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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a 102 .5-ának (1) bekezdése alapján a pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló T/6765 . számú törvényjavaslathoz
T/6765/13. számon benyújtott módosító javaslat 1 . pontjához és T/6765/14. számon
benyújtott módosító javaslat 1. pontjához, valamint T/6765/22 . számon benyújtott módosító
javaslatokhoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 16 . §-át megelőző cím és a 16-18. §-ok következő módosítását és a 19 .-23. §-
ok elhagyását javasolom:

[A feltételes tulajdonosi iránymási jogot biztosító elsőbbségi részvény

16. § (1) A hitelintézet az alapszabálya szerint, az els őbbségi részvényfajtán belül
feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító elsőbbségi részvényt (a továbbiakban:
feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító els őbbségi részvény) bocsáthat ki .

(2) A feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító els őbbségi részvény névértékér ő l és
kibocsátási értékéről a Magyar Állam és a hitelintézet a 8. § (2) bekezdésében
meghatározott megállapodásban rendelkezik.

(3) A feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító els őbbségi részvény jegyzésér e
kizárólag a Magyar Állam jogosult .

17 . § (1) A feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító els őbbségi részvény

a) kibocsátására, az alapszabály ezzel összefüggő módosítására, a részvény
keletkeztetésére, valamint – a részvény keletkeztetésének hatályával – részvénykönyv i
bejegyzésre vonatkozó, és

b) a részvény kibocsátási értékét és névértékét meghatároz ó

közgyűlési döntést az államháztartásért felelős miniszter (2) bekezdés szerinti kérelmére
a Fővárosi Ítélőtábla nemperes eljárásban hozott határozatával pótolja .

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a kérelmét abban az esetben terjeszti el ő , ha a
hitelintézet



a) három munkanapot meghaladóan igénybe veszi az MNB rendkívüli likviditási hitelét a
kötelező jegybanki tartalék húsz százalékát meghaladó összegben ,

b) a hitelintézet a Felügyelet által meghatározott és független könyvvizsgáló álta l
megerősített szavatoló tőkéje nem éri el a Hpt . 76. §-ának (1) bekezdése szerinti
tőkekövetelmény hetvenöt százalékát, vagy

c) a hitelintézetnek a hitelez ői felé e törvény alapján vállalt garancia alapján kifizetés
történik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemben a feltételes tulajdonosi irányítási jogo t
biztosító elsőbbségi részvény

a) névértékét egyszázezer forintban,

b) kibocsátási értékét a névértékkel azonos összegben

kell meghatározni .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemt ől a bíróság haladéktalanul rövid úto n
értesíti a hitelintézetet.

(5) Bizonyítási indítványt a kérelmez ő a kérelmében, a kérelmezett az érdemi
ellenkérelmében terjeszthet el ő .

(6) Az eljárás során a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem benyújtásának
nincs helye .

(7) Az eljárás során a bíróság a feleket meghallgatja, és tárgyalást tarthat . A tárgyalás
bármelyik fél távollétében is megtartható .

(8) A bíróság a kérelemtől a beérkezésétől számított nyolc napon belül dönt . A bíróság
határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

(9) A bíróság a határozatát haladéktalanul közli a változásbejegyzési eljárás lefolytatásár a
illetékes cégbírósággal, amely — illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül —
soron kívül, egy munkanapon belül jár el a változások bejegyzése iránt azzal, hogy enne k
hiányában a bíróság határozatának közlése napját követő második munkanapon a
változást bejegyzettnek kell tekinteni.

(10) A változásbejegyzési eljárásban a bíróság határozatán kívül egyéb melléklet csatolás a
nem szükséges .

(11) A változás bejegyzését elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti per, valamin t
a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per a bírósá g
döntésével kapcsolatban nem indítható .

(12) Az államháztartásért felelős miniszter kérelmére a részvényt a változásbejegyz ő
végzés meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül elő
kell állíttatni .

18. § (1) A feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító részvény — az e törvénybe n
meghatározott kivételekkel — a törzsrészvényhez kapcsolódó jogokat biztosítja .

(2) A feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító részvény osztalékra nem jogosít, é s
kibocsátása nem érinti a többi részvényes osztalékhoz való jogát .

(3) A feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító részvény forgalomképtelen, a z
átruházására és megterhelésére irányuló szerződés semmis .]



