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Bizottsági módosító javaslat!

Dr. Katona Bél a
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1) bekezdése alapján
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10999. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat a 4 . §-t következően a következő új címmel és új §-sokkal egészül
ki, amelynek következtében a §-sok és hivatkozások számozása értelemszerűen
változik :

„A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthite l
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII. törvény módosítása

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII. törvény (a továbbiakban : Etv.) 1 . §-ának
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„1 . § (1) A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: Eximbank) szakosított hitelintézet, a Magyar Exporthitel Biztosít ó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban : Mehib Rt .) biztosító
részvénytársaság . ”

(1) Az Etv. 1 . §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„A Mehib Rt . által végzett piacképes kockázatú biztosítási tevékenységére a
biztosítókról és a biztosítási tevékenységr ől szóló 2003 . évi LX. törvényt (a
továbbiakban: Bit .) az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .”

(2) Az Etv. 1 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„(4) Az Eximbankra és a Mehib Rt.-re a gazdasági társaságokról szóló törvényt ( a
továbbiakban: Gt.) az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni . ”
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Az Etv. 3 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„3 . § (1) A Mehib Rt . tevékenysége a következő biztosítási ágazatok piacké es és
nem- piacképes kockázatú biztosításaira, viszontbiztosításaira, valamint az ezekhe z
kapcsolódó információszolgáltatásra terjed ki :

a) hitel,

b) kezesség ,

különböző pénzügyi veszteségek.

(2) A Mehib Rt . az (1) bekezdés szerinti tevékenységeit exportirányú külkereskedelm i
ügyletekhez, nemzetközi segélyügyletekhez, külföldi befektetésekhez és belföldi
értékesítésekhez, illetve utazásszervezési szolgáltatást végző belföldi vállalkozás ,
külföldi vállalkozás belföldi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete Magyarországr a
történő utaztatási tevékenységéhez kapcsolódóan jogosult végezni . A Mehib Rt. aze
bekezdésben	 felsorolt	 tevékenységekbő l	 eredő 	 deviza-árfolyamkockázato t
elkülönülten is biztosíthatja.

(3) A 6. § (2) bekezdés szerint állami készfizető kezesség a következő ügyletekhez
kapcsolódhat :

a) nem-piacképes kockázatok fedezetére nyújtott exporthitel-biztosítások, illetve
viszontbiztosítások ;

b) exporthitel biztosításnak nem min ősülő biztosítási, illetve viszontbiztosítási fedeze t
nyújtása, amennyiben azok biztosítását, illetve viszontbiztosítását az Európai Bizottsá g
az EK Szerződés 88. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentési eljárásban jóváhagyta ,
illetve ez ellen nem emelt kifogást .

(4) E törvény alkalmazásában exporthitel biztosítások és viszontbiztosítások esetébe n
nem-piacképesnek minősülnek

a) a (6) és (7) bekezdésben felsorolt kockázatok, ha a teljes kockázatviselés ideje ( a
gyártási idő és a hitel futamideje együttesen) legalább két év ;

b) azon kockázatok, amelyeknél a teljes kockázatviselési idő a két évet nem éri el ,
amennyiben

ba)az adós letelepedési helye nem az Európai Unió tagállamában, vagy az OECD
következő tagállamaiban van : Ausztrália, Kanada, Izland, Japán, Új-Zéland, Norvégia ,
Svájc, Amerikai Egyesült Államok é s

bb)magánadós vagy kezese esetén a (6) bekezdésben vagy a (7) bekezdés a)-c)
pontjában szereplő kockázatok bármelyike ,

bc)állami adós vagy kezese esetén a (6) bekezdésben vagy a (7) bekezdésa)vagy c)
pontjában szereplő kockázatok bármelyike

merül fel .

(5)	 Nem-piacképesnek	 minősülnek	 továbbá	 azok	 kockázatok,	 amelyek
kockázatviselési ideje nem éri el a két évet és nem felelnek meg a (4) bekezdésb)
pontjában szereplő feltételeknek, amennyiben azok exporthitel biztosítását, illetve
viszontbiztosítását az Európai Bizottság az EK Szerz ődés 88. cikk (3) bekezdése
szerinti bejelentési eljárásban jóváhagyta, illetve ez ellen nem emelt kifogást .

(6) A politikai típusú kockázatok körébe tartoznak azok a kockázatok, amelyek a
biztosító országán kívül politikai és politikai jellegű események (pl . háború,



polgárháború, zavargások) bekövetkezte, államhatalmi és adminisztratív jelleg ű
intézkedések elrendelése, a biztosító országában kiviteli korlátozások alkalmazás a
miatt merülnek fel . Ide tartoznak továbbá a természeti és nukleáris katasztrófák
kockázatai .

