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Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGGYŰLÉ~,

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Érkezett 2019 fEBR 2
Benyújtó: Hende Csaba, elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a
Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás

kihirdetéséről szóló törvényjavaslathoz (T/4476.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ)
46. §-a szerinti eljárásában - 2019. február 28-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,
valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott - az összegző jelentés mellékletében szereplő
- részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság - a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján - a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat általa támogatott pontjait, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
tárgyalását 2019. február 28-án lezárta.

Budapest, 2019. február 28.

Tisztelettel:
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Hende Csaba
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Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi
Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló

T/4476. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/4476/3. számú részletes vitát lezáró

bizottsági módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget ( ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/4476/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

Törvényjavaslat a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a
Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás és a 2015. évi

XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában,
Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított

Egyezményhez csatolt Alapszabály
módosításának a kihirdetéséről

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/4476/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 
Módosítás jellege: módosítás

4. §
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Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a
Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt
és 1990. december 20. napján módosított [Egyezmény és az] Egyezményhez csatolt
Alapszabályt (a továbbiakban: Alapszabály)[, továbbá az ezek módosításáról szóló
Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések
kihirdetéséről szóló 2015. évi XLI. törvény szövegének a] módosító. a Nemzetközi
Beruházási Bank Kormányzótanács[a] 2018. december 4-i ülésén elfogadott Jegyzőkönyv [(a
továbbiakban: Jegyzőkönyv)] 11. mellékletejének megfelelő módosítás] {a továbbiakban:
Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/4476/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Országgyűlés a [Jegyzőkönyvnek a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása
tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított
Egyezményhez csatolt Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) módosítására
vonatkozó határozatát] Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/4476/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A [Jegyzőkönyvnek az Alapszabály módosítására vonatkozó határozatának] Módosítás
hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/4476/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § 
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Ez a törvény- a (2) 1-]és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel- a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) A 2. § és 3. § a Megállapodás [21. 4] 21.4 pontban meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az 5. § és a 6. § az Alapszabály 32. cikkelyében meghatározott időpontban lép hatályba.
(4) A Megállapodás, valamint a 2. §~ [és] a 3. §, [valamint] az 5. § és a 6. §, illetve a Módosítás
hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását
követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/4476/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § 
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
felelős miniszter, valamint a [külgazdasági és külügyminiszter]külpolitikáért felelős
miniszter gondoskodik.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/4476/3/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § 
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Alapszabály Módosítással[módosításokkal] egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol
nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről a Módosítás
hatálybalépését követően a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja


