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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban :

Hhsz.) 40 . § (1) bekezdése alapján az „egyes törvényeknek a pénzügyi közvetít őrendszer fejlesz-

tésének előmozdítása érdekében történő módosításáról” szóló T/4393 . számú törvényjavaslathoz

az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő .

1. A törvényjavaslat a következő új 106-107 . §-sal egészül ki:

„106.

(1) A Bszt . 136. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Ha akár a nyilvántartások és a befektet ői követelések egyezőségének hiánya miatttakár egyéb
akadályozó körülmény miatt nem lehet az összes ügyfél vonatkozásában egyidej űleg az (1)
bekezdésnek megfelelően eljárni, úgy a felszámoló a pénzügyi eszközök és az árutőzsdei
szolgáltatás tárgyát képező eszközök vonatkozásában a következőképpen jár el :
a) ha valamely pénzügyi eszköz vagy árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz tulajdonosa,
letevője kétséget kizáróan, egyedileg azonosíthatóóúgy az eszközt kiadja a tulajdonosnak, illetve
letevőnek,
b) az ügyfélnek az a) pontban előírtak szerint ki nem adható megbízói vagy letéti számlán találhat ó
pénzügyi eszközöket, vagy árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszközöket a felszámoló homogén
eszköz csoportokba sorolja, majd a felszámolás kezd ő időpontjában fennálló a meghatározott
homogén eszköz csoportba tartozó eszközök vonatkozásában elismert követelésekkel arányosan
kiadja az ügyfél részére,
c) ha az eszköz az a) és b) pontok alapján nem adható ki, akkor - a Cstv. 57 . §-ában meghatározott
kielégítési sorrendtől eltérően - a felszámolásiköltsek kielégítését követően a befektetés i
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vállalkozás vagy az árut őzsdei szolgáltató vagyonából el őször ezen követelést kell kielégíteni .A
felen bekezdés alkalmazásában tulajdonosnak kell tekintetni az alszámla jogosultját is a javár a
nyilvántartott, vagy egyébként a személyre szóló letéti vagy megbízói alszámlán elhelyezett
eszközök vonatkozásában."

(2) A Bszt . 136. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A homogén csoportok képzésének alapját kizárólag az eszköz típusa határozza meg, egyé b
körülmények azt nem befolyásolják . A homogén csoportok kiadását megel őzően a felszámolóa
vitatott követelésekre tartalékot képez, amelyet a vitatott igények jogerős elbírálását követően ad
ki . ”

(3) A Bszt . 136. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Ha akár a nyilvántartások és a befektetői követelések egyezőségének hiánya miatt, akár egyéb
akadályozó körülmény miatt nem lehet az összes ügyfél vonatkozásában egyidej űleg az (1)
bekezdésnek megfelel ően	 eljárni, úgy a felszámoló a pénzeszközök vonatkozásábana
következőképpen jár el :
a) kiadja a tulajdonosnak az elkülönített és egyedileg nevesített letéti számlán vagy letéti alszámlá n
, ténylegesen rendelkezésre álló összeget ,
b) ha a pénzeszköz az a) pont alapján nem adható ki, - a Cstv . 57. §-ában meghatározott kielégítés i
sorrendtő l eltérően - a felszámolási költségek kielégítését követően a befektetési vállalkozás vagy
az árutőzsdei szolgáltató vagyonából először e követelést elégíti ki .”

(4) A Bszt . 136. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A másodlagos értékpapír esetében az elsődleges értékpapírt az (1) és (2) bekezdé s
alkalmazásában a másodlagos értékpapír tulajdonosa által letétbe helyezett pénzügyi eszköznek kel l
tekinteni.”

