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IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM  

(a Minisztérium hivatalos fejléces papírján kinyomtatva)  
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Az Európai Közösségek Bizottsága 
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság 
L Igazgatóság – Pénzügyi műveletek, program irányítás és kapcsolattartás az EIB Csoporttal 
L3-as Egység – Hitelezés és IFI Program Irányítás  
L-2920 Luxemburg 
 
 
 
Tárgy: Maximum 6 500 000 000 EUR összegről szóló Hitelmegállapodás az Európai 
Közösség (mint Hitelnyújtó) és a Magyar Köztársaság (mint Hitelfelvevő) [valamint a 
Magyar Nemzeti Bank (mint Hitelfelvevő Ügynöke)] között  
 
 
 Tisztelt Uraim! 
 
Én, mint a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztere jelen véleményt a 
Magyar Köztársaság (a továbbiakban: „Hitelfelvevő“) és az Európai Közösség (a 
továbbiakban: „Hitelnyújtó“) által 2008. november [•]-én aláírt fenti Hitelmegállapodásra és 
annak elválaszthatatlan részét képező Mellékleteire (a továbbiakban együtt: 
„Hitelmegállapodás“) való hivatkozással bocsátom ki. 
 
Biztosítom Önöket, hogy teljes hatáskörrel bírok a Hitelmegállapodással kapcsolatos jelen 
jogi vélemény Hitelfelvevő nevében történő kibocsátására. 
 
Megvizsgáltam a Hitelmegállapodás eredeti példányait. Megvizsgáltam továbbá a 
Hitelfelvevőre és annak Ügynökére alkalmazandó nemzeti és nemzetközi jog vonatkozó 
rendelkezéseit, az aláírók aláírási jogosultságát, valamint az általam szükségesnek és 
megfelelőnek tartott egyéb dokumentumokat. Az itt kibocsátott vélemény szempontjából 
releváns további jogi vizsgálatokat és ellenőrzéseket is elvégeztem.  
 
A jelen véleményben használt és nem definiált kifejezések értelmezése a 
Hitelmegállapodásban foglalt értelmezés szerint történik. 
 
A fentiek tükrében a következő véleményemet nyilvánítom ki: 
 

1. A Magyar Köztársaságban hatályban lévő törvények, jogszabályok és jogilag kötelező 
érvényű határozatok alapján Hitelfelvevő a Hitelmegállapodás [Hitelfelvevő 
képviselőjének teljes neve és beosztása] által történő létrehozásával (lásd: Loan 
Agreement 14. cikkét is) érvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezi magát az abban 
megfogalmazott valamennyi kötelezettsége teljesítése mellett. Kijelentem, hogy a 



Hitelmegállapodás lehívásokkal kapcsolatos Pénzügyi Szerződések létrehozására 
vonatkozó rendelkezései a magyar jog szerint teljes érvényűnek tekinthetők.  
 

2. A Hitelmegállapodás Hitelfelvevő által történő végrehajtása, betartása és teljesítése: 
(i) rendelkezik a megfelelő, valamennyi szükséges jóváhagyás, intézkedés, engedély 
és meghatalmazás útján elnyert felhatalmazással; és (ii) nem sérti, és nem fogja sérteni 
egy illetékes hatóság vonatkozó jogszabályát vagy döntését sem. 

 
3. Következésképpen semmi nem akadályozza vagy korlátozza Hitelfelvevő azon jogát, 

hogy pontosan és ténylegesen megfizesse bármely Hitelmegállapodás szerinti összeg 
tőke-, kamat- vagy bármely más jellegű tartozását. 

 
4. A Hitelmegállapodás a Hitelfelvevővel és annak Ügynökével szemben a magyar 

jogszabályok szerint végrehajtható. A Hitelmegállapodás végrehajtása nem mond 
ellent a magyar jog kötelező rendelkezéseinek, a magyar közrendnek, a nemzetközi 
szerződéseknek vagy nemzetközi jog általánosan elfogadott, és a Hitelfelvevőre 
kötelező érvénnyel alkalmazandó elveinek. 
 

5. A Hitelmegállapodás jogszerűségének, érvényességének vagy végrehajthatóságának 
nem feltétele, hogy az benyújtásra, regisztrálásra vagy beiktatásra kerüljön bármely a 
Magyar Köztársaságon belüli bíróságnál vagy hatóságnál. 
 

6. A Hitelmegállapodás végrehajtásával és teljesítésével, illetve a Hitelmegállapodás 
szerinti bármely tőke, kamat, jutalék és más összeg kifizetésével vagy átutalásával 
kapcsolatban nem áll fenn a Magyar Köztársaság vagy annak bármely adóhatósága 
által kivetett adó-, illeték- vagy bármely más díjkötelezettség. 

 
7. A Hitelmegállapodás szerint esedékes bármely összeg átutalásával kapcsolatban nincs 

szükség devizahatósági jóváhagyásra, és nem merül fel díj vagy más jutalékfizetési 
kötelezettség. 

 
8. A Hitelmegállapodás [Ügynök képviselőjének teljes neve és beosztása], mint egyik 

aláíró fél által történő aláírása érvényes jogi kötelezettséget ró Ügynökre. 
 
9. Az angol jog, mint a Hitelmegállapodásra irányadó jog választása érvényes 

jogválasztás, mely Hitelfelvevőre nézve kötelező érvényű a magyar jognak 
megfelelően. 

 
10. Hitelfelevő jogszerűen, ténylegesen és visszavonhatatlanul elismeri az Európai 

Közösségek Bíróságának, valamint az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának 
kizárólagos illetékességét a Hitelmegállapodással kapcsolatban, mely bíróságok 
bármely határozata hatályos és érvényesíthető Magyarországon. 

  
11. Sem a Hitelfelvevő sem annak bármely tulajdona nem élvez védettséget szuverenitás 

vagy más jogi alapon az igazságszolgáltatással, a lefoglalással - a bírósági határozat 
előtt vagy után - vagy a végrehajtással szemben a Hitelmegállapodásra vonatkozó 
semmilyen jogi eszköz vagy eljárás tekintetében.  

 
12. A Hitelmegállapodás a </> rendelkezései szerint jött létre 



13. Magyarországon nem él olyan rendelkezés, mely szükségessé tenné a 
Hitelmegállapodás és Mellékletei végrehajtásának, teljesítésének és betartásának 
ratifikálását.  

 
14. A Hitelmegállapodás 1. cikkében meghatározott hitel összeget Hitelfelvevő 

részletekben kapja az Egyetértési Megállapodás értelmében, és a 
Hitelmegállapodásban, valamint a Pénzügyi Szerződésekben rögzített feltételekkel. 
 

15. Összefoglalva, a Hitelmegállapodás szakszerűen jött létre, Hitelfelvevő valamennyi 
Hitelmegállapodással kapcsolatos kötelezettsége érvényes, kötelező jellegű és 
végrehajtható a meghatározott feltételeknek megfelelően anélkül, hogy fentiek 
érvényét bármely további megerősítéssel szükséges lenne alátámasztani. 
 

 
 
Tisztelettel: 