„Tulajdonosi irányítási jog

16.§(1)AKormány rendeletben megállapítja, ha a hitelintézet

a) húsz munkanapot meghaladóan igénybe veszi az MNB rendkívüli likviditási hitelét a legutolsó ,
könyvvizsgáló által felülvizsgált, az Szmt. szerinti közbenső mérleg készítésére irányadó
szabályoknak megfelel ően elkészített beszámoló mérlegfőösszegének öt százalékát meghaladó
összegben ,

b) Felügyelet által megállapított szavatoló tőkéje nem éri el a Hpt. e törvény hatálybalépésének
napján hatályos76.§-ának (1) bekezdése szerinti tőkekövetelmény ötven százalékát, vagy

hitelező i felé e törvény alapján vállalt garancia alapján kifizetés történik, és a hitelintézet a
kifizetést követ ő harminc napon belül, késedelmi kamattal növelten, nem téríti meg a Magyar
Államnak a kifizetett összege t

és a hitelintézet fizetésképtelensége a magyarországi pénzügyi közvetít őrendszer működésében
súlyos károkat okozna .

(2)AKormány az (1) bekezdés szerinti rendeletét hatályon kívül helyezi, ha

a)a hitelintézet Felügyelet által megállapított szavatoló tőkéje legalább kilencven egymást követő
napon keresztül, folyamatosan a Hpt .76 . §(1)bekezdése szerinti tőkekövetelmény legalább
százhuszonöt százaléka, é s

k)a hitelintézet kilencven egymást követ ő nap egyikén sem vette igénybe az MNB rendkívül i
likviditási hitelét.

(3) Ahitelintézet az (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendelet hatályba lépését megel őző
napramint fordulónapra – a kormányrendelet hatálybalépését ő l számított kilencven napon belül
– az Szmt. szerinti, független könyvvizsgáló által felülvizsgált közbens ő mérleget készít .

(4) Az a hitelintézet, amely az Szmt . rendelkezései alapján konszolidált beszámoló készítésére
kötelezett a 3 bekezdés szerinti közbenső mérle•_ét az Szmt. konszolidált éves beszámolóra
vonatkozó követelményeinek megfelelően készíti el.

17.6 (1) Ahitelintézet, vagy a hitelintézet részvényese kezdeményezheti, hogy a Főváros i
Ítélő tábla nemperes eljárásban állapítsa meg, hogy

a) a16.6 (1)bekezdésben foglalt feltételek a Kormány rendeletének kihirdetésekor ne m
teljesültek,

b)a16.6(2)bekezdésben foglalt feltételek a Kormány 16. §(1)bekezdése szerinti rendeletének
kihirdetését követően legalább egy napig teljesültek.

(2) Az(1)bekezdésben meghatározott kérelemrő l a bíróság haladéktalanul rövid úton értesíti a z
államháztartásért felelős minisztert .

(3) Bizonyítási indítványt a kérelmező kizárólag a kérelmében, a kérelmezett kizárólag az érdem i
ellenkérelmében terjeszthet elő .

(4)Az eljárás során

a)a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem benyújtásának,

b)az eljárás felfüggesztésének,

c)a mulasztás igazolásának

nincs helye .



(5)Az eljárás során a bíróság a feleket meghallgatja, és tárgyalást tarthat . A tárgyalás bármelyik fél
távollétében is megtartható . A bíróság a kérelemrő l a beérkezésétő l számított nyolc napon belü l
dönt.

(6) A bíróság az írásba foglalt határozatot annak kihirdetésekor átadja, vagy annak meghozatalá t
követően haladéktalanul kézbesíti a feleknek vagy képviselő iknek. A bíróság határozatáva l
szemben a kihirdetést vagy a kézbesítést követő három napon belül fellebbezésnek van helye .

.0	 A fellebbezésrő l a Legfelsőbb Bíróság három napon belül dönt . A Legfelsőbb Bírósága
Fővárosi Ítélő tábla határozatát helybenhagyja vagy megváltoztatja . A Legfels őbb Bíróság az írásba
foglalt határozatot annak kihirdetésekor átadja, vagy annak meghozatalát követően haladéktalanul
kézbesíti a feleknek vagy képviselő iknek.

(8) Ha a bíróság a jogerős határozatában azt állapítja meg, hogy a 16 . § (1) bekezdésében foglaltak
feltételek a Kormány rendeletének kihirdetésekor nem teljesültek, vagy a 16 . § bekezdésébe n
foglalt feltételek a Kormány 16 . § (1) bekezdése szerinti rendeletének kihirdetését követően
legalább egy napig teljesültek, a Kormány a rendeletét hatályon kívül helyezi úgy, hogy az a
bíróság határozatának kihirdetésétő l számított három napon belül hatályát veszítse .

18. § (1) A Magyar Állam a 16. § (1) bekezdés szerinti rendelet időbeli hatálya alatt kizárólagosan
jogosult a hitelintézet közgy űlésének hatáskörébe tartozó ügyekben való döntésre . A magyar
állam nevében az államháztartásért felelős miniszter jár el.

