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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 – az állami vagyongazdálkodással és
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes
önkormányzati  vagyont  érintő  rendelkezésekről szóló  T/3369.  számú  törvényjavaslathoz az
alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 8. és 25. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes
törvények módosításáról, valamint egyes [önkormányzati vagyont ]vagyongazdálkodást érintő

rendelkezésekről

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul készfizető kezesként felel az MFB
Zrt. által)

„b)  [a  Kormány  határozata  alapján  ]nyújtott  hitelfinanszírozásból,  valamint  harmadik  fél



javára vállalt, érvényesített készfizető kezességből, továbbá garanciából származó, az MFB Zrt.
felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért a Kormány határozatában megjelölt ügyletek
tekintetében;”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. §
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

Az MFB tv. 10/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A végső kedvezményezett  személyének és az ügylet  összegének kivételével  a  banktitokkal
azonos védelem alá esik az MFB Zrt. 2. § h) és q) pontja szerinti feladatköre, valamint a 3. § (3)
bekezdése szerinti tevékenysége során a végső kedvezményezettről az MFB Zrt., valamint az általa
megbízott pénzügyi közvetítő rendelkezésére álló minden tény, információ, megoldás vagy adat,
amely  a  végső  kedvezményezett  adataira,  vagyoni  helyzetére,  üzleti  tevékenységére,
gazdálkodására,  tulajdonosi,  üzleti  kapcsolataira,  a  benyújtott  pályázatra,  valamint  az  általa
megvalósítandó projektre vonatkozik.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az MFB Zrt. európai uniós forrásból nyújtott
pénzügyi eszközzel kapcsolatos és az Európai Unió szerveitől származó központi uniós forrásokból
nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatok közzétételét előíró uniós jogi aktusok és jogszabályi
rendelkezések által meghatározott adatok körére. Nem jelenti a (4) bekezdésben foglaltak sérelmét a
2. § h) és q) pontja szerinti tevékenységekkel összefüggésben ellenőrzésre jogosult szerv részére
történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

Az MFB törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

(1) A Magyar  Fejlesztési  Bank Részvénytársaságról  szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
szóló 2015. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított 10/A. § (3) bekezdésben foglaltakat a Magyar
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi
LXXXVIII. törvény hatálybalépésekor már megkötött ügyletekre is alkalmazni kell.

(2)  Az állami  vagyongazdálkodással  és  a  nemzeti  pénzügyi  szolgáltatásokkal  összefüggő egyes
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törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2018.
évi  ….  törvénnyel  megállapított  10/A.  §  (4)-(5)  bekezdésében  foglaltakat  az  állami
vagyongazdálkodással  és  a  nemzeti  pénzügyi  szolgáltatásokkal  összefüggő  egyes  törvények
módosításáról,  valamint  egyes  vagyongazdálkodást  érintő  rendelkezésekről  szóló  2018.  évi  ….
törvény hatálybalépésekor már megkötött ügyletekre is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1)  Az  MFB tv.  1.  melléklete  nyitó  szövegrészében  az  „Az  MFB Zrt.  a  3.  §  (5)  bekezdése”
szövegrész helyébe az „Az MFB Zrt.  a 3. § (5) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 3. § (1) [bekezdése és e törvény 3. § (5) ]bekezdése” szöveg lép.

(2)  Az  MFB  tv.  1.  melléklete  [kiegészül  a  „8.  MFB  Invest  Befektetési  és  Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság” sorral]az 1. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § új f) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

Hatályát veszti az MFB tv.
f) 11/A. §-ában a „ ,10/A. §” szöveg;

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § új g) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

Hatályát veszti az MFB tv.
g) 1. melléklet 4. pontja;

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés - Nvtv. 8. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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17. §

(1) Az Nvtv. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat
végzésére,  amelynek  ellátására  alapították  [-]– az  állami  vagyonról  szóló  törvény  szerinti
tulajdonosi joggyakorló társaságok, valamint a (8) bekezdés szerinti eset kivételével [-]– gazdasági
társaságot nem alapíthat.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az Nvtv.  2.  melléklet  I.  pontjában foglalt  táblázat  a „Magyar Nemzeti  Filmalap Zrt.
100%” sorral egészül ki.]

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés - Szhitv. 1. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1)  A  szövetkezeti  hitelintézetek  integrációjáról  és  egyes  gazdasági  tárgyú  jogszabályok
módosításáról  szóló  2013.  évi  CXXXV. törvény (a  továbbiakban:  Szhitv.)  1.  §  (1)  bekezdés  a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„a)  egységes  informatikai  rendszer:  az  Integrációs  Szervezet  1.  §  (4)  bekezdése  szerinti
egyetemleges felelősség mellett működő tagjai, valamint a szövetkezeti hitelintézetek, illetve a
Központi Bank ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény,
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító,  a kollektív befektetési
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.
évi XVI. törvény szerinti  ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő részére a Központi Bank irányításával,
az Integrációs  Szervezet  prudenciális  kontrollja  mellett  összeállított  és  fejlesztett,  a  Központi
Adatfeldolgozó által üzemeltetett adatbázis és ahhoz kapcsolódó egyedi rendszerek együttese;”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (4) bekezdés - Szhitv. 1. § (5b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Szhitv. 1. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5b)  A  szövetkezeti  hitelintézet,  illetve  a  Központi  Bank  az  (5a)  bekezdés  szerinti
állományátruházását megelőzően az átruházás szándékát köteles előzetesen bejelenteni a Felügyelet
felé, megjelölve az állományátruházás időpontját. Az átvevő hitelintézet a 17/U. § (7)-(9) bekezdés
alkalmazásával jogosult az érintett szerződések módosítására azzal, hogy a módosításra a 15. § (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott üzletszabályzat alkalmazása vagy annak történő megfelelés
érdekében is sor kerülhet. Betétállomány és más visszafizetendő pénzeszköz, valamint pénzforgalmi
szolgáltatási keretszerződés-állomány átruházása esetén a Felügyelet által [jogszabályi rendelkezés
]jogszabály  alapján  a  belföldi  fizetési  rendszerek  közvetlen  és  közvetett  résztvevőiről  vezetett
nyilvántartásban, hitelesítő táblában az átadó hitelintézet mint pénzforgalmi szolgáltató azonosító
kódját az átvevő hitelintézet az átruházás időpontjától kezdődően jogosult sajátjaként használni. A
Hpt. állományátruházásra vonatkozó szabályainak alkalmazása tekintetében az állományátruházás
bejelentésben megjelölt időpontját kell figyelembe venni az átruházás Felügyelet által engedélyezett
időpontja helyett.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (1) bekezdés - Szhitv. 11/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §

(1) Az Szhitv. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  Integrációs  Szervezet  a  szövetkezeti  hitelintézeti  integráció  egységes  működése  és
irányítása, továbbá a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében olyan – az e
[törvényben meghatározott rendelkezéseken ]törvényen és az Integrációs Szervezet szabályzatán
és  irányelvén  alapuló  –  ellenőrző  és  felügyelési  rendszert  működtet,  amely  lehetővé  teszi  a
szövetkezeti hitelintézet és a Központi Bank, valamint a Kapcsolt Vállalkozások (a továbbiakban
együtt:  ellenőrzés  alá  vont  szervezet)  tevékenységének  az  integráció  keretein  belül  történő
ellenőrzését  és  folyamatos  felügyelését.  Az  Integrációs  Szervezet  jogosult  ellenőrizni  és
folyamatosan  felügyelni  a  szövetkezeti  hitelintézetnek  és  a  Központi  Banknak  azon
[tevékenyégét]tevékenységét is, amelyet a Hpt., illetve Bszt. szerinti közvetítő útján végez.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés - Szhitv. 17/F. § (2b) és (2c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szhitv. 17/F. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2b)  Ha  a  szövetkezeti  formában  működő  szövetkezeti  hitelintézetben  egy  tulajdonosnak  a
közvetett  és közvetlen tulajdoni hányada (részesedése) meghaladja az ötven százalékot,  akkor e
tulajdonos jogosult a küldöttgyűlés egy tagját közvetlenül kijelölni. [és a ]A küldöttgyűlésen az e
tulajdonost megillető szavazati arány az összes szavazat ötven százaléka.
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(2c) A (2a) és (2b) bekezdésben írt esetekben a többi tagot, [illetőleg]illetve küldöttet a fennmaradó
szavazatok egymás között egyenlő arányban illetik meg.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Szhitv. 17/S. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A  szövetkezeti  hitelintézet  tagja  az  egyes  jogi  személyek  átalakulásáról,  egyesüléséről,
szétválásáról  szóló 2013. évi CLXXVI. törvény szerinti  átalakulási  terv közlésétől számított  30
napon belül írásban nyilatkozhat arról, hogy a jogutód szövetkezeti hitelintézet tulajdonosává kíván
válni. A nyilatkozat megtételének módjáról és határidejéről a szövetkezeti hitelintézet a tagokat az
alapszabályban meghatározott módon értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a figyelmeztetést a
nyilatkozat  határidőben történő megtétele  elmulasztásának jogkövetkezményeire  vonatkozóan.  A
tag az átalakulásról véglegesen döntő szavazás megkezdéséig korábbi nyilatkozatát visszavonhatja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott  nyilatkozat hiányában úgy kell  tekinteni,  hogy a tag nem
kíván  a  jogutód  szövetkezeti  hitelintézet  tulajdonosává  válni,  amely  esetben  a  tag  tagsági
jogviszonya az átalakulás cégbírósági bejegyzésének napjával megszűnik. A jogutód szövetkezeti
hitelintézet  köteles  nyilvántartást  vezetni  a  tagnyilvántartással  egyező  adattartalommal  azon
tagokról,  amelyek  tagsági  jogviszonya  a  (6)  bekezdésben  meghatározott  nyilatkozat  hiányában
szűnt meg. Azon tag vagyoni hozzájárulásának befizetett összegét, amelynek tagsági jogviszonya a
(6) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában szűnt meg, a jogutód szövetkezeti hitelintézet
köteles  elkülönített  számlán  tartani  mindaddig,  amíg  a  megszűnt  tagsági  jogviszony alapján  az
elszámolás meg nem történik.

(8) A nyilatkozatot nem tett tag vagy annak jogutódja (örököse) – az átalakulást követően, de a
megszűnt  tagsági  jogviszony alapján  történő  elszámolást  megelőzően  –  írásbeli  nyilatkozatával
igényt tarthat a (7) bekezdés szerinti elkülönített számlán kezelt befizetett vagyoni hozzájárulás –
alapszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt – összegének részére történő megfizetésére.
Ha a nyilatkozatot nem tett tag vagy annak jogutódja (örököse) – az átalakulást követően, de a
megszűnt tagsági jogviszony alapján történő elszámolást  megelőzően – úgy nyilatkozik,  hogy a
jogutód  szövetkezeti  hitelintézet  tagjává  kíván  válni,  és  esetében  teljesülnek  a  taggá  váláshoz
szükséges jogszabályban és alapszabályban előírt feltételek, a nyilatkozattétel napjától megilletik a
tagsági  jogviszonyból  eredő  jogok  és  kötelezettségek,  olyan  tartalommal,  mintha  a  tagsági
jogviszonya az átalakulást követően folyamatosan fennállt volna.

(9) A szövetkezeti hitelintézet 30 napon belül intézkedik a vagyoni hozzájárulás kifizetéséről vagy a
tag  felvételéről,  kivéve,  ha  a  (8)  bekezdésben  meghatározott  nyilatkozat  nem  a  jogosulttól
származik.  A nyilatkozattevő  jogosult  bírósághoz  fordulni  abban  az  esetben,  ha  a  szövetkezeti
hitelintézet részéről az nyer megállapítást, hogy a nyilatkozatot nem a jogosult tette.”
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Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

34. §

(1)  Az Szhitv.  17/U.  § (2)–(3)  bekezdése helyébe a  következő  [rendelkezés  lép:]rendelkezések
lépnek:

„(2) A Központi  Bank egységes informatikai rendszer kialakításáról szóló szabályzata határozza
meg

a) az egységes informatikai rendszer modularitását,
b) az egyes modulok funkcionalitását,
c) az egységes informatikai rendszer szolgáltatói hátterét,
d) az egységes informatikai rendszerhez csatlakozott tagok (a továbbiakban: csatlakozott tagok),
valamint a szövetkezeti hitelintézetek vagy a Központi Bank ellenőrző befolyása alatt működő
pénzügyi  intézmények,  pénzforgalmi  intézmények,  elektronikuspénz-kibocsátó  intézmények,
befektetési  vállalkozások,  biztosítók,  ABAK-ok  és  ÁÉKBV-alapkezelők  (a  továbbiakban:
hozzáféréssel  rendelkező  szervezetek)  és  felhasználóik  –  szükség  szerint  –  eltérő  szintű
jogosultságait, valamint
e)  az  egységes  informatikai  rendszerre  vonatkozó  elektronikus  információbiztonsági  és
adatvédelmi  követelményeket,  valamint  a  d)  pont  szerinti  szervezetek  és  személyek  által
kötelezően megvalósítandó, a rendszer használatához kapcsolódó védelmi intézkedéseket.

(3) Az egységes informatikai rendszerben kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési,
illetve biztosítási titoknak is minősülő adatokat a csatlakozott tagok és a hozzáféréssel rendelkező
szervezetek tevékenységi körük ellátásával összefüggésben – ha az ügyfél nem tett a (3a) bekezdés
szerinti korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot – az Integrációs Szervezet adatvédelmi szabályzatában és
a Központi Bank (2) bekezdés szerinti szabályzatában foglaltak betartásával, tevékenységi körük
ellátásával  összefüggésben  a  szolgáltatásaik  nyújtásához  szükséges  mértékben  kölcsönösen
megismerhetik,  az  egyedi  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  biztosítása  céljából  egymásnak
továbbíthatják, felhasználhatják, módosíthatják és [a jelen]az e törvényben meghatározott feltételek
mellett  az így átvett  adatokat az ügyfélkapcsolat  létrehozásának és fennállásának időtartamában
kezelhetik.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

35. §

7



Az Szhitv.
a) 1. § (5a) bekezdésében az [„az]„ egymás közötti egyesüléséhez” szövegrész helyébe az [„az]
„ egymás közötti egyesüléséhez, szétválásához” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § m) pont
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az Szhitv.
m)  17/U.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  informatikai  alkalmazást  igénylő  tevékenységüket”
szövegrész helyébe az „a Központi Bank által meghatározott informatikai alkalmazást igénylő
[tevékenységüket”szöveg]tevékenységüket” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. alcím cím
Módosítás jellege: kiegészítés

8. Önkormányzati ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adását segítő rendelkezések

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. alcím cím
Módosítás jellege: kiegészítés

8. Záró rendelkezések

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: módosítás

37. §

(1) Ez a törvény – a  [(2)-(4)](2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8. § a)-e) és g) pontja, a 9-17. §, valamint a 19-36. §
2019. január 1-jén lép hatályba.
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(3) A 7. § (2) bekezdése és a 8. § f) alpontja 2019. december 31-én lép hatályba.

[(4) A 18. § 2019. július 1-jén lép hatályba.]

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A 7. § (2) bekezdése és a 8. § f) [alpontja]pontja 2019. december 31-én lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. §
Módosítás jellege: elhagyás

[38. §

E törvény 12-14. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján, 15-20. §-a és 36.  §-a,
valamint az 1.  melléklete az Alaptörvény 38.  cikk (1)-(2)  bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.]

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. §
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) [E törvény ]A 12-14. [§-a]§ az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján[, 15-20. §-a és 36. §-
a, valamint az 1. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1)-(2) bekezdése alapján] sarkalatosnak
minősül.

(2) A 15-20. §, a 36. §, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1)-(2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

1. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez

Az MFB tv.  1.  melléklete  a  „8.  MFB Invest  Befektetési  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen Működő
Részvénytársaság” sorral egészül ki.
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Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

[az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes
törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről

szóló…….. törvényhez]

1. Az Nvtv. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 100%” sorral
egészül ki.

1. Hatályát veszti [a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ]az Nvtv. 2. melléklet I.
pontjában foglalt táblázat „ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. 100%”, a
„Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 50%+1 szavazat” és a „TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit
Kft. 100%” sora.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet cím
Módosítás jellege: elhagyás

[az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes
törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről

szóló ….. törvényhez]

Indokolás

1. Módosító javaslatok koherenciájának megteremtése érdekében szükséges módosítás. 
2. Lásd a T/3369/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. A védendő adatok jellegére figyelemmel az MFB tv. jelenleg hatályos 10/A. § (1) bekezdésben
foglaltakhoz hasonlóan a banktitokkal azonos védelem alá szükséges helyezni az MFB Zrt. európai
uniós  forrásból  nyújtott  hiteleivel,  valamint  közvetlenül  az  Európai  Unió  szerveitől  származó
központi  uniós  forrásokból  nyújtott  vissza  nem térítendő  támogatásokkal  kapcsolatban  a  végső
kedvezményezettről rendelkezésre álló adatokat. Kivételi körbe tartozik az uniós jogi aktusok és
jogszabályok  által  előírt  közzétételi  kötelezettség,  valamint  a  2.  §  h)  és  q)  pontjai  szerinti
tevékenységekkel  összefüggésben  ellenőrzésre