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Összegző jelentés

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a

külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/10217.) 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  –  2020.  május  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 2020. május 28-án lezárta.

Budapest, 2020. május 28.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a

külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosításáról szóló T/10217. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/10217/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Exim törvény: a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény
Külszoltv.: a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10217/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés - Exim törvény 21. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) Az Exim törvény 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésétől eltérően hitelintézetnek nem minősülő egy
ügyféllel  vagy ügyfélcsoport  nem hitelintézet  tagjával  szembeni  kitettség értékének az együttes
összege  nem  haladhatja  meg  az  Eximbank  szavatoló  tőkéjének  harmincöt  százalékát.  A
hitelintézetekkel  szembeni  -  ügyfelenként  vagy ügyfélcsoportonként  külön  számított  -  kitettség
[érték]értékének összege  nem  haladhatja  meg  az  Eximbank  szavatoló  tőkéjének  kétszáz
százalékát.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10217/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Exim törvény 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az  575/2013/EU  rendelet  I.  melléklet  4.  pontja  szerinti  [„Alacsony]alacsony kockázatú
[kategóriába”]kategóriába sorolandók azok a mérlegen kívüli kötelezettségvállalások, amelyekből
a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó fedezet még nem érvényesíthető állapota miatt az Eximbank
belső szabályzata szerint lehívás, folyósítás nem valósulhat meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10217/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban:
Külszoltv.) 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10217/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

A Külszoltv. 10. alcíme a következő 35/E. §-sal egészül ki:

„35/E. §

A mindenkori központi költségvetésről szóló törvény XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezet  Külképviseletek  igazgatása  cím  vonatkozásában  a  kötelezettségvállalás  pénzügyi
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ellenjegyzésére,  valamint  érvényesítésére  a  külpolitikáért  felelős  miniszter  tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság alkalmazásában álló személy is megbízható. A megbízást
írásban kell elfogadni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10217/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Külszoltv. 58/C. § (3) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Külszoltv. 58/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E törvény szerinti azon kormánytisztviselőt, aki felett a kormányzati igazgatásról szóló törvény
81. § (1) bekezdése szerint a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gyakorolja a munkáltatói
jogokat,

a)  az  e  törvény  hatálya  alá  tartozó  másik  kihelyező  szervnél  történő  tartós  külszolgálati
kihelyezés érdekében történő külszolgálati kirendelés esetén,
b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. §-a szerinti vagy ezzel egyenértékű tevékenység
esetén,
c) – a kormányzati igazgatásról szóló törvény 104. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően –
állam-  vagy  kormányközi  nemzetközi  szervezetnél,  illetve  nemzetközi  vagy  regionális
szervezetnél  vagy  az  Európai  Unió  szerveinél  külügyi,  külpolitikai,  nemzetközi  vagy  egyéb
diplomáciai tevékenység megkezdése érdekében történő átmeneti  jogviszony létesítése esetén,
vagy
d) a kormányzati igazgatásról szóló törvény a 131. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben

annak időtartamára a kihelyező vezető a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése
szerinti  álláshelyre,  külföldi  felkészülési  állományba  helyezi.  Az  e  bekezdés  szerint  külföldi
felkészülési  állományba  helyezett  kormánytisztviselő  jogviszonyára  a  11.  §  rendelkezéseit  kell
alkalmazni,  azzal,  hogy a kormányzati  igazgatásról  szóló törvény helyett  az  a)–c)  pont  szerinti
kormánytisztviselő esetében a 11. § (4) bekezdés c) pontja szerinti illetményt, a d) pont szerinti
kormánytisztviselők esetében a 11. § (4) bekezdés b) pontja szerinti illetményt kell alapul venni az
illetmény  számításánál.  Az  a)-c)  pont  szerinti  kormánytisztviselő  –  jogszabály  eltérő
rendelkezésének hiányában –  a kormányzati igazgatásról szóló törvény, illetve e törvény szerinti
illetményre  akkor  jogosult,  amennyiben  a  másik  szervnél,  illetve  további  jogviszonya  után
illetményre,  díjazásra  vagy  bárminemű  egyéb  juttatásra  nem  jogosult,  [vagy  mint]illetve,  ha
napidíjra  nem  jogosult  nemzeti  [szakértő  részére  fizetés  nélküli  szabadság  kiadásra  nem
került]szakértőként  kerül  kiküldésre.  A  d)  pont  szerinti  kormánytisztviselő  a  kormányzati
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igazgatásról szóló törvény 131. § (1) bekezdés b) pont szerinti fizetés nélküli szabadság időtartama
alatt a kormányzati igazgatásról szóló törvény, illetve e törvény szerinti illetményre vagy egyéb
juttatásra nem jogosult.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10217/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Külszoltv. 58/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2018. december 31. napján a kormányzati igazgatásról szóló törvény 289. § (4) bekezdés
hatálya alá tartozó, a (3) bekezdés d) pontja szerint a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. §
(4) bekezdése szerinti álláshelyre, felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselők esetén a
kormányzati igazgatásról szóló törvény 289. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a távollét vége alatt a (3) bekezdés d) pontja szerinti távollét vége értendő.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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