(2) A Magyar Állam a közgyűlés hatáskörében eljárva meghozott döntéseit a hitelintézet vezető
tisztségviselőivel és a felügyelő bizottság tagjaival haladéktalanul, írásban közli .

(3) A Magyar Állam a közgy űlés hatáskörében eljárva köteles a Gt.-nek a minősített többséget
biztosító befolyással rendelkező részvényesre vonatkozó szabályai, és a hitelintézet stabil
működése helyreállításához fűződő érdekek elsődlegessége alapján eljárni .

(4) A Magyar Állam a hitelintézettel szemben korlátlanul felel a Magyar Állam által a (3)
bekezdésben meghatározott kötelezettség felróható megszegésével okozott károkért .

(5) Ha a Kormány 16 . § (1) bekezdése alapján kiadott rendeletének hatálybalépése napjátó l
számított százhuszadik napig a hitelintézet részvényese a rendelet hatálybalépését megel őző
napra, mint fordulónapra elkészített és független könyvvizsgáló által felülvizsgált, az Szmt .-ben
meghatározott közbenső mérleg szerinti egy részvényre – tulajdoni hányad alapján – jutó saját
tőke értékével megegyező értéken eladási jogot gyakorolhat a Magyar Állammal szemben .

(6) Az a hitelintézet, amely az Szmt . rendelkezései alapján konszolidált beszámoló készítésére
kötelezett, az (5) bekezdés szerinti közbens ő mérlegét az Szmt. konszolidált éves beszámolóra
vonatkozó követelményeinek megfelelően készíti el .

(7) A Magyar Állam az (5) bekezdés szerinti felajánlott részvényeket köteles megvásárolni és a z
eladási jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napját követő harmincadik napig a vételárata
részvényesnek megfizetni."

[19. § (1) A részvényes a feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító els őbbségi
részvény alapján a közgy űlés hatáskörébe tartozó ügyekben való döntésre kizárólagosan
jogosult, ha erről hatályos kormányrendelet rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendeletet a Kormány akkor adhatja ki, ha a 17 . §
(2) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételek fennállnak és a rendelet kiadása nélkül a
hitelintézet és a pénzügyi közvetítő i rendszer stabilitása súlyos veszélybe kerülne, és az
más módon nem előzhető meg vagy nem hárítható el.

(3) A hitelintézet az (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendelet hatályba lépésé t
megelőző napra, mint fordulónapra az Szmt . szerinti, független könyvvizsgáló által
felülvizsgált közbens ő mérleget készít .



(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletét hatályon kívül helyezi, h a

a) a hitelintézet Felügyelet által meghatározott és független könyvvizsgáló által
megerősített szavatoló tőkéje legalább kilencven egymást követő napon keresztül ,
folyamatosan a Hpt. 76 . §-ának (1) bekezdése szerinti tőkekövetelmény legalább
százötven százaléka, é s

b) megalapozottan feltehető , hogy a hitelintézet és a pénzügyi közvetít ői rendszer
stabilitása más módon is biztosítható .

20. § (1) A hitelintézet részvényese kezdeményezheti, hogy a F ővárosi Ítélőtábla
nemperes eljárásban állapítsa meg, hogy a 19 . § (4) bekezdésben foglaltak teljesülnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemről a bíróság haladéktalanul rövid úto n
értesíti az államháztartásért felelős minisztert .

(3) Bizonyítási indítványt a kérelmező kizárólag a kérelmében, a kérelmezett kizárólag a z
érdemi ellenkérelmében terjeszthet elő .

(4) Az eljárás során a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem benyújtásána k
nincs helye.

(5) Az eljárás során a bíróság a feleket meghallgatja, és tárgyalást tarthat . A tárgyalás
bármelyik fél távollétében is megtartható .

(6) A bíróság a kérelemrő l a beérkezésétő l számított harminc napon belül dönt . A bíróság
határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

(7) A bíróság az írásba foglalt határozatot annak kihirdetésekor átadja a feleknek vagy
képviselő iknek.

(8) Ha a bíróság az (1) bekezdésében meghatározott határozatában azt állapítja meg ,
hogy a 19. § (4) bekezdésében foglaltak teljesülnek, a Kormány a 19 . § (1) bekezdése
alapján kiadott rendeletét úgy helyezi hatályon kívül, hogy az a bíróság határozatána k
kihirdetésétől számított három napon belül hatályát veszítse .

21. § (1) A részvényes a feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító els őbbségi részvény
alapján a Kormány 19 . § (1) bekezdése alapján kiadott rendeletének időbeli hatálya alatt a
közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben való döntésre kizárólagosan jogosult .

