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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése alapján –  A Magyarország biztonsági  érdekét  sértő
külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló T/628. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

E törvény alkalmazásában
2. tulajdonszerzés: a 2. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató, magyarországi
székhelyű gazdasági  társaságban a 2.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében meghatározott  tulajdonrész-,
illetve  befolyásszerzés  gazdasági  társaság  alapításával  vagy  [részesedés-
szerzés]részesedésszerzés útján, továbbá a 2. § (3) bekezdése szerinti fióktelep-létesítés.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A külföldi befektető a (4) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytató, magyarországi
székhelyű  gazdasági  társaságban  –  gazdasági  társaság  alapításával  vagy  [részesedés-
szerzés]részesedésszerzés útján –

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. §



Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

(1) A külföldi befektetőnek a 2. § (1) bekezdés a) pontjában vagy (2) bekezdésében meghatározott
mértéket  elérő  tulajdonrésze,  illetve  a  2.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  befolyása
mellett  működő  gazdasági  társaság  a  2.  §  (4)  bekezdése  szerinti  tevékenység  folytatását  (a
továbbiakban:  újonnan  felvett  tevékenység)  a  miniszterhez  történő  bejelentés  és  a  bejelentés
tudomásulvételének visszaigazolását követően kezdheti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a 2. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységnek a
gazdasági társaság főtevékenységeként vagy további tevékenységi köreként a cégnyilvántartásba
történő bejegyzésével keletkezik.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1)  A külföldi  befektető  a  tulajdonszerzésre  vagy  az  üzemeltetési  jog  megszerzésére  irányuló
jogügylet létrejöttét, illetve az újonnan felvett tevékenységnek a cégjegyzékbe történő bejegyzését a
miniszterhez írásban, kormányrendeletben meghatározott határidőn belül jelenti be.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A miniszter a bejelentés alapján megvizsgálja, hogy a külföldi befektető által a tulajdonszerzés
vagy  az  üzemeltetési  jog  megszerzése  vagy  az  újonnan  felvett  tevékenység  folytatása  sérti-e
Magyarország biztonsági érdekét.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A miniszter  a  bejelentés  megérkezését  követően haladéktalanul  ellenőrzi,  hogy a  bejelentés
megfelel-e a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, továbbá megvizsgálja,  hogy fennáll-e a
külföldi befektető általi tulajdonszerzéssel vagy üzemeltetési jog megszerzéssel összefüggésben a
(3)  bekezdésben  meghatározott  körülmény.  A miniszter  legkésőbb  a  bejelentés  megérkezésétől
számított  [30]60 napon – vagy az (5) bekezdés szerinti esetben az ott meghatározott határidőn –
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belül, ha a (3) bekezdésben meghatározott körülmény

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A miniszter  a  bejelentés  megérkezését  követően haladéktalanul  ellenőrzi,  hogy a  bejelentés
megfelel-e a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, továbbá megvizsgálja,  hogy fennáll-e a
külföldi  befektető  általi  tulajdonszerzéssel  vagy  az  üzemeltetési  jog  [megszerzéssel  ]külföldi
befektető  általi  megszerzésével  összefüggésben  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  körülmény.  A
miniszter legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 30 napon – vagy az (5) bekezdés szerinti
esetben az ott meghatározott határidőn – belül, ha a (3) bekezdésben meghatározott körülmény

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A miniszter  a  bejelentés  megérkezését  követően haladéktalanul  ellenőrzi,  hogy a  bejelentés
megfelel-e a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, továbbá megvizsgálja,  hogy fennáll-e a
külföldi  befektető  általi  tulajdonszerzéssel, [vagy]az üzemeltetési  jog  megszerzéssel  vagy  az
újonnan  felvett  tevékenység  folytatásával  összefüggésben  a  (3)  bekezdésben  meghatározott
körülmény. A miniszter legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 30 napon – vagy az (5)
bekezdés  szerinti  esetben  az  ott  meghatározott  határidőn  –  belül,  ha  a  (3)  bekezdésben
meghatározott körülmény

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A miniszter  a  bejelentés  megérkezését  követően haladéktalanul  ellenőrzi,  hogy a  bejelentés
megfelel-e a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, továbbá megvizsgálja,  hogy fennáll-e a
külföldi befektető általi tulajdonszerzéssel vagy üzemeltetési jog megszerzéssel összefüggésben a
(3)  bekezdésben  meghatározott  körülmény.  A miniszter  legkésőbb  a  bejelentés  megérkezésétől
számított 30 napon – vagy az (5) bekezdés szerinti esetben az ott meghatározott határidőn – belül,
ha a (3) bekezdésben meghatározott körülmény

b)  fennáll,  a  miniszter  a  tulajdonszerzést, [vagy  ]az  üzemeltetési  jog  megszerzését  vagy  az
újonnan felvett tevékenység megkezdését megtiltja (a továbbiakban együtt: tiltó döntés).