(7) A kereskedelmi típusú kockázatok körébe tartoznak azok a kockázatok, amelye k

a) az adós vagy kezese nemfizetése, késedelmes fizetése miatt ,

b) az adós vagy kezese fizetésképtelensége miatt ,

c) az export célú szerződés vevő általi jogalap nélküli felmondása vagy a szerződés
tárgyát képező áruk, szolgáltatások átvételének megtagadása miat t

merülnek fel .

(8) E § alkalmazásában

a) állami adós:a központi kormányzat, a jegybank, továbbá a regionális és a helyi
önkormányzat, illetve az irányításuk alatt álló minden olyan szervezet, amely a
szervezet székhelye szerinti állam joga alapján sem jogi, sem közigazgatási úton nem
nyilvánítható fizetésképtelennek;

b) magánadós:az a) pontba nem tartozó szervezet .

(9) A (4) bekezdés a) pontjában foglalt kockázatok az exportcélú szerződések gyártás i
és teljesítési szakaszaira biztosíthatóak, illetőleg viszontbiztosíthatók .

(10) A Mehib Rt.-nek az általa megkötött piacképes kockázatú biztosításokból ered ő
fizetési kötelezettségei még abban az esetben sem teljesíthetőek a központi
költségvetés terhére, ha az ügylethez kapcsolódó besorolási feltételek kés őbbi
megváltozása nem-piacképes kockázatú biztosítás megkötését tenné lehet ővé."

L
Az Etv. 6 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az Állam készfizető kezesként felel a Mehib Rt. által az e törvényben, valamint
kormányrendeletekben	 elő írt	 feltételekkel	 vállalt	 biztosításokból,	 illetőleg
viszontbiztosításokból ered ő fizetési kötelezettségek teljesítéséért .”

Az Etv. 7 . §-a (1) bekezdésénekb)és c) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

[Azéves költségvetési törvényben meg kell határozni:1

„b)az Eximbank által az Állam készfizető kezessége mellett vállalható exporthitel -
garanciák állományának fels ő határát, valamint az egyéb export célú garanciaügylete k
állományának fels ő határát,

c) a Mehib Rt . által az Állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítási
kötelezettségek, illetőleg viszontbiztosításból eredő kötelezettségek állományának
felső határát,”

10.§

Az Etv. a következő 8. §-sal egészül ki :

;8 . § Az e törvény alapján vállalt jogszabályi állami kezességgel kapcsolatosan a z
Allam kezességvállalási díjat nem számol fel ."



11. §

Az Etv. 25 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A Mehib Rt . Állam készfizető kezessége mellett végzett tevékenységére a Bit . és
a viszontbiztosítókról szóló 2007 . évi CLIX. törvény rendelkezéseit nem kell
alkalmaznia.”

12. §

Az Etv. 26 . §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a Mehib Rt. által az Állam készfizető
kezessége mellett vállalható biztosítások, illetőleg viszontbiztosítások tárgyát,a
biztosítási eseményeket, valamint ezen biztosítások és viszontbiztosítások feltételeit é s
részletes szabályait rendeletekben szabályozza .

(3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a kamatkiegyenlítési rendszer és a z
Eximbank által az Allam készfizető kezessége mellett vállalható exporthitel-garanciá k
feltételeit és részletes szabályait, továbbá az Allam készfizet ő kezessége mellett
vállalható egyéb export célú garanciaügyletek feltételeit és részletes szabályait
rendeletekben szabályozza .”

13. §

(1) Az Etv. 4. §-ában, 5. §-ában, 6. §-a (3) bekezdésében, 13 . §-a (1) és (2)
bekezdésében, 26 . §-a (1) bekezdésében az „EB . Rt.” szövegrész helyébe „Mehib Rt . ”
szöveg lép .

(2) Az Etv. II. Fejezetének címében „az EB . RT” szövegrész helyébe „a MEHIB Rt . ”
szöveg lép .

(3) Az Etv. V. Fejezetének címében „az EB . RT-RE” szövegrész helyébe „a MEHIB
Rt.-RE” szöveg lép "

2. A törvényjavaslat 127 . §-ának következő módosítását javasolom :

„(1) E törvény — a (2)—([3]4) bekezdésben meghatározott kivétellel . a kihirdetését
követő 3. napon lép hatályba .

(2) E törvény [1—3111—7 . §-a, 10—11 . §-a, 13—31 . §-a, 33—68 . §-a; 72—73 . §-a, 74. *-
ának (3) bekezdése, 75 . §-a, 77—78 .§-a, 80—97.§-a, 99—109. §-a, 117—118 . §-a, 120. *-
a, 122. §-a, 123 . §-ának (2) bekezdése, 124 . §-a 2010. január 1-jén lép hatályba .

