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Törvényekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek
Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló
megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi VIII. törvényhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A jogszabályhoz tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül
közzétételre.
Jelen törvény célja a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült
Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kihirdetése.
A Megállapodás a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továbbiakban:
Nsztv.) alapján nemzetközi szerződésnek minősül, ezért kötelező hatályának elismerésére az Nsztv. rendelkezéseit
kell alkalmazni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
Az Nsztv. 7. § (1) bekezdés a) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel a nemzetközi szerződés kötelező hatályának
elismerésére akkor kerülhet sor, ha a szerződés szövegének ismeretében az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe
tartozó nemzetközi szerződés esetében erre felhatalmazást ad.

A 2. §-hoz
A Megállapodást az Nsztv. 9. §-a értelmében törvénnyel szükséges kihirdetni.

A 3. §-hoz
Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvénytervezet
e szakasza rögzíti a belső jogba transzformált Megállapodás hiteles angol- és magyar nyelvű szövegét.
Mindkét szöveg egyaránt hiteles. A szövegek közti eltérés esetén az angol szöveg irányadó. Ezért a törvény
a Megállapodásnak mind a hiteles angol nyelvű, mind pedig a hiteles magyar nyelvű szövegét kihirdeti.
A Megállapodás I. cikke a Megállapodásban foglalt gyakran használt fogalmak meghatározását tartalmazza.
II. cikke előírja, hogy a Kormány az Iroda és az ahhoz rendelt UNOCT személyzet, valamint bármilyen más UNOCT
személyzet részére legalább olyan kedvező elbánást biztosítson, mint amilyenben az Ország területén jelenlévő
többi kormányközi vagy nemzetközi szervezet vagy ENSZ ügynökség, alap vagy program, illetve személyzetük
részesül.
III. cikke rendelkezik a Kormány és a UNOCT közötti együttműködés általános kereteiről, IV. cikke az Iroda
személyzetének a UNOCT által történő kinevezéséről szól.
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V. cikke meghatározza, hogy a UNOCT tulajdona, pénzeszköze (ideértve értékpapír, arany, valuta tartását,
felhasználását, szabad átutalását) és vagyontárgyai, valamint személyzete tekintetében az az Egyezmény megfelelő
rendelkezéseit alkalmazza, ugyanakkor a Kormány hozzájárul a UNOCT és annak személyzete számára olyan
kiegészítő kiváltságok és mentességek nyújtásához is, amelyek szükségesek lehetnek az Irodára ruházott feladatok
végrehajtásához. A Megállapodás VI–VIII. cikkei részletes, mindazonáltal nem kimerítő jellegű rendelkezéseket
tartalmaz e vonatkozásban, továbbá a cikk meghatározza a UNOCT küldöttségek tagjai, illetve a UNOCT irodához
hivatalos ügyben meghívottak számára biztosítandó kiváltságok és mentességek körét is [a VIII. cikk tartalmának
megfelelően, ide nem értve annak (2) bekezdése h), j), m) és n) pontjaiban foglaltakat.]
VI. cikke kimondja a UNOCT tulajdonának, pénzeszközeinek, vagyontárgyainak mentességét a joghatóság minden
formája, illetve a végrehajtás alól és az Irodavezető hozzájárulásától függően teszi lehetővé az Ország területén
hatósági jogkörrel felruházott személy az Irodába hivatali feladat ellátása végett történő belépését is. Ezenfelül
a UNOCT mentes a működtetéssel és tranzakciókkal kapcsolatos adók és illetékek, valamint a hivatali munkához
szükséges beszerzésekre kivethető és általában kivetésre kerülő jövedéki adók, forgalmi adók, (ennek biztosítása
adó visszatérítés formájában történik a diplomáciai képviseletekre és azok tagjaira irányadó szabályok szerint) díjak
és egyéb közvetett adók alól.
A VII. cikk értelmében a UNOCT-nek küldött, illetve UNOCT által küldött hivatalos közlések és levelezések,
kiadványok, álló- és mozgóképek, videó, film-és hangfelvételek – legalább más kormányt, illetve annak diplomáciai
képviseletét, nemzetközi, kormányközi szervezetet megillető nemzeti elbánás szerint – sérthetetlenek és a Kormány