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (5) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(5) Különösen indokolt esetben a miniszter a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés időtartamát legfeljebb
60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a külföldi befektetőt – a [30]60 napos határidő letelte előtt
– írásban értesíti.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (10) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(10)  A miniszter  a  külföldi  befektető  személyes  adatait  az  eljárás  során,  valamint  a  bejelentés
ellenőrzése céljából

b) a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolása esetén a 2. § (1) bekezdés a) pontja vagy (3)
bekezdése  szerinti  tulajdonrész,  a  2.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  befolyás,  a  2.  §  (3)
bekezdése szerinti fióktelep, [vagy ]a 3. § szerinti üzemeltetési jog fennálltának idejéig vagy az
újonnan felvett tevékenységnek a cégjegyzékből való törléséig

kezeli.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) A gazdasági társaságnak a tiltó döntéssel érintett újonnan felvett tevékenységét a cégjegyzékből
törölni kell.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) [A miniszter ellenőrzi az ]Az e törvény szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését a Kormány
rendeletében kijelölt szerv ellenőrzi.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Ha  [a miniszter ]az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során  [megállapítja]megállapítást nyer,
hogy a külföldi befektető az e törvény szerinti kötelezettségeit nem teljesítette – ideértve azt az
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esetet is, ha a külföldi befektető a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését
elmulasztotta –, a miniszter a 9. § szerinti bírságot szab ki, és ha

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Ha a miniszter az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a külföldi befektető
az  e  törvény szerinti  kötelezettségeit  nem teljesítette  –  ideértve  azt  az  esetet  is,  ha  a  külföldi
befektető a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta –, a 9. §
szerinti bírságot szab ki, és ha

a) a külföldi befektető általi tulajdonszerzéssel vagy az üzemeltetési jog [megszerzéssel ]külföldi
befektető  általi  megszerzésével  összefüggésben  nem  áll  fenn  az  5.  §  (3)  bekezdése  szerinti
körülmény, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja,
b) a külföldi befektető általi tulajdonszerzéssel vagy az üzemeltetési jog [megszerzéssel ]külföldi
befektető általi megszerzésével összefüggésben fennáll az 5. § (3) bekezdése szerinti körülmény,
tiltó döntést hoz.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Ha a miniszter az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a külföldi befektető
az  e  törvény szerinti  kötelezettségeit  nem teljesítette  –  ideértve  azt  az  esetet  is,  ha  a  külföldi
befektető a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta –, a 9. §
szerinti bírságot szab ki, és ha

a) a külföldi befektető általi tulajdonszerzéssel, [vagy]az üzemeltetési jog megszerzéssel vagy az
újonnan felvett  tevékenység folytatásával  összefüggésben nem áll  fenn az 5.  § (3) bekezdése
szerinti körülmény, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja,
b) a külföldi befektető általi tulajdonszerzéssel, [vagy]az üzemeltetési jog megszerzéssel vagy az
újonnan felvett tevékenység folytatásával  összefüggésben fennáll az 5. § (3) bekezdése szerinti
körülmény, tiltó döntést hoz.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Ha a miniszter az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a külföldi befektető
az  e  törvény szerinti  kötelezettségeit  nem teljesítette  –  ideértve  azt  az  esetet  is,  ha  a  külföldi
befektető a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta –, a 9. §
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szerinti bírságot szab ki, és ha
b)  a  külföldi  befektető  általi  tulajdonszerzéssel  vagy  üzemeltetési  jog  megszerzéssel
összefüggésben fennáll az 5. § (3) bekezdése szerinti körülmény, és ezt az 5. § (6) bekezdésében
foglalt rendelkezés sem zárja ki, tiltó döntést hoz.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(6)  A 4.  §  szerinti  esetben  a  miniszter  a  (2)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  döntésében  30  napos
határidőt biztosít arra, hogy a magyarországi székhelyű gazdasági társaság tevékenységi körei közül
a tiltó döntéssel érintett újonnan felvett tevékenységi kör törlésre kerüljön.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Nem folytatható hatósági ellenőrzés,  illetve a jogsértés megállapítására irányuló eljárás az e
törvény szerinti bejelentés elmulasztása miatt, ha

a) a tulajdonszerzésnek vagy az üzemeltetési jog megszerzésének,[ vagy]
b)  a  2.  §  (4)  bekezdése  alapján  kormányrendeletben  meghatározott,  az  e  törvény  szerinti
bejelentési  kötelezettség  körébe  tartozó  tevékenység  engedélyezésére  irányuló  eljárásokban
meghozható döntés véglegessé válásának, vagy
c) az újonnan felvett tevékenység cégjegyzékbe való bejegyzésének

a miniszter tudomására jutásától számított 6 hónap, de legkésőbb az a) és b) pontban meghatározott
körülményektől számított 5 év eltelt.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (7) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

