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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 8. Cím
Módosítás jellege: elhagyás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  [8 Központi kezelésű előirányzatok]
    [1 Vállalkozások folyó támogatása]
      [1 Normatív támogatások]
        [1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése] [20 500,0] /-20 500,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A  2013-as  törvénymódosítás  elfogadása  után  nagymértékben  megnőtt  az  Eximbank  általi
hitelkihelyezés a Fidesz-közeli vállalkozók cégei felé. Köztudott tény, hogy több export-import
tevékenységet nem folytató cég is kapott a banktól hitelt. Garancsi István 16,5 milliárdot kapott
a Kopaszi-gát, Andy Vajna 6,7 milliárdot a TV2 megvásárlására. Az Eximbank egy foglyul ejtett
pénzügyi intézmény, mivel nem rendeltetésszerűen és funkciójának megfelelően hitelez. Arról ne
is  beszéljünk,  hogy  az  Eximbank  volt  vezérigazgatója,  aki  korábban  a  Nemzetgazdasági
Minisztérium helyettes  államtitkára volt,  gyanúsított  a pénzintézet  ingatlanbérleti  szerződései
miatt  folytatott  büntetőeljárásban.  Az  Eximbank  mindösszesen  egy  pazarló  pénznyelő,  a
kamatkiegyenlítés lényegében a fideszes holdudvar projektjeinek finanszírozását szolgálja. Ezt
ne közpénzből tegyék.
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