nem alkalmaz semmilyen cenzúrát a közlések és a levelezés tekintetében. Továbbá a UNOCT-nek joga van rejtjel
alkalmazására, valamint arra, hogy levelezést és más hivatalos anyagokat olyan futárok útján vagy lepecsételt
poggyászban továbbítson, illetve kapjon meg, amelyek a diplomáciai futárokkal és a diplomáciai poggyásszal
azonos kiváltságokat és mentességeket élveznek.
A Megállapodás VIII. cikke a fentiek szerint a UNOCT tisztviselőinek, míg a IX. cikk a helyben szerződtetett és
órabérben foglalkoztatott személyzetnek a jogállására, továbbá XI. cikke a kiküldött szakértők jogállására
vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket. X. cikke rögzíti, hogy a UNOCT, UNOCT tisztviselők és az egyéb,
az ENSZ társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozó UNOCT személyzet (amennyiben van) mentesül
a magyar társadalombiztosítási rendszer által előírt hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól.
XII. cikke rendelkezik arról, hogy a UNOCT a Külgazdasági és Külügyminisztériummal a UNOCT tisztviselők nevét,
valamint e személyek státuszának változásait ismerteti.
A Megállapodás XIII. cikke rögzíti, hogy a UNOCT személyzetét a kiváltságok és mentességek az Egyesült Nemzetek
Szervezete és a UNOCT érdekében és nem az érintett egyének előnyben részesítése céljából illetik meg és a UNOCT
az igazságszolgáltatás rendes menetének megkönnyítése, a rendőrhatósági szabályok tiszteletben tartása
érdekében mindenkor köteles együttműködni az illetékes magyar hatóságokkal. Ennek fényében minden olyan
esetben, amikor az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkára azon a véleményen van, hogy a mentesség akadályozná
az igazságszolgáltatás menetét és arról az Egyesült Nemzetek Szervezete és a UNOCT érdekeinek sérelme nélkül le
lehet mondani, joga és kötelessége lemondani a UNOCT személyzet tagjainak mentességéről.
A Megállapodás XIV. cikke rendelkezik arról, hogy a Kormány elismeri és elfogadja az ENSZ által a UNOCT
tisztviselők részére kiállított utazási igazolványt (laissez-passer), mint útlevéllel egyenértékű, érvényes úti okmányt.
Mindamellett az ilyen utazási igazolvánnyal rendelkező személyek vízumkérelmei a lehető leggyorsabb elbírálásban
részesülnek, továbbá a Kormány megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy megkönnyítse az Irodába hivatalosan
meghívott személyek Országba való belépését, tartózkodását, valamint onnan való távozását, tekintet nélkül
a meghívottak állampolgárságára.
A XV. cikke biztosítja, hogy a Kormány vagy a UNOCT kezdeményezésére a Megállapodás végrehajtását segítő egy
vagy több kiegészítő megállapodás jöhessen létre, illetve azok közös megegyezéssel módosíthatók legyenek.
A Megállapodás XVI. cikke a felek közötti vitarendezésre irányadó részletes rendelkezéseket tartalmazza,
miszerint a Megállapodásban meghatározott kivételekkel a viták tárgyalások útján vagy bármely más, egyeztetett
vitarendezési módon oldandók meg. Egyébiránt azokat a végső döntés meghozatala érdekében bármelyik fél
kérésére be kell nyújtani három olyan választottbíróból álló bíróság elé, akik közül kettőt a két Fél jelöl, majd az így
kijelölt választottbíró kijelöl egy harmadikat, aki az elnök.
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Összhangban a Megállapodás XVII. cikkében foglaltakkal a Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételétől
számított tizenötödik (15.) naptári napon lép hatályba és tizenöt (15) évig marad hatályban. A Megállapodás hatálya
tizenöt (15) év elteltével további tíz (10) éves periódusokra meghosszabbodik, abban az esetben, ha a Felek fel
nem mondják e Cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az egyik Fél írásban értesíti a másik
Felet a Megállapodás felmondásáról hozott döntéséről, azt követően két (2) évvel a Megállapodás és az annak
alapján létrejött kiegészítő megállapodások hatályukat veszítik, azokat a rendelkezéseket ide nem értve, amelyek
a UNOCT-nek az Irodában végzett tevékenysége rendezett megszüntetését, valamint tulajdona elidegenítését
szabályozzák.