[a miniszter ]az ellenőrzésre jogosult szerv tudomására jutásától számított 6 hónap, de legkésőbb
az a) és b) pontban meghatározott körülményektől számított 5 év eltelt.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(8) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell, továbbá a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 6. § (1) bekezdés a)
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pontjának első fordulatában meghatározott határidőt az ellenőrzés megindításától kell számítani.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa
c) a külföldi befektető általi tulajdonszerzés, illetve  az  üzemeltetési jog  [megszerzés ]külföldi
befektető általi megszerzése  bejelentésének és a miniszter bejelentéssel összefüggő eljárásának,
az eljárásba  bevonható szervek körének és  a  bevont  szervek eljárásának,  valamint  a  külföldi
befektető 4. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének részletes szabályait,

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa
c) a külföldi befektető általi tulajdonszerzés,  [illetve]az üzemeltetési jog megszerzés, illetve az
újonnan felvett tevékenység  bejelentésének és a miniszter bejelentéssel összefüggő eljárásának,
az eljárásba  bevonható szervek körének és  a  bevont  szervek eljárásának,  valamint  a  külföldi
befektető 4. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének részletes szabályait,

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa
c) a külföldi befektető általi tulajdonszerzés, illetve üzemeltetési jog megszerzés bejelentésének
és a miniszter bejelentéssel összefüggő eljárásának, az eljárásba bevonható szervek körének és a
bevont  szervek  eljárásának,  [valamint  ]a  külföldi  befektető  4.  §  (3)  bekezdése  szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségének részletes szabályait, valamint az ellenőrzést végző szerveket
és az ellenőrzés részletes szabályait,

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § e) pont
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Módosítás jellege: módosítás

11. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa
e)  a  9.  §  szerinti  bírság  [összegét  ]megállapításának  szempontrendszerét  és  kiszabásának
eljárására vonatkozó részletes szabályokat.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

E törvény rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően
a) létrejött, 2. § (1)-(3) bekezdése és 3. § szerinti jogügyletek esetében,[ illetve]
b) újonnan felvett tevékenységet folytatni kívánó gazdasági társaságok tekintetében, illetve
b) megkezdett hatósági eljárásban

kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

E törvény rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően
b) megkezdett hatósági eljárásban, megindított ellenőrzés során

kell alkalmazni.

Indokolás

1. A jelen módosító indítvány kizárólagos célja a normaszöveg nyelvhelyességi követelményeknek
megfelelő pontosítása.
2. A jelen módosító indítvány kizárólagos célja a normaszöveg nyelvhelyességi követelményeknek
megfelelő pontosítása.
3-5., 8-9., 11-12., 16., 18-19., 21., 23., 26. A törvény bejelentéshez köti mindazon tevékenységeknek
a  külföldi  befektetők  meghatározott  mértékű  részesedése,  illetve  befolyása  mellett  működő
gazdasági  társaságok  eredeti  tevékenységi  köröktől  eltérő,  újabb  tevékenységeként  történő
folytatását is, amely tevékenységfajták tekintetében tulajdonszerzés, meghatározó befolyásszerzés,
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illetve  az  üzemeltetési  jog  megszerzésének  esetére  is  bejelentési  kötelezettséget  ír  elő.  Az  ún.
újonnan felvett tevékenységek folytatásának bejelentése azt a célt szolgálja, hogy a törvény hatálya
alá tartozó tevékenységet állami ellenőrzés nélkül ne csupán az eredetileg is az adott tevékenység
végzésére alapított gazdasági társaság keretei között ne lehessen folytatni, hanem olyan, külföldi
befektetők befolyása mellett  működő gazdasági társaság égisze alatt  sem, amelynek profiljába a
szabályozás alá vont tevékenységek a társaság alapításánál fogva eredetileg ugyan nem tartoztak
bele,  a cég tevékenységi köreit  illetően időközben bekövetkezett  változások folytán ugyanakkor
utóbb mégis a Magyarország biztonságának szempontjából történő ellenőrzésének szükségessége
merül  fel.
A  bejelentési  kötelezettséggel  érintett  újonnan  felvett  tevékenységek  a  törvény  értelmében
jogszerűen  még  abban  az  esetben  sem  gyakorolhatóak,  ha  az  adott  tevékenységnek
főtevékenységként,  illetve  további  tevékenységi  körökként  a  cégjegyzékbe  való  bejegyzése
megtörtént.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