(5) A Bszt . 136. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssekkel egészül ki :

„(6) A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató minősített befolyással rendelkező
tulajdonosa és vezető tisztségviselője tulajdonát képező vagyőt megillető pénzügyi eszköz és
pénzeszköz vonatkozásában az (1), (2) és (4) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak .
(7) A befektetési vállalkozás felszámolása esetén a 2 . mellékletben meghatározott alárendelt
kölcsöntőkébő l, valamint kiegészít ő alárendelt kölcsöntőkébő l eredő tartozást a Cstv. 57. §-a (1 )
bekezdésének g) pontjában meghatározott tartozás kielégítését követ ően kell kielégíteni .
(8)A felszámoló az ügyfél erre vonatkozó külön nyilatkozata hiányában is a (2) bekezdés szerint i

pénzüdvi eszközök és az árutőzsdei szolgáltatás tárg aYt képező eszközök és a (4) bekezdé s szerint i
pénzeszközök kiadását megel őzően beszámítja a kiadás jogosultjának a felszámolás alatt áll ó
befektetési vállalkozással szembeni kötelezettségeit, amelynek során a felszámolás kezdő
időpontjában érvényes, az MNB általjegyzett vagy tőzsdei árfolyamot alkalmazza .”

,107.

A Bszt . az alábbi 139/A . §-sal egészül ki :
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„139/A. § (1) A Cstv . 49 . § (1) bekezdése az e törvény hatálya alá tartozó befektetési vállalkozáso k
és árutőzsdei szolgáltatók felszámolási eljárásában az e törvény 139/A . § (2) bekezdésben foglalt
eltérésekkel alkalmazandó.
(2) A felszámoló a Cstv . 49.	 (1) bekezdés szerinti eljárások alkalmazásától akkor tekinthet el, h a
a nyilvános értékesítés időbeli elhúzódása veszélyezteti az értékesítendő vagyontárgy állagát ,
értékét, hátrányosan befolyásolja az értékesítés eredményeként elérhető árat, ezáltal a hitelezői
érdekek veszélybe kerülése megállapítható, ezen felül kiemelt gazdasági érdek f űződik ahhoz, hogy
azadós vagyona működő üzemként kerüljön értékesítésre olyan szervezet részére, mely biztosítja a
gazdasági tevékenység továbbműködését, a gazdasági érdekek további veszélyeztetésének
megelőzését, illetőleg megszüntetését .
(3) A (2) bekezdésben írt, a nyilvános értékesítés mellőzését biztosító feltételek fennállása esetén t
az ott írt célok megvalósítása érdekében, a felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti .
A felszámoló maga választja meg a nem nyilvános értékesítés módját . A felszámoló a nem nyilváno s
értékesítésrő l szóló döntéséről és a nem nyilvános értékesítés módjáról előzetesen nem kötele s
tájékoztatást nyújtani a hitelez őknek, de a párázati ajánlatok felbontását, ártárgyalást közjegyz ő
jelenlétében kell lefolytatni . A közjegyző által készített jegyzőkönyv tartalmazza a nem nyilvános
értékesítés indokait, a részletes pályázati feltételeket és a pályázatok értékelésének szempontjait .
(4) Ha a felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti, a felszámoló köteles a z
értékesítendő vagyon, illetve vagyonrész vonatkozásában el őzetesen legalább három független
értékbecslő szakértő től származó értékbecslést beszerezni. A vételár nem lehet alacsonyabb, mint
az értékbecslésekben foglalt összegek számtani átlaga .
(5) A nem nyilvános értékesítés eredményeként megkötött szerződésben foglalt vételárat, továbbá
az értékesített vagyonrész leírását a felszámoló a szerz ődés megkötését követő 5 munkanapon belül
a Cégközlönyben és honlapján közzéteszi .
(6)A felszámoló nem nyilvános értékesítésr ő l és az értékesítés módjáról hozott döntése ellen kifogá s
nem terjeszthető elő. Ez a rendelkezés nem érinti a Cstv . 49. § (5) bekezdésében foglalt
keresetindítási jogot, azzal, hogy a keresetindítási határidő az (5) bekezdés szerinti közzétételt ő l
számítandó.
(7)Nem nyilvános értékesítés esetén a Cstv . 49. & (1D és (2) bekezdése, a 49/A . § és a 49/B. § nem
alkalmazandó .
(8)A nem nyilvános értékesítés esetében a felszámoló az elővásárlásra jogosulttal el őzetesen közli ,
hogy az elővásárlási joggal érintett vagyonrész nem nyilvánosan kerül értékesítésre . A felszámolóa
nem nyilvános értékesítésen kapott ajánlatot köteles közölni az elővásárlásra jogosulttal . Az
elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról haladéktalanul köteles dönteni és
döntéséről a felszámolót tájékoztatni . Az elővásárlásra jogosult a vagyonrész (dologösszesség )
egészére vonatkozó ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el .”