A 4. §-hoz
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, továbbá
a kihirdető jogszabály hatálybalépésnek naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását
követően a Magyar Közlönyben közzétett közleményével állapítja meg.

Az 5. §-hoz
A Megállapodás végrehajtására a törvény a külpolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

Az 1. melléklethez
A Megállapodás magyar nyelvű hiteles szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

A 2. melléklethez
A Megállapodás angol nyelvű hiteles szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

Végső előterjesztői indokolás
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya
közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása
figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
2020. évi IX. törvényhez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri
szállításról szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 2002. december 6-án írták alá Brüsszelben.
A Megállapodást az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya
közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás, és az azt módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi
X. törvény hirdette ki.
2013. július 1-jén a Horvát Köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz. Horvátország csatlakozási okmánya
6. cikkének (2) bekezdésével összhangban Horvátország a jegyzőkönyv útján csatlakozik a Megállapodáshoz.
A Megállapodáshoz való csatlakozás az egyszerűsített eljárás keretében valósult meg, ennek megfelelően és
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (5) bekezdésével összhangban jegyzőkönyvet kellett
aláírni. A létrejött Megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából
történő módosításáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 2018. december 21-én írták alá
Brüsszelben. A Jegyzőkönyv a Megállapodás szerves részét képezi.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében
a Jegyzőkönyvet törvényben kell kihirdetni.

A 2. §-hoz és az 1. melléklethez
A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét tartalmazza.
A Jegyzőkönyv 1 szakaszból és 4 cikkből áll.
1. cikkhez: A cikk a Horvát Köztársaság Megállapodáshoz való csatlakozását tartalmazza.
2. cikkhez: A cikk a szerződés horvát nyelvű szövegének hitelességéről rendelkezik.
3. cikkhez: A cikk a Jegyzőkönyv jóváhagyásáról, hatálybalépése időpontjáról rendelkezik.
4. cikkhez: A cikk a Jegyzőkönyv nyelvi változatainak hitelességéről rendelkezik.

A 3. és a 4. §-hoz
A törvény hatálybalépésével összefüggő és a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazzák.

Végső előterjesztői indokolás
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező
földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával
és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
2020. évi X. törvényhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A Megállapodás célja az országhatáron áthaladó új földgázszállító vezeték (rendszerösszekötő) megvalósításához
szükséges adminisztratív kérdések rendezése, különös tekintettel a földgázvezeték kivitelezésével kapcsolatos
munkát végző személyek jogállására, e személyek határátlépésére, valamint a Magyarország és Szerbia területén
való kölcsönös tartózkodására jogi kereteire.
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya jelen Megállapodás aláírásával elismerte, hogy országaik
energiaellátása érdekében az együttműködés elengedhetetlen, felismerte továbbá az országhatáron áthaladó új
földgázszállító vezeték (rendszerösszekötő) megvalósításának szükségességét, amely lehetőséget kínál a szállítási
útvonalak és a beszerzési források diverzifikálására, és hosszú távon garantálja a fogyasztók gázellátásának
biztonságát.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A Megállapodás tartalmát tekintve – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. §-a alapján – törvényhozási
tárgykört érintő szabályokat tartalmaz, ezért a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi
L. törvény (a továbbiakban: Nsztv) 7. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra tekintettel, a Megállapodás
kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés adhat felhatalmazást.