6., 10. A törvényjavaslat eredetileg benyújtott változata a bejelentés megérkezésétől számított 30
napban kívánja megállapítani a miniszter által lefolytatni szükséges eljárás ügyintézési határidejét,
amely  határidő  -  különösen  indokolt  esetben  -  legfeljebb  60  nappal  meghosszabbítható.
Ez a határidőtűzés nem minden esetben képes garantálni az eljárás kellően elmélyült és valamennyi
lényeges  kérdésre  kiterjedő,  eredményes  lefolytatását  -  különösen  akkor,  amikor  külföldi
információk beszerzése is szükséges -, ami adott esetben a szakmailag kellőképpen megalapozott
döntéshozatalt is veszélyeztetheti. A 30 napos alaphatáridőt ezért 60 napra indokolt felemelni úgy,
hogy  az  alaphatáridő  60  nappal  történő  meghosszabbításának  lehetősége  változatlanul
megmaradjon.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

7. A jelen módosító indítvány kizárólagos célja a normaszöveg nyelvhelyességi követelményeknek
megfelelő pontosítása.
13-14., 20., 24., 27. A módosítás célja a címzetteket terhelő bejelentési kötelezettség teljesítésének
ellenőrzésére szóló hatáskörnek a Kormány rendeletében kijelölt  szervekre történő telepítéséhez
szükséges  törvényi  jogalap  megteremtése.
Az  eredetileg  a  miniszter  számára  biztosított  ellenőrzési  jogkör  szakmailag  kellőképpen
megalapozott, eredményes gyakorlása ugyanis a szóbanforgó jogkörnek a megfelelő alkotmányos
hatáskörrel  felruházott,  speciális  szakértelemmel  és  apparátussal  rendelkező  szervekhez  történő
telepítését feltételezik, amely jogpolitikai cél a hatáskörgyakorlás általános szabályainak törvényi
szintű deklarálása mellett az ellenőrzésre jogosult szervek körének a kormányrendeleti úton történő
kijelölését  lehetővé  tevő  felhatalmazó  rendelkezés  normaszövegbe  történő  beiktatását  is
szükségessé teszi.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

15. A jelen módosító indítvány kizárólagos célja a normaszöveg nyelvhelyességi követelményeknek
megfelelő pontosítása.
17. A törvényjavaslat 5. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a belföldön vagy az
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Európai  Unió  más  tagállamában,  illetve  az  Európai  Gazdasági  Térségen  vagy  a  Svájci
Államszövetségen belül honos címzettekkel szemben a saját bejelentésük nyomán tiltó határozat
kizárólag abban az esetben hozható, ha megalapozottan feltehető, hogy közbeiktatásuk kizárólag az
egyenesen  a  harmadik  országokból  érkező  külföldi  befektetőkre  irányadó  szabályozás
megkerülését,  illetve  kijátszását  célozza.
A módosító  javaslat  célja  annak  egyértelművé  tétele,  hogy  az  5.  §  (6)  bekezdésében  foglalt
rendelkezés abban az esetben is alkalmazandó, ha a tiltó döntés meghozatala az önkéntes bejelentés
nyomán megindult eljárás helyett az ellenőrzési jogkör gyakorlása során feltárt tényállás alapján
válik szükségessé.
22. A jelen módosító indítvány kizárólagos célja a normaszöveg nyelvhelyességi követelményeknek
megfelelő pontosítása.
25. A  törvényjavaslat  11.  §  e)  pontja  eredetileg  a  10.  §  szerinti  bírság  összegének  a
kormányrendeleti úton történő megállapítására kíván felhatalmazást adni, amit egyrészt okafogyottá
tesz a lehetséges összeghatároknak a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében történt meghatározása,
és amely felhatalmazás másrészt nem felel meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi  CXCIV. törvény 38/B. § (3) bekezdésében foglalt  előírás által  a  bírságfizetési  kötelezettség
rendeleti  úton  történő  szabályozásának  mikéntjével  szemben  támasztott  követelményeknek.
Mindezekre tekintettel a módosítás szükséges.
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