(2) A részvényes a közgy űlés hatáskörében eljárva meghozott döntéseit a hitelintézet
vezető tisztségvisel őivel és a felügyelő bizottság tagjaival haladéktalanul, írásban közli.

(3) A feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító részvény esetében a részvényesi jogo k
gyakorlója a közgyűlés hatáskörében eljárva köteles a Gt.-nek a minősített többséget
biztosító befolyással rendelkez ő részvényesre vonatkozó szabályai, és a hitelintézet stabi l
működése helyreállításához fűződő érdekek elsődlegessége alapján eljárni .

(4) A Magyar Állam a hitelintézettel szemben korlátlanul felel a feltételes tulajdonos i
irányítási jogot biztosító részvény tekintetében részvényesi jogokat gyakorló személy álta l
a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség felróható megszegésével okozott
károkért .

(5) Ha a Kormány 19. § (1) bekezdése alapján kiadott rendelete folyamatosan, több min t
huszonnégy hónapig hatályban van, a hitelintézet részvényese a Kormány 19 . 5 (1)
bekezdése alapján kiadott rendeletének hatálybalépését megelőző napra, mint
fordulónapra elkészített és független könyvvizsgáló által felülvizsgált beszámoló szerint i
egy részvényre — tulajdoni hányad alapján — jutó saját tőke értékével megegyező értéken
eladási jogot gyakorolhat a Magyar Állammal szemben .



(6) A Magyar Állam az (5) bekezdés szerinti felajánlott részvényeket köteles megvásároln i
és az adásvétel napját követő harmincadik napig a vételárat a részvényesnek megfizetni .

22. § (1) A feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító részvényt a részvénytársaság a
jegyzett tőke leszállításával

a) bevonja, ha a 19. § (1) bekezdése alapján kiadott rendelet hatályát veszti, vagy

b) bevonhatja, ha ahhoz az államháztartásért felel ős miniszter hozzájárul, és ninc s
hatályban a 19 . § (1) bekezdése alapján kiadott rendelet .

(2) Az államháztartásért felelős miniszter hozzájárul a feltételes tulajdonosi irányítás i
jogot biztosító elsőbbségi részvény bevonásához, ha

a) a 19. § (4) bekezdése a) alpontjában meghatározott feltétel fennáll,

b) a hitelintézet likviditási helyzete a hitelintézet által benyújtott likviditási terv alapjá n
nem indokolja a feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító els őbbségi részvényhez
kapcsolódó jogosítványok gyakorlását ,

c) a hitelintézet és az államháztartásért felel ős miniszter megállapodik a hitelintézet
stabilitásához szükséges további intézkedésekrő l, és

d) a Magyar Állam által e törvény szerint vállalt garancia terhére lehívott összeget é s
járulékait a hitelintézet a Magyar Állam számára megfizette.

23. § (1) A hitelintézet kezdeményezheti, hogy a F ővárosi Ítélőtábla nemperes eljárásban
állapítsa meg, hogy a 22 . § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott feltételek
teljesülése miatt a hitelintézet pénzügyi stabilitása a feltételes tulajdonosi irányítási jogot
biztosító elsőbbségi részvény hiányában is megfelel ően biztosítható, és ítéletével pótolja
az államháztartásért felel ős miniszter hozzájáruló nyilatkozatát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemt ől a bíróság haladéktalanul rövid úton
értesíti az államháztartásért felelős minisztert .

(3) Bizonyítási indítványt a kérelmező kizárólag a kérelmében, a kérelmezett kizárólag az
érdemi ellenkérelmében terjeszthet elő .

(4) Az eljárás során a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem benyújtásána k
nincs helye.

(5) Az eljárás során a bíróság a feleket meghallgatja, és tárgyalást tarthat . A tárgyalás
bármelyik fél távollétében is megtartható .

(6) A bíróság a kérelemről a beérkezésétől számított harminc napon belül dönt . A bíróság
határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

(7) A bíróság az írásba foglalt határozatot annak kihirdetésekor átadja a feleknek vag y
képviselő iknek.]

Indokolá s

A módosítás célja, hogy a korábbi, feltételes tulajdonosi irányítási jogot biztosító els őbbségi
részvény intézményét felváltva a törvény biztosítsa a Magyar Állam számára a közgyűlési jogok
gyakorlásának lehetőségét. Ezzel válsághelyzet esetében szükségtelenné válik a hosszadalma s
eljárás, amely a részvény kibocsátásával, keletkeztetésével és előállításával függ össze, valamint a
szükséges közgyűlési döntés időigényébő l adódik.
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