2. A törvényjavaslat 112. §-a következ ők szerint módosul:

112.

„A Bszt. 182. §-a a következő (17)4(19)1(201 bekezdéssel egészül ki :

„(17) Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetít őrendszer fejlesztésének el őmozdítása érdekében
történő módosításáról szóló törvény hatálybalépéseko r

a) befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál foglalkoztatott bels ő ellenőrnek leg-
később 2019. január 1-tő l kell megfelelnie a 19 . (2b) bekezdés a) pontjában ,
b) befektetési vállalkozásnál már megválasztott, kinevezett vezet ő állású személynek legké-
sőbb 2019. január 1-től kell megfelelnie a 22 . § (la) bekezdés b) és c) pontjában,
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c) az üzletkötéssel már foglalkozó személynek legkésőbb 2017. január 1-től kell megfelelnie
a 116/A. § (2) bekezdés d) pontjában
foglalt követelményeknek .

(18) Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének el őmozdítása érdekébe n
történő módosításáról szóló törvény hatálybalépését követő 30 napon belül a befektetési vállalkozá s
ellenőrzi, hogy az üzletkötésre alkalmazott munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyé b
jogviszonyban álló alkalmazottai a 116/A . § (2) bekezdés a)—c) pontjában rögzített feltételekne k
megfelelnek, és ezen alkalmazottait a Felügyeletnek e határidőn belül bejelenti . A Felügyelet a be-
jelentett személyeket nyilvántartásában rögzíti .
(19)Az üzletkötésre alkalmazott személynek a befektetési vállalkozás kérelmére történ ő feltételhez
kötött nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok az üzletkötésre alkalmazott személyre vonat-
kozó rendelkezések hatálybalépését követ ően létesített munkaviszonyban vagy munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban álló üzletkötésre alkalmazott személyre nézve alkalmazandók.
(20)E törvénynek az egyes törvényeknek apénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása
érdekében történő módosításáról szóló 2015 . évi	 . . . . törvény 106-107 .	 -ával megállapított
rendelkezéseit az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetít őrendszer fejlesztésének előmozdítása
érdekében történő módosításáról szóló 2015 . évi. . . . törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell ."

3. A törvényjavaslat a következő új 190. §-sal egészül ki :

„190.

A Hpt. a következ ő 58/A. §-sal egészül ki :