2. §-hoz
A Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően az Nsztv. 9. §-a értelmében a Megállapodást
törvényben kell kihirdetni.

3. §-hoz
Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvényjavaslat
e szakasza és a 2. melléklet tartalmazza a Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét, az 1. melléklet pedig
a Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegének magyar nyelvű fordítását.
A Megállapodás 1. cikke a fogalom-meghatározásokat, a 2. cikke az illetékes hatóságokra és a kivitelező gazdasági
társaságokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A Megállapodás 3. cikke rögzíti, hogy a Megállapodás hatálya kiterjed a földgázszállító vezeték a szerb–magyar
rendszerösszekötő projekt keretében történő megépítésére, amelynek kivitelezője Magyarország részéről
az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Szerb Köztársaság részéről pedig
a Gastrans Llc.
A Megállapodás 4. cikke szabályozza a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos munkát végző személyek
jogállását, az 5. cikke pedig a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos munkavégzés feltételeit és a határellenőrző
hatóságokkal szemben fennálló kötelezettségeket.
A Megállapodás 6–8. cikke rendezi a belső szabályzatokkal és biztonsággal, illetve a jogviták rendezésével
kapcsolatos kérdéseket, továbbá felsorolja az egyéb rendelkezéseket. A 9. cikk rendelkezik arról, hogy a Szerződő
Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a jelen Megállapodás végrehajtásából fakadó bármely tevékenység
megkezdésének időpontjáról.
A Megállapodás 10. cikke záró rendelkezésként rendelkezik többek között a Megállapodás hatálybalépésének,
módosításának, illetve felmondásának feltételeiről.

4. §-hoz
A Megállapodás a 10. cikk (2) bekezdése értelmében a legutóbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő
harmincadik napon lép hatályba. E diplomáciai jegyzékben – amelyet időben később küldenek meg a másik
Szerződő Fél részére – a Szerződő Felek tájékoztatják egymást arról, hogy teljesítették a Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges valamennyi belső jogi előírást.
A fentiek naptári napját – az Nsztv. 10. § (4) bekezdésének megfelelően – annak ismertté válását követően
a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §-hoz
A törvény végrehajtásáról az energetikáért felelős miniszter gondoskodik.
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Végső előterjesztői indokolás
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi XI. törvényhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A Törökország és Magyarország közötti közúti személyszállítási és árufuvarozási kapcsolatokat az 1968. szeptember
14-én aláírt kormányközi megállapodás szabályozza. A megállapodás végrehajtására jött létre a Magyar–Török
Közúti Fuvarozási Vegyesbizottság. A felek közötti tárgyalások során folyamatosan napirenden volt a kétoldalú
megállapodás módosítása, mivel a jelenleg hatályos megállapodás már több, mint 50 éves. A felek a Magyarország
Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi közúti személyszállítási és árufuvarozási
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról szóló 47/2019. (IV. 30.) ME határozat alapján kezdték meg az új
megállapodás tárgyalását. A Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács 2019. november 7-i ülése
keretében aláírásra került a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás).

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A Megállapodás tartalmát tekintve – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. §-a alapján – törvényhozási
tárgykört érintő szabályokat tartalmaz, ezért a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi
L. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel a Megállapodás kötelező
hatályának elismerésére az Országgyűlés adhat felhatalmazást.

A 2. §-hoz
A Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően az Nsztv. 9. § (1) bekezdése értelmében
a Megállapodást törvényben kell kihirdetni.

A 3. §-hoz
Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a törvényjavaslat e szakasza és a vonatkozó
mellékletek tartalmazzák a Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövegét.
A Megállapodás 1. cikke a Megállapodás tárgyi hatályát, 2. cikke a fogalom-meghatározásokat tartalmazza.
A Megállapodás 3. cikke rögzíti a menetrend szerinti, a 4. cikke a nem menetrend szerinti autóbuszjárat indításának
feltételeit, 5. cikke pedig tartalmazza a személyszállítási kabotázs fuvarozás tiltását.
A Megállapodás 6. cikke szabályozza az árufuvarozás végzésének feltételeit, 7. cikke felsorolja az engedélymentesen
végezhető fuvarozásokat. A 8. cikk a fuvarozók kötelezettségeit határozza meg a másik ország nemzeti
jogszabályainak betartására.
A Megállapodás 9. cikke a túlméretes, illetve veszélyes árut szállító gépjárművek számára tartalmaz előírást, míg
a 10. és 11. cikke a fuvarozók kötelezettségeit határozza meg a másik ország nemzeti jogszabályainak betartására,
felelősség-biztosítás meglétére és az úthasználati díjak megfizetésére vonatkozóan, valamint a fuvarozással
kapcsolatos vám- és adószabályokat foglalja össze.
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A Megállapodás 12. cikke a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős szerveket jelöli meg. A Megállapodás
alkalmazása céljából a Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amelynek működési kereteit és az ülések
összehívásának rendjét is szintén ezen cikk rögzíti.
A Megállapodás 13. cikke záró rendelkezésként rendelkezik többek között a Megállapodás hatálybalépésének,
módosításának, illetve felmondásának feltételeiről.

A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
A Megállapodás a 13. cikk (1) bekezdése értelmében azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napján lép
hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást a Megállapodás hatálybalépéséhez
szükséges belső eljárások teljesítéséről.
A fentiek naptári napját – az Nsztv. 10. § (4) bekezdésének megfelelően – annak ismertté válását követően
a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

Az 5. §-hoz
A törvény végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

A 6. §-hoz
Hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmaz arra tekintettel, hogy – a Megállapodás a 13. cikk (3) bekezdése
értelmében jelen Megállapodás hatálybalépésével – a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1968. évi szeptember hó 14. napján aláírt
egyezmény, valamint annak módosítása, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya
között Budapesten, 1976. évi június hó 21. napján aláírt, az 1968. évi magyar–török közúti fuvarozási megállapodás
módosításának kihirdetéséről szóló 1978. évi 26. törvényerejű rendelet egyidejűleg hatályát veszti.

I N D O K O L Á S O K T Á R A • 2020. évi 35. szám

IV.

503

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeleteihez,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó
egyes MNB rendeletek módosításáról szóló 5/2020. (III. 19.) MNB rendelethez
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak gyors és exponenciális ütemű növekedése miatt szükséges
a makroprudenciális intézkedések felülvizsgálata, a pénzügyi közvetítőrendszer sokkellenálló képessége és
stabilitása fenntartásának, valamint a bankrendszer gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának
támogatására.
A fenti célok mentén jelen rendelettel módosulnak egyfelől a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának
szabályozására vonatkozó rendelkezések oly módon, hogy a devizafinanszírozás megfelelési mutató számítása
során figyelembe vett éven túli források csoportja megbontásra kerül, az egyes alcsoportokat eltérő súllyal
kell figyelembe venni a mutató számítása során. Másfelől a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános
denominációs összhangra vonatkozó rendelkezések módosítása keretében a maximálisan megengedett
mérlegfőösszeg arányos nyitott mérlegen belüli pozíció csökkentésre kerül. A módosítások támogatják, hogy
a hitelintézetek devizafinanszírozása stabil maradjon, finanszírozási kockázatokkal kapcsolatos sérülékenységük
tovább csökkenjen.
A fenti célok mentén hatályát veszti továbbá a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozása keretében
a hitelintézetek jelzáloglevél-kereszttulajdonlását korlátozó rendelkezés annak érdekében, hogy a normál
pénzpiaci körülmények fennállása esetére bevezetett, piacmélyítési szándékkal megfogalmazott elvárás teljesítése
a jelentősen megváltozott pénzügyi piaci körülmények között ne jelentsen aránytalan terhet a hitelintézetek
számára. A módosítás támogatja azt is, hogy a hitelintézetek forrásköltségei a jövőben is mérsékeltek maradjanak.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint
a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
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Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

