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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek а költségvetési tervezéssel, valamin t
а pénzpiaci és а közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő
módosításáról sző lő 1'/1271. számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoro s
tartalmi összefüggésben álló pontok szerinti

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy а módosító javaslatunkat az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága vitassa meg :

1 . А törvényjavaslat 6-7. §-ainak az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat
elfogadása esetén а törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszer űen
változik) :

[6 . §

Az Exim tv . 17. § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) Az igazgatóság és а felügyelőbizottság tagja, valamint а vezérigazgató рárt
nevében vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet ne m
folytathat .”

7. §
(1) Az Exim tv . 18. § (2) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

(A Hpt. 137. §-ától és 155. §-ától, valamint а Bit. 83. és 91. §-ától eltérően az
Eximbank vagy а Mehib Rt. vezető állású személyének választható meg vagy
nevezhető ki az а személy, aki)

„b) rendelkezik legalább tizenkét hónap — banki, biztosítási területen vagy а
vállalati gazdálkodás vagy а közigazgatás pénzügyi vagy gazdasági területé n
szerzett — vezetői gyakorlattal, ”

(2) Az Exim tv . 18. §-a а következő (4) bekezdéssel egészül ki :

,,(4) А (2) bekezdés c) pontjától eltér ően а miniszter а (3) bekezdésben
meghatározott szakirányú végzettségt ől eltérő felsőfokú végzettséggel rendelkező
személyt is kinevezhet vezető állású személynek, ha а vezető állásra jelölt személy а
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(2) bekezdés b) pontjában meghatározott területeken szerzett, legalább tizennyol c
hónap vezető i gyakorlattal rendelkezik ."]

Indokolás

Az egymással szoros tartalmi összefüggésben álló pontok szerinti módosító javaslat

célja, hogy hatályban tartsa az Eximbank és а Mehib vezető tisztségviselőire vonatkoz ó

összeférhetetlenségi szabályokat, és ne lazítson а társaságoknál vezet ő állást betöltő
személyekkel szemben támasztott alkalmazási feltételeken .

Budapest, 2014 . szeptember 15 .
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