„58/A. § (1) A Cstv . 49. § (1) bekezdése az e törvény hatálya alá tartozó pénzügyi intézménye k
felszámolási eljárásában e törvény 58/A . § (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel alkalmazandó .
(2)A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhet ő legmagasab b
áron. A felszámoló az értékesítést pályázat vagy árverés keretében végzi . Ezen eljárások
alkalmazásától a felszámoló akkor tekinthet el, ha a nyilvános értékesítés id őbeli elhúzódás a
veszélyezteti az értékesítendő vagyontárgy állagát, értékét, hátrányosan befolyásolja az értékesíté s
eredményeként elérhető árat, ezáltal a hitelez ői érdekek veszélybe kerülése megállapítható, ezen
felül kiemelt gazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy az adós vagyona működő üzemként kerüljön
értékesítésre olyan szervezet részére, mely biztosítja agazdasági tevékenység továbbműködését,a
gazdasági érdekek további veszélyeztetésének megel őzését, illető leg megszüntetését .
(3)A (2) bekezdésben írt, a nyilvános értékesítés mell őzését biztosító feltételek fennállása esetén .,
az ott írt célok megvalósítása érdekében a felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti .
A felszámoló maga választja meg a nem nyilvános értékesítés módját (különösen zártkör ű pályázat.,
közvetlen tárgyalás) . A felszámoló a nem nyilvános értékesítésről szóló döntéséről és a nem
nyilvános értékesítés módjáról el őzetesen nem köteles tájékoztatást nyújtani a hitelezőknek, dea
sál ázati a'ánlatok felbontását ártárgy alást köze_ z ő 'elenlétében kell lefol atni . aköz'e ző által
készített jegyzőkönyv tartalmazza a nem nyilvános értékesítés indokait, a részletes pályázat i
feltételeket és a pályázatok értékelésének szempontjait .
(4) Ha a felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti, a felszámoló köteles a z
értékesítendő vagyon, illetve vagyonrész vonatkozásában el őzetesen legalább három függetle n
értékbecslő szakértő től származó értékbecslést beszerezni. A vételár nem lehet alacsonyabb, mint
az értékbecslésekben foglalt összegek számtani átlaga .
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(5) A nem nyilvános értékesítés eredményeként megkötött szerz ődésben foglalt vételárat, tovább á
az értékesített vagyonrész leírását a felszámoló a szerz ődés megkötését követ ő 5 munkanapon belül
a Cégközlönyben és honlapján közzéteszi .
(6)A felszámoló nem nyilvános értékesítésről és az értékesítés módjáról hozott döntése ellen kifogás
nem terjeszthető elő. Ez a rendelkezés nem érinti a Cstv . 49. § (5) bekezdésében foglalt
keresetindítási Togot, azzal, hogy a keresetindítási határidő az (5) bekezdés szerinti közzétételt ő l
számítandó .
(7)Nem nyilvános értékesítés esetén a Cstv. 49. $ (1) és (2) bekezdése, a Cstv . 49/A. § és a Cstv.
49/B . § nem alkalmazandó .
(8) A felszámoló az elővásárlásra jogosulttal előzetesen közli, hogy az elővásárlási joggal érintett
vagyonrész nem nyilvánosan kerül értékesítésre . A felszámoló a nem nyilvános értékesítésen kapot t
ajánlatot köteles közölni az elővásárlásra jogosulttal . Az elővásárlásra jogosult el ővásárlási jogának
gyakorlásáról haladéktalanul köteles dönteni és döntéséről a felszámolót tájékoztatni. Az
elővásárlásra jogosult a vagvonrészSlologösszesség) egészére vonatkozó ajánlat tartalmát csa k
teljes egészében fogadhatjael .'

4. A törvényjavaslat 250 . §-a a következők szerint módosul :

„250. §

A Szantv. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB kizárólag az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
szanálási eszközt [csak a] alkalmazza és ennek keretében a 3 . § 56. pont meghatározása szerint i
szanálás alatt álló intézmény eszközei, forrásai, jogai vagy kötelezettségei [egy részének] csak
részben kerülnek átruházására [használják fel], akkor [a szanálási feladatkörében eljáró MNB ]
kezdeményezi a Felügyeletnél azon [szanálás alatt álló] intézmény vagy az 1 . $ (1) bekezdés b )
vagy c) pontjában meghatározott szervezet tevékenységi engedélyének visszavonását és
felszámolását, amely vonatkozásában az [eszközei, forrásai, jogai vagy kötelezettségei egy
részének átruházására került sor] eszközeinek, forrásainak, jogainak vagy kötelezettségeine k
csak egy részét ruháztaát .'