(3) E törvény 8—9 §-a és 12. §-a 2010. január 2-án lép hatályba .

([3]4) E törvény 111 . §-a, 115 . §-a, 121 . §-ának (2) bekezdése 2011 . január 1-jén lép
hatályba.

([4]5) 2010. január 1-jén hatályát veszti

a) a Tpt. 345. §-a (2) bekezdésének m) pontja,

b) a Bszt. 161 . §-ának (3) bekezdése ,

c) a Hpt. 2 . sz. melléklete III. fejezetének 51 . pontjai

d) az Etv. 25 . §-ának (1) bekezdése .

([5]6) E törvény 2011 . január 2-án hatályát veszti .



3. A törvényjavaslat 129 . §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) E törvény a Tanács közép- és hosszú lejáratú fedezettel rendelkez ő ügyletek
exporthitel-biztosításával kapcsolatos főbb rendelkezések összehangolásáról szóló
98/29/EK Irányelvével való összhangot szolgálja . ”

Indokolás

Az 1994. évi XLII . törvény (Etv.) 6 . §-ának a Magyar Köztársaság 2010 . évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009 . évi CIX.
törvénnyel kihirdetett módosításával lehet ővé válik, hogy a gazdasági és pénzügyi
válság hatásainak csökkentése érdekében a MEHIB Zrt . által az állam készfizet ő
kezessége mellett nyújtható viszontbiztosítási tevékenység eddig korlátozott alany i
köre kiterjesztésre kerüljön a hitelbiztosítási piac további szerepl őire, amennyiben
majd a programot az Európai Bizottság jóváhagyja . Az intézkedés szükségessé teszi a
változások következetes végigvezetését a törvényben.

A tervezett intézkedésekkel ideiglenesen — a végrehajtást szolgáló kormányrendelete k
keretfeltételei között — amíg ezt a tevékenységet a piaci szerepl ők igazolt módon ne m
végzik, azok a magyar exportőrök és belföldi értékesítést végző , alapvetően kis- és
közepes méretű vállalkozások juthatnak pótlólagos biztosítási fedezethez, amelyek
számára pénzügyileg megalapozott ügyleteik megvalósításához a magá n
hitelbiztosítási piac (átmeneti időre) nem, vagy csak elégtelen mértékben áll
rendelkezésre a pénzügyi válság miatt .

A javaslat egyértelművé teszi, hogy a Bit. és a viszontbiztosítási törvény
rendelkezéseit a MEHIB Zrt nem-piacképes kockázatú biztosítási tevékenység e
esetére nem kell alkalmazni . A gazdasági társaságokról szóló törvénnyel val ó
összhangot szolgálja névváltozást tartalmazó, illetve technikai módosítás .

A deviza-árfolyam kockázatnak a hitelbiztosító által vállalható többi kockázattó l
elkülönült kezelési lehet őségére vonatkozó jogszabályi háttér megfogalmazása a
finanszírozást végző pénzügyi intézmények kockázatkezelési és tőkemegfelelési
szabályaihoz történő illeszkedés miatt indokolt . A devizaárfolyam kockázato k
tekintetében eddigiekben kizárólag az export bevételekhez hasonló jelent őségű
beutazó turizmus, vevő oldali fizetési kockázatainak biztosítására volt lehetőség. Ezt a
korlátot oldja fel a jelen módosítási javaslat .

A törvény hatályos szövegében a kockázatokra vonatkozó fogalmak kiegészítésr e
kerülnek. Erre azért van szükség, hogy meghatározásra kerüljenek az Allam készfizet ő
kezessége mellett művelhető egyéb biztosítási, illetőleg viszontbiztosítási
tevékenységek, melyek nem exporthitelezési kockázatokat fednek le .

2010-től a költségvetés definíciója pénzügyi tervre szűkül (jelenleg pénzügyi terv ,
illetve alap), így a központi költségvetés, mint terv terhére történ ő
kötelezettségvállalás nem értelmezhető . Jogilag a kötelezettség alanya a Magyar
Allam .

A javaslat rendelkezik arról, hogy az Állam az e törvény alapján vállalt jogszabály i
kezességek esetén eltekint az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvényben
említett kezességvállalási díj megfizetésétő l .



A javaslat tartalmazza az Etv. végrehajtási rendeleteinek kiadására vonatkoz ó
felhatalmazó rendelkezések pontosítását, figyelemmel a definíciós változásokra .

Budapest, 2009 . december 1 .
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