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A Gazdasági bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 45. § (5) bekezdése alapján - a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2924. számú törvényjavaslathoz
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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú

módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/2924. szám)

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § -Tpt. 229. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Tpt. NYOLCADIK RÉSZÉNEK helyébe a következő rész lép:

,,(2) [A KCGE a tevékenység megkezdését megelőzően bejelenti a Felügyeletnek, ha
értékpapírosítási tevékenységet kíván végezni.] A KCGE az értékpapírosítási tevékenység
végzését a Felügyeletnek történő bejelentést követően kezdheti meg."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Fnyt. 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

Az Fnyt. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2)
bekezdéssel egészül ki:

,,(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az igazgatóság jogai gyakorlására vezető
állású személyként vezérigazgatót csak a Felügyelet előzetes engedélye esetén nevezhet ki. A
Felügyelet erre vonatkozó eljárása során megvizsgálja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény tevékenységének nagyságrendjét, jellegét, mértékét, továbbá a csatlakozó
foglalkoztatók irányításban betöltött szerepét. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
igazgatósága, illetve az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatója vállal felelősséget az e
törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott
kötelezettségek teljesítéséért, ideértve a kiszervezett tevékenységet is."

Módosító pont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Fnyt. 86/A. §
Módosítás jellege: módosítás

56. §
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Az Fnyt. a következő 86/[A]B. §[-a]-sal [helyébe a következő rendelkezés lép] egészül ki:

,,86/[A]B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmények által nyújtott várható nyugdíjszolgáltatás előrejelzésére vonatkozó részletes
szabályokat rendeletben állapítsa meg."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím új 74. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban:
Gfbt.) Második rész 1. Fejezete a 24. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

,,A díjtarifa megállapításhoz kapcsolódó szerződés- és káradatbázis

24/A. §

(I) A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: MNBtv.) 4. § (9) bekezdésében meghatározott céljai elérésének előmozdítása és
az MNBtv. 39. § (I) bekezdés i) és p) pontjában meghatározott feladatainak ellátása céljából a
díjtarifa megállapításához kapcsolódó, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő
szerződés- és káradatbázist (a továbbiakban: KKTA) hoz létre és működtet.
(2) A KKTA működéséhez a Felügyelet a Bit. 269. § (13) bekezdése szerinti adatszolgáltatás
keretében megkapott adatokat használja fel, azzal, hogy a KKTA személyes adatot nem
tartalmaz.
(3) A KKTA- a (2) bekezdéssel összhangban- a következő adatköröket tartalmazza:
a) a szerződések és a részkárok azonosítói,

b) a szerződésekre (szerződőre, járműre) vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,

e) a szerződésekre vonatkozó díjadatok,

d) a részkárokra vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,

e) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,

_O a változó állományi típusú adatok hatálybalépésének, illetve a folyamat típusú adatok
bekövetkeztének napjára vonatkozó adatok.

(4) A 23. § (3) bekezdésében előírt kötelező díjhirdetéshez szükséges biztosításmatematikai
számítások elvégzéséhez a Bit. 269. § (13) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesítő
biztosító a KKTA-ból díjmentesen, összesített szerződés- és káradatokat igényelhet.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatigénylést a Felügyelet olyan összesített formában teljesíti, hogy
az adatok kellően részletezettek maradjanak a biztosításmatematikai számítások elvégzéséhez,
azonban személyes adatot vagy üzleti titkot ne tartalmazzanak és a biztosítók beazonosítása ne
váljon lehetővé.

(6) A (4) bekezdés szerinti biztosító által igényelhető adatok köre a következőkre terjed ki:
a) a szerződésekre (szerződőre, járműre) vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
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b) a részkárokra vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,

e) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,

d) a változó állományi típusú adatok hatálybalépésének, illetve a folyamat típusú adatok
bekövetkeztének napjára vonatkozó adatok.

(7) A (4) bekezdés szerinti adatigényléshez a Felügyelet elektronikus lekérdező-felületet hoz
létre, mely felülethez csak a Felügyelet és a biztosító fér hozzá.

(8) Az adatigénylésre vonatkozó részletes szabályokat a Magyar Nemzeti Bank elnöke
rendeletben állapítja meg."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

74. §

A [kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a
továbbiakban: Gfbt.)] Gfbt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A biztosító a szerződés létrejöttétől, illetve - a 21. § (4) bekezdésében meghatározott eset
kivételével - megszűnésétől - érdekmúlással történő megszűnés esetén a biztosító
tudomásszerzésétől -, továbbá a biztosítást igazoló okirat adataiban bekövetkező egyéb - a
kötvénynyilvántartás adattartalmát képező - változás időpontjától számított 15 napon belül
köteles a kötvénynyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni - a 46. § (2)
bekezdésében megjelölt adatok feltüntetésével - a biztosítási szerződés megkötéséről, illetve
megszűnéséről, valamint az adatokban bekövetkező egyéb változásokról."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím új 76. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Gfbt. 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy a KKTA-ból történő biztosítói
adatigénylésre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím új 77. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Gfbt. 57/F. § (3) bekezdésében az ,,a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: MNBtv.)" szövegrész helyébe az ,,az MNBtv." szöveg lép.
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

116. §

A Hpt.