5. A törvényjavaslat a következ ő új 253-255. §-sal egészül ki :

„253. §

A Szantv . 43 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„43. § A szanálási feladatkörében eljáró MNB a 42 . § (2) bekezdésében meghatározott értékesítési
követelmény teljesítése nélkül is alkalmazhatja a vagyonértékesítési eszközt, ha úgy ítéli meg, hog y
az e követelménynek való megfelelés valószín űleg meghiúsítaná vagy súlyosan veszélyeztetné egy
vagy több szanálási cél elérését. A szanálási feladatkörében eljáró MNB különösen a következ ő
feltételek fennállása esetén tekinthet el a 42 . § (2) bekezdésében meghatározott követelménye k
teljesítésétől :
a) a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását közvetlen veszély fenyegeti, amit a szanálás alatt áll ó
intézmény fizetésképtelensége vagy a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető
fizetésképtelensége okoz vagy súlyosbít ; és
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b)az említett követelményeknek való megfelelés csökkentené a vagyonértékesítés hatékonyságát e
veszély elhárítása vagy a 16 . § (2j bekezdésének c) pontjában meghatározott szanálási cél elérés e
terén."

254.

A Szantv. a következő 53/A. §-sal egészül ki :

„53/A. § Akkor kérelmezhető a Felügyelettől szanálási vagyonkezel ő alapításának engedélyezése ,
ha ennek érdekében a szanálási feladatkörében eljáró MNB a szanálási vagyonkezel ő
a) alapító okiratát jóváhagytat
b) vezetésének megválasztását vagy kinevezését jóváhagyta ,
c) vezetésének felelősségi köreit meghatározta ,
d) vezetésének javadalmazását jóváhagyta ,
e) stratégiáját és kockázati profilját jóváhagyta .”

255. §

A Szantv. 54. §(1)bekezdés agypontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„a) az érintett eszközökpiacán olyan helyzet áll fenn, amelyben az eszközök felszámolási eljárá s
keretében történő értékesítése hátrányosan érinthetne egy vagy több pénzügyi piacot ;”

6. A törvényjavaslat a következő új 257-258 . §-sal egészül ki:

„257.

(1)A Szantv. 85. § (1) bekezdés dj pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Aszanálási feladatkörében e járó MNB jogosult)

„d) annak kinyilvánítására, hogy az átvevő a szanálás alatt álló intézmény valamely vagy minde n
joga és kötelezettsége, illetve a szanálás alatt álló intézmény által hozott valamely vagy minde n
intézkedés tekintetében - ideértve a piaci infrastruktúrában való részvételhez kapcsolódó bármilye n
jogot és kötelezettséget	 is	 -	 fogutódnak tekintendő , ideértve	 az átruházott pénzügyi
instrumentumokhoz, eszközökhöz, forrásokhoz, jogokhoz és kötelezettséghez kapcsolódó jog i
eljárásban történő jogutódlást is ;”

(2)A Szantv. 85. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Ha az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogosultság gyakorlása következtében a pe r
alapjául szolgáló jogviszonyba a szanálási feladatkörében eljáró MNB döntése alapján valamelyi k
fél helyébe a jogutóddá nyilvánított átvevő lép a per folyamán, akkor a jogutóddá nyilvánított átvev ő
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a hatósági határozat erejénél fogva a perbeli fogelőd helyébe lép és a bíróság elbocsátja a perbőla
jogelődöt."

258.

A Szantv. 93 . § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(9) A szanálási biztosra és az általa az (5) bekezdés alapján igénybe vett közrem űködőre alkalmazn i
kell a felügyeleti biztosra az MNB tv .-ben meghatározott szakmai és összeférhetetlenség i
előírásokat, az okozott károkért való felel ősség mértéke tekintetében pedig

a) természetes személy szanálási biztos esetében a természetes személy felügyeleti biztosra
vonatkozó elő írásokat ,

b) gazdasági társaság szanálási biztos esetében pedig a nem természetes személy felügyelet i
biztosra vonatkozó elő írásokat.'

7. A törvényjavaslat a következ ő új 265. §-sal egészül ki :

„265.

A Szantv. a következ ő 150/A. §-sal egészül ki :

150/A. § E törvénynek az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének
előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015 . évi. . . . törvény 250. §, 253-255. § ésa
257-258 . §-ával megállapított rendelkezéseit az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer
fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015 . évi	 . . . . törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell .”

