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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59-60. §
Módosítás jellege: módosítás

[59. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése a
következő f) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

„f) a  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény  részére  megállapított  keretszám
betartásának alakulásáról szóló adatszolgáltatás részletes szabályait.”

60. §

A  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  14.  alcíme  a
következő 48. §-sal egészül ki:

„48. §

(1) 2018.  december 31-ig a 9.  §-ban meghatározottaktól  eltérően a kormányzati  szektorba
sorolt pénzügyi intézmény háromszázhatvanöt napon túli futamidejű adósságot keletkeztető

1 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. 



ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. A
döntés során a miniszter mérlegeli: az államadósság-mutató alakulását, a pénzügyi intézmény
működőképességéhez szükséges és az intézmény fennálló kötelezettségeiből eredő forrásigény
mértékét és ütemezését.

(2) A 9. § (4) bekezdése alapján 2019. évre meghatározandó értéket a Kormány legkésőbb
2018. október 31-ig hagyja jóvá.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. §
Módosítás jellege: elhagyás

[54. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. §-a a következő
(3)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  a  kormányzati  szektorba  sorolt,  a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény (a
továbbiakban:  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény)  adósságot  keletkeztető
ügyletet  érvényesen  a  (4)-(10)  bekezdésben  foglaltak  figyelembe  vételével  köthet.  E
rendelkezést  nem  kell  alkalmazni  a  naptári  éven  belül  lejáró  adósságot  keletkeztető
ügyletekre.

(4) A  Kormány  legkésőbb  a  költségvetési  évre  vonatkozó  költségvetési  törvényjavaslat
Költségvetési  Tanács számára,  a  24.  §  (1)  bekezdés a)  pontja szerint  történő benyújtásáig
meghatározza azt az összeget (a továbbiakban: keretszám), amelyet a kormányzati szektorba
sorolt pénzügyi intézmény költségvetési év utolsó napján fennálló, a 2. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti  konszolidált  adósságállománya  nem haladhat  meg.  A Kormány a  költségvetési  év
során – az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezésére – az államadósság-mutató e
törvény  szerint  meghatározott  alakulásának  veszélyeztetése  nélkül  módosíthatja  az  előző
évben meghatározott értéket.

(5) A Kormány a (4) bekezdés szerinti keretszámot a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi
intézmény 3. § (1) bekezdés a)–e) pontjai szerinti adósságállománya, és a pénzügyi intézmény
által elfogadott betétekből eredő adósságállománya együttes összegére határozza meg.

(6) A  Kormány  (4)  bekezdés  szerinti  döntéseit  az  államháztartásért  felelős  miniszter
kezdeményezi,  állami  tulajdonú  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény  esetén
annak tulajdonosi joggyakorlását ellátó szerv véleményének kikérésével. A Kormány döntései
a kormányzati  szektorba sorolt  pénzügyi  intézmény legalább három éves  középtávú üzleti
stratégiájának bemutatásával kezdeményezhetők.
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(7) Állami  tulajdonú  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény  esetén  annak
tulajdonosi joggyakorlását ellátó szerv gondoskodik a középtávú üzleti stratégiának, az éves
üzleti  tervnek,  valamint  az  éves  forrásbevonási  tervnek  a  Kormány  (4)  bekezdés  szerinti
döntésével  való  összhangjáról.  Egyéb  esetben  az  államháztartásért  felelős  miniszter
gondoskodik  a  keretszám  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézménnyel  történő
megismertetéséről.

(8) A  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény  a  keretszám  betartásának
alakulásáról  évente  legalább  négy  alkalommal  a  Kormány  rendeletében  meghatározott
tartalommal adatot szolgáltat az államháztartásért felelős miniszternek. Amennyiben az egyes
adatszolgáltatások közötti időszakban a keretszám betartását befolyásoló esemény következik
be,  vagy  kockázat  merül  fel,  arról  a  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény
haladéktalanul értesíti az államháztartásért felelős minisztert és tulajdonosi joggyakorlóját.

(9) Amennyiben a (8) bekezdés szerinti adatok alapján az államháztartásért felelős miniszter
az államadósság-mutató e törvény szerint meghatározott alakulásának veszélyeztetését jelzi
előre,  a  Kormánynál  az  államadósságra  vonatkozó  követelmények  betartásához  szükséges
intézkedést kezdeményezhet.

(10) Az  államháztartásért  felelős  miniszter  a  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi
intézmény  vagy  a  pénzügyi  közvetítőrendszer  stabilitásának  megőrzése  érdekében  a
keretszámtól  eltérő  adósságot  keletkeztető  ügyletet  is  engedélyezhet.  A  döntés  során  a
miniszter mérlegeli az államadósság-mutató alakulását, a mutatóra vonatkozó követelmény
veszélyeztetéséből vagy be nem tartásából eredő hatás összevetését a pénzügyi intézmény vagy
a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása megőrzésének hatásával, a pénzügyi intézmény által a
működőképessége tekintetében jelzett kockázatok mértékét.”]

Indokolás 

1-2. 

A kormány nem akarja elfogadni, hogy az államadósság az Eximbank államháztartáson belülre
való sorolásával 2%-al nőne az Eurostat szerint. Az LMP álláspontja az, hogy az Eximbank egy
foglyul ejtett pénzügyi intézmény, ami nem rendeltetésszerűen működik, ezért nem támogatható,
hogy a kormány statisztikai adatokat a saját érdekei szerint kommunikálhasson.
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