8. 214. § (5) bekezdésében a ,,33. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a ,,33. § (1) bekezdése
vagy 33. § (2) bekezdés e) pontja" szöveg, a ,,kezdő időpontjáig" szövegrész helyébe a ,,kezdő
időpontját megelőző napig" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. § 
Módosítás jellege: módosítás

123. §

A Kbftv.
a) 6. § (1) bekezdés e) pontjában az ,,az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési
értékpapír forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása" szövegrész helyébe a ,,kollektív
befektetési értékpapír forgalmazása és az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési
értékpapír forgalomba hozatala" szöveg,
b) 7. § (2) bekezdés b) pontjában az ,,az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír
forgalomba hozatala és forgalmazása" szövegrész helyébe a ,,kollektív befektetési értékpapír
forgalmazása és az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala"
szöveg,
f.)_7. § (5) bekezdésében a ,,külföldi ABAK" szövegrész helyébe a ,,külföldi befektetési
alapkezelő" szöveg [lép.]
lép.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § 
Módosítás jellege: módosítás

180. §

(1) Ez a törvény- a (2)-[(8)]{22 bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő
tizenhatodik napon lép hatályba.
(2) A 65. §, a 71. §, a 97. §, a 115. § és a 3. melléklet 2018. december 29-én lép hatályba.
(3) A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 10. §, a 11. §, a 72. § e) és d) pontja, a 74. §, a 75. §, a 82. § (2)
bekezdése, a 85. § (2) bekezdése, a 89. §, a 90. § (2) bekezdése, a 91. § e) pontja, a 116. § 4. és
5. pontja, a 120. §, a 121. §, a 122. § (2) bekezdése, a 160. §, a 163. §, a 164. § (2) és (3)
bekezdése, a 176. § és a 177. § 4. pontja2019.január l-jén lép hatályba.
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(4) A 18-59. §, a 83. §, a 157. § és a 175. § 2019. január 13-án lép hatályba.
(5) A 60. §, a 78. § a) pontja, a 79. §, a 99. §, a 112-114. §, valamint a 117. § a), c) és e) pontja
2019. február l-jén lép hatályba.
(6) A 74. §, a 76. § és a 77. § 2019. július l-jén lép hatályba.
[(6)] ill A 77. § a) pontja 2019. szeptember 14-én lép hatályba.
[(7)] _(fil A 62. § és a 100. § 2019. december 31-én lép hatályba.
[(8)] í2)_ A 81. § (2) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános választását
követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követő év január l-én lép hatályba.

Indokolás

1. A módosítás egyértelműsíti, hogy a KCGE által végzett tevékenységhez nem szükséges a
Felügyelet engedélye.

2. A javaslat egyértelműsíti, hogy ha egy személy irányítja az intézményt (vezérigazgató),
akkor annak kinevezését a Felügyeletnek előzetesen engedélyeznie kell. Ezen eljárás során
figyelemmel kell lenni az intézmény sajátosságaira.

3. A javaslat technikai jellegű, pontosítja a felhatalmazó rendelkezés helyét a törvényben.

4., 5., 6., 7. A javaslat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (a továbbiakban: kgfb.) díjak
pontosabb kalkulálása érdekében lehetővé teszi, hogy a Felügyelet részére kgfb.
adatszolgáltatást teljesítő biztosítók a Felügyelet által - ezen adatszolgáltatásokból nyert
adatokból - létrehozott, személyes adatokat nem tartalmazó adatbázisból a kötelező
díjhirdetésükhöz szükséges biztosításmatematikai számítások elvégzéséhez díjmentesen,
összesített - személyes adatot és üzleti titkot nem tartalmazó - szerződés- és káradatokat
igényelhessenek. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben
foglalt, egyéb szervek által működtetett nyilvántartások (kártörténeti nyilvántartás,
kötvénynyilvántartás) más - a törvényben meghatározott - célt szolgálnak, egyedi ügyekre
vonatkozó, személyes adatokat tartalmazó lekérdezést tesznek lehetővé, amely működési
mechanizmus nem alkalmas a KKTA kapcsán megvalósuló, a kötelező biztosítói díjhirdetéshez
szükséges biztosításmatematikai számítások elvégzésére. Mindezeken túl a KKTA adatköre -
létrehozásának célja okán - csak részben fedi le a fenti nyilvántartások adatköreit, pl. tartalmaz
összegszerű adatokat, így pl. díjadatokra, kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó
adatokat, amelyeket azok nem.
A Felügyelet felé szolgáltatandó adatok köre jelen javaslat következtében nem bővül.

8. Technikai pontosítás. A törvényjavaslat kiegészíti a Hpt.-ben a hitelintézet tevékenységi
engedélyének visszavonásának eseteit (33. § (2) bekezdés új c) pont), így az erre történő
hivatkozás szükséges a kártalanítással kapcsolatos rendelkezésekben is.

9. A módosítás azt célozza, hogy az európai gyakorlatnak megfelelően a befektetési alapkezelő
ne csak a saját maga által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalmazását láthassa el.

10. A hatályba léptető rendelkezések módosítása.
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