INDOKOLÁS

1-2. pontokhoz

A hatályos Bszt . értelmében a felszámoló egyik első feladata, hogy kiadja az ügyfelek részére azokat
az eszközöket (pénz és értékpapír), amelyek nem tartoznak a felszámolási vagyonba . A jogszabály
nem szab kellően éles határt a felszámolási és a felszámoláson kívüli vagyon közé, ezért a
felszámoló felel ősen eljárva csak az eszközök egy igen limitált körét adhatja ki . Ennek az az oka,
hogy az óvatosság elvét kell követni, mivel ha téves jogértelmezés következtében vagyon kerüln e
kiadásra, az már nehezen lenne visszaszerezhet ő , illető leg azért a felszámoló felel ősségre vonható .
Amennyiben sikerülne szétválasztani a felszámoláson kívüli és a felszámolási vagyont, akko r
azokban az esetekben, amikor megállapítható, hogy egy eszközcsoportból több az ügyfélkövetelés ,
mint a kiadható vagyon, úgy az ügyfelek között esetlegesen (mert jelenleg erre nincs jogszabály )
szétosztható lehetne a meglévő vagyon. Jelenleg a jogszabály a részleges szétosztás lehet őségét nem
engedi meg, továbbá nem tartalmaz semmilyen vezérelvet (pl .: követelés arányosság vagy
„kártyaleosztás” elve) az ügyfelek közötti szétosztás vonatkozásában .
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A felszámolási eljárás jelentős költségekkel jár (munkavállalók bére, közművek, informatika i
rendszerek fenntartása, postaköltség), amelyek finanszírozása alapesetben a felszámolási vagyonból
történik. Tekintettel azonban az el őző két pontban rögzített bizonytalan helyzetre, vagyis, hogy a
felszámolási vagyon nehezen különíthető el, illetőleg, hogy tisztázatlan vagyonelemek vannak ,
nagyon leszűkül a felszámolás finanszírozására felhasználható vagyonelemek köre, továbbá csak
azután tisztázható, hogy pontosan mekkora vagyonból gazdálkodhat a felszámoló, ha a fenti két
kérdés (I . és II .) egyértelműen rendezésre kerül .

Álláspontunk szerint a címben szereplő problémák megoldása olyannyira összefügg, hogy csa k
együttesen kezelhető , egy megfelelő jogszabály módosítás segítségével . Ennek során a tulajdonjo g
elvéből szükséges kiindulni, vagyis a személyhez egyértelműen köthető értékpapírokat ki kellene
adni a jogosultaknak. Az egyértelműen nem azonosítható értékpapírok vonatkozásában homogé n
csoportokat képezve (pl . : MOL részvényesek) lehetne kiadni a rendelkezésre álló értékpapírokat ,
azzal, hogy esetlegesen a csoporton belül a kártyaleosztás elve vagy a követelés arányos felosztá s
elve alkalmazható. Az ezeken túlmenően fennmaradó vagy bármely okból ki nem adható
értékpapírok a felszámolási vagyonba kerülnének, ahol már a kockázatközösség elve érvényesülne .
A fenti szabályok az értékpapírokra lennének irányadóak, a pénzeszközök (a letéti számlán
nyilvántartott és azon ténylegesen meg is lév ő pénz kivételével) vonatkozásában a tulajdon elve ,
illetőleg a homogén csoportok elve nem alkalmazható, ezért azok követelésként a felszámolás i
eljárás keretében kerülnének kezelésre. Fenti szabályok alkalmazása esetén az ügyfeleknek a
jelenlegi lehetőségeknél több értékpapír kerülne visszaadásra, illetőleg a felszámolás
finanszírozásának a problémája is megoldódna.

3. ponthoz

A pénzügyi szervezetek felszámolása során gyakori probléma az EÉR-ben történ ő értékesítés hosszú
folyamata. Annak érdekében, hogy a hitelezők érdekeit szolgálva a lehető legmagasabb értéken
tudjunk értékesíteni bizonyos tulajdonokat (pl . cégekben tulajdonrészek), az értékesítés menetét a
Stratégiai felszámolóéhoz hasonlóan kell szabályozni . A pénzügyi intézmények felszámolása során
történő vagyonértékesítésre vonatkozó, a Cstv . általános szabályaitól eltér ő szabályokat logikailag,
szerkezetileg leginkább a pénzügyi intézményekre vonatkozó különös szabályokat tartalmaz ó
ágazati törvényekben kell szabályozni .

4. ponthoz

A javaslat a 2014/59/EK irányelv 37 . cikk (6) bekezdésének megfelelően pontosítja a rendelkezé s
tartalmát. Eszerint ha a szanálás alatt álló intézmény eszközei, forrásai, jogai vagy kötelezettsége i
egy részének átruházása kizárólag a Szantv . 34. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szanálás i
eszköz alkalmazásával történik, akkor annak az intézménynek vagy a Szantv . I . § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja szerinti szervezetnek a tevékenységi engedélye visszavonásáról kell gondoskodni ,
amely vonatkozásában az eszközei, forrásai, jogai vagy kötelezettségei egy részének átruházására
került sor .

5. ponthoz

A javaslat pontosítja a vagyonértékesítés eljárási követelményeit a 2014/59/EK irányelv 39. cikk (3 )
bekezdésnek megfelelően. Eszerint a Szantv . 43 . § a) és b) pontjában foglaltak nem kizárólago s
esetei, hanem példái azon eseteknek, amikor a szanálási feladatkörében eljáró MNB eltérhet a 42 . §
szerinti követelményektő l .
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A 2014/59/EK irányelv 42 . cikk (4) bekezdése elő írja, hogy a szanálási feladatkörében eljáró MN B
rendelkezzen a szanálási vagyonkezelő alapításához kapcsolódó, a módosítás szerinti
j ogosultságokkal .

A javaslat pontosítja az eszközelkülönítés eszköz alkalmazásának feltételeit a 2014/59/EK irányel v
42. cikk (5) bekezdés a) pontjának megfelel ően Eszerint nem a vagyonértékesítési eszköz keretében ,
hanem a rendes fizetésképtelenségi eljárás (azaz felszámolás) keretében történ ő értékesítés esetleges
hátrányos hatásaira kell tekintettel lenni az eszközelkülönítés feltételei fennállásának vizsgálatakor
(Szantv . 54. § (1) bekezdés a) pont) .

6. ponthoz

A módosítás a 2014/59/EK irányelv 64 . cikk (3) bekezdés b) pontjának megfelelően egyértelművé
teszi, hogy a szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosult az átvevőt az átruházott pénzügyi
instrumentumokhoz, eszközökhöz, forrásokhoz, jogokhoz és kötelezettséghez kapcsolódó jog i
eljárások tekintetében is jogutódnak nyilvánítani . A fenti módosítás hiányában a peresített követelé s
ugyan átruházásra kerül, de az átruházó fél peres pozíciójában nem következik be jogutódlás, am i
mind az átadó, mind az átvev ő szempontjából nem kívánt következményekkel járhat . A módosítás
a 2014/59/EK irányelv 64. cikk (3) bekezdés b) pontját hazai jogba ültet ő Szantv.-beli rendelkezés
polgári per során való érvényesülésének biztosítását szolgálja a polgári perrendtartástól eltér ő
szabály megállapítása által .

A javaslat célja, hogy a szanálási biztos kártérítési felelősségének mértékét a felügyeleti biztos
kártérítési felelősségére vonatkozó szabályokkal összhangba hozza, az MNB hatósági funkcióit
segítő közreműködők felelősségi alakzatai között ne legyenek indokolatlan eltérések (Szantv . 93. §
(9) bekezdés) .

7. ponthoz

A módosítások hatálybalépéskor folyamatban lév ő ügyek esetében történő alkalmazása szükséges,
mert e módosítások már folyamatban lév ő eljárások esetében is olyan akadályokat hárítanak el,
amelyek bármely jövőbeni eljárásban is akadályok lennének .

Budapest, 2015 . április 30 .

Tisztelettel :

_---~
~

Bánki Erik
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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