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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a Magyarország biztonsági érdekét
sértő  külföldi  befektetések  ellenőrzéséről szóló  T/628.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi
összegző 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]az üzemeltetési  jog  [megszerzéssel  ]külföldi
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befektető általi megszerzésével 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: 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 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 –
belül, ha a (3) bekezdésben meghatározott körülmény

Módosítópont sorszáma: 8.
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: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (5) bekezdés
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: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (10) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(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: 11.
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: 12.
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: 13.
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
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: 14.
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. §
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szerinti bírságot szab ki, és ha
a)  a  külföldi  befektető  általi  tulajdonszerzéssel, [vagy]az üzemeltetési  jog  [megszerzéssel  ]
külföldi  befektető  általi  megszerzésével  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  ]
külföldi  befektető  általi  megszerzésével  vagy  az  újonnan  felvett  tevékenység  folytatásával
összefüggésben fennáll az 5. § (3) bekezdése szerinti körülmény, tiltó döntést hoz.

Módosítópont sorszáma: 15.
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. §
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: 16.
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: 17.
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
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a miniszter tudomására jutásától számított 6 hónap, de legkésőbb az a) és b) pontban meghatározott
körülményektől számított 5 év eltelt.

Módosítópont sorszáma: 18.
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: 19.
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)
pontjának első fordulatában meghatározott határidőt az ellenőrzés megindításától kell számítani.

Módosítópont sorszáma: 20.
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, 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: 21.
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
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adatszolgáltatási kötelezettségének részletes szabályait, valamint az ellenőrzést végző szerveket
és az ellenőrzés részletes szabályait,

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § e) pont
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: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

E törvény rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően
a) létrejött, 2. § (1)-(3) bekezdése és 3. § szerinti jogügyletek esetében,[ illetve]

kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

12. §

E törvény rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően
b) újonnan felvett tevékenységet folytatni kívánó gazdasági társaságok tekintetében, illetve

kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 25.
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
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kell alkalmazni.

Indokolás

1. Lásd a T/628/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/628/2/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3-5.,  8.,  10-11.,  16-17.,  19.,  23-24. A részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslatból  az
összegző  módosító  javaslatba  átemelt  8.,  16.  és  23.  pontja  összefügg  a  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslat 3., 4., 5., 9., 11., 12., 18., 19., 21. és 26. pontjával. Ezen pontokat az
összefüggésre tekintettel, - változatlan tartalommal megállapítja a 3-5., 8., 10., 11., 16., 17., 19. és
23-24.  módosító  pont.
A részletes vitát  lezáró bizottsági módosító javaslat 26. pontjában szereplő módosítás két külön
módosító pontban jelenik meg, annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a 12. §-ban egy új b)
ponttal történő kiegészítés történik (annak érdekében, hogy a részletes vitát lezáró módosító javaslat
27.  pontjában  szereplő,  a  Törvényjavaslat  12.  §  eredeti  b)  pontját  érintő  módosítás  is
maradéktalanul elvégezhető legyen egymás mellett párhuzamosan).
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

6. A részletes  vitát  lezáró bizottsági  módosító  javaslat  7.  és 8.  pontjában szereplő módosítások
egyidőben  történő  elvégzése  jogtechnikailag  nem  lehetséges,  ezért  indokolt  ezen  módosító
javaslatok egy közös módosító pontba foglalása. 
7., 9. Lásd a T/628/2/6., 10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12-13.,  18.,  21.,  25. Lásd a T/628/2/13-14.,  20.,  24.,  27.  számú részletes vitát  lezáró bizottsági
módosító javaslat indokolását.
14. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 15. és 16. pontjában szereplő módosítások
egyidőben  történő  elvégzése  jogtechnikailag  nem  lehetséges,  ezért  indokolt  ezen  módosító
javaslatok egy közös módosító pontba foglalása. 
15. Lásd a T/628/2/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
20. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 22. és 23. pontjában szereplő módosítások
egyidőben  történő  elvégzése  jogtechnikailag  nem  lehetséges,  ezért  indokolt  ezen  módosító
javaslatok egy közös módosító pontba foglalása. 
22. Lásd a T/628/2/25. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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