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Az Országgyű lés Gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján
„az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról” szóló T/11108 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat az 59 . §-t követően a következő alcímmel és 60-61 . §-sal egészül ki, ezzel
egyidejűleg a törvényjavaslat szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára
vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik:

„6. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosít ó
Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII. törvény módosítása

60 . A Ma agyport-Import Bank Részvén ársaráról és a Ma agy r Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII . törvény (továbbiakban : Etv.) 1 . § (5a)
bekezdésének b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában :)

b) exportcélú befektetés :devizabelföldi gazdálkodó szervezet export árualap létrehozásá t
vagy szolgáltatásexportot el ősegítő befektetése, amelynek eredményeként a befektetés t
megvalósító gazdálkodó szervezetnél kimutatható az exportárbevétel növekedése . ”

61 . § Az Etv . 2 . § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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„(2) Az Eximbank a hitel és pénzkölcsön nyújtás keretében az export finanszírozás a
érdekében külön rendeletben foglalt feltételek mellett kötött segélyhitelt nyújthat a magya r
árukat,	 szolgáltatásokat megvásároló, 	 igénybe vevő devizakülföldieknek és kedvező
kamatozású hiteleket nyújthat
a) devizabelföldi és devizakülföldi hitelintézeteknek ,
b) a belföldi székhelyű, magyar árukat, szolgáltatásokat exportáló gazdálkodó szervezetekne k
(a továbbiakban: exportőr) ,
c) az exportőr exportjának teljesítését az 1 . _§ (5a) bekezdés a) pontban meghatározotta k
szerint elősegítő beszállítóknak,
d) az exportot az 1 . § (5a) bekezdés b) pontban meghatározottak szerint el ősegítő , belföldi
vagy külföldi befektetést megvalósító export őrnek,
e) a magyar árukat, szolgáltatásokat megvásároló, igénybe vev ő devizakülfóldieknek.
Devizabelföldi és devizakülföldi alatt a devizakorlátozások megszüntetésér ő l, valamint egye s
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001 . évi XCIII. törvény 2. §-ában foglaltakat kell
érteni.”

Indokolás

A módosítás révén az Eximbank az áruexportot el ősegítő befektetési hitelezés mellett a
szolgáltatásexportot megvalósító vállalkozások befektetéseihez szükséges finanszírozási
lehetőségeket is bővíteni tudja, továbbá pontosításra kerül a bank ügyfélkörét rögzít ő
felsorolás .

Budapest, 2013 . május 21 .
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