MIVEL ezzel összefüggésben a Felek meg kívánják határozni az átfogó elsőbbséget az
együttműködésre a reálgazdaság támogatásában Magyarországon az elkövetkező években,

A Felek a következőkben állapodtak meg:

1. Szakasz – Intézkedések a Magyar pénzügyi szektor hatékonyságának növelésére

A felek úgy ítélik meg, hogy a magyar bankszektor hatékonyságának növelése érdekében egy sor
intézkedést végrehajtása szükséges rövid és távon. Ezen intézkedéseket magában fogva, de nem
kizárólagosan:

A banki adó korrekciója a 2016-2019-es időtartamra, a 2014 évi banki mérlegek alapján számolva,
2016-tól kezdődően 31 bázispontra, 2017-től 2018 végére 21 bázispontra csökken. A 2019-es évtől a
bankadó mértéke az EU-ban uralkodó normáknak megfelelő szinten kell lennie. Ennek érdekében a
Magyar Kormány 2015 júniusára megteszi a szükséges lépéseket a jogszabály-előkészítésre és a
törvényhozói testület felé történő benyújtására.
A devizában denominált (a szerk. megj.: „devizaalapú” hitelek) forintosításának szabályozásáról szóló,
2014. december 15-én kiadott, 2014-es LXXVII. törvény végrehajtását úgy kell biztosítani, hogy a
bankszektorban elkerülendőek legyenek az árfolyamkockázathoz kapcsolódó további költségek.
Biztosítani kell, hogy a bankok nemteljesítő hitelportfóliójának leépítésére irányuló kezdeményezésék
a nemzetközi legjobb gyakorlatot tükrözzék, különös tekintettel ezen programok átlátható és piaci
alapú működésére. Továbbá a jövőbeni zálogjog érvényesítések (a szerk. megj.: ingatlanárverések) és
kilakoltatások további korlátozásától tartózkodni kell. A már létező, a bajba jutott hitelesek
ingatlanjainak megvásárlására vonatkozó már létező programot ki kell bővíteni és a jogosultsági
feltételeket pedig lazítani kell.
Jelzés a piacnak és a közvéleménynek, hogy a banki ügyfelek magáncsődjére és visszamenőleges
hatályú felmondási jogaikra vonatkozóan nem kerül új törvény, vagy jogszabály elrendelésre a
Magyar Bankszövetséggel való megfelelő konzultáció és annak támogatása nélkül.
A hatályos EU-jogszabályok szerinti, Magyarországi kötelezettségek sérelme nélkül a Magyar
Kormány tartózkodik olyan új törvények, vagy intézkedések bevezetésétől, amelyek negatív hatással
lehetnek a bankszektor profitabilitására - azokon kívül, amelyekre a Magyar Kormány az Európai
Uniós tagságából fakadó kötelezet, valamint
Biztosítani kell a fair versenyt és az egyenlő bánásmódot a magyar piacon minden aktív pénzügyi
intézmény részére - méretétől vagy tulajdonosi nemzetiségtől függetlenül, összhangban az Európai
Unió egységes piaci szabályaival és a szabad és tisztességes verseny elveivel.
2. Szakasz – Közös működési prioritások

A Felek együttműködnek a közös működési prioritások azonosításában, amelyeket az EBRD
Magyarországon támogatna, az új EBRD Magyarországi Országsratégiája Igazgatótanácsának
jóváhagyásával, amely tartalmazná a Felek által azonosított prioritásokat. A pénzügyi szektorban az
EBRD támogatni fogja a bizalom megerősítését és újjáépítését, összhangban a Magyar Kormány
erőfeszítéseivel, a bankszektor működési környezetének javítása érdekében. EBRD fellépései között
szerepelhet: (i) Az NPL (a szerk: non-performing loan - nem teljesítő hitelek) hitelállomány
szanálásának elősegítése (szabályozási konzultáció és befektetés), (ii) eszköz- és adósság-tranzakció a
szektor további konszolidációjának támogatása érdekében, (iii) a kkv- és nagyvállalati hitelezést
segítő eszközök biztosítása.

Az EBRD - a magyarországi ország stratégiájával összhangban - növelné a hitelezési aktivitását a
szélesebb értelemben vett magyar gazdaságban, és az ehhez szükséges forrásokat rendelkezésre
fogja bocsátani.

3. Szakasz – A nyilvánosság tájékoztatása

A Felek a pénzügyi szektor fejlesztéséért és erősítéséért kinyilvánítják jelen Megállapodás szerinti
együttműködésüket. Ennek érdekében a Felek a Megállapodás aláírására egy közös eseményt
szerveznek.

4. Szakasz – Kapcsolattartás

Bármely jelen Megállapodással kapcsolatban adott tájékoztatás és egyéb közleményt a következő
kapcsolattartókhoz – vagy egyéb címre – kell intézni, vagy olyan egyéb címre, amelyet bármely Fél a
másik félnek küldött értesítéssel jelöl meg:

5. Szakasz – Záró rendelkezések

Ezen Megállapodás tükrözi a Felek nézeteit és szándékait, hogy nem kizárólagos alapon működjenek
együtt, jóhiszeműen, de bármiféle törvényi kötelezettség keletkezése nélkül, az alkalmazandó jog
alapján, vagy bármelyikük felelősségének keletkezése nélkül. Harmadik fél sem szerezhet jogi
előnyöket ezen Megállapodásból.

A felek megegyeznek abban, hogy ezen Megállapodás egyik rendelkezése sem tekinthető illetve
értelmezhető valamelyik Fél – ezen Megállapodásban szereplő vagy abból következő bármely

tevékenység vagy projekt egészének vagy valamely részének finanszírozására vonatkozó –
ajánlatának, ígéretének vagy kötelezettségvállalásának és bármely projekt és/vagy tevékenység
EBRD-általi finanszírozása – előírás szerint – az EBRD irányító testületeinek jóváhagyásától, valamint
belső előírásaitól és eljárásrendjétől függ.

Abban az esetben, ha erre lehetőség nyílik, a Feleknek minden tevékenységre és projektre külön
egyedi intézkedésben kell megállapodni. A felek mindegyike a jelen Megállapodás végrehajtásából
eredő költségeket maga viseli, hacsak vonatkozó, külön megállapodások másként nem rendelkeznek.

A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Felek azon jogát, hogy a jelen
Megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekkel, projektekkel vagy együttműködési területekkel
kapcsolatos megállapodásokat vagy egyezményeket kössön más felekkel.

A Felek rendszeresen, de hat hónaponként legalább egy alkalommal találkoznak, hogy felülvizsgálják
és megvitassák jelen Megállapodás végrehajtását, értékeljék a fentiekben meghatározott
célkitűzések elérését, és amennyiben szükséges, fontolóra vegyék az elengedhetetlen kiigazításokat.

A jelen Megállapodásban semmi sem minősül, értelmezhető, úgy, mint az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bankot létrehozó megállapodás, a nemzetközi egyezmények vagy az alkalmazandó
jogszabályok értelmében a Bank számára biztosított kiváltságok, mentességek és felmentések,
lemondásának vagy más módosításának.

Ezen Egyetértési Megállapodás bármely rendelkezésének értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő,
vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést a Felek békésen, konzultáció útján rendezik.

Jelen Megállapodás az utolsó fél által aláírt napon lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg
bármelyik Fél írásban értesíti a másik felet arról, hogy szándékában áll ezt a Megállapodást
megszüntetni. Ebben az esetben ez a Megállapodás az értesítés másik Fél általi kézhezvételét
követően megszűnik, kivéve, ha az értesítés másként nem rendelkezik.

A Megállapodás a Felek kölcsönös írásos beleegyezésével módosítható.

A FENTIEK HITELÉÜL a Felek képviseletére jogosultjain keresztül eljárva, jelen Egyetértési
Megállapodást négy eredeti példányban angol nyelven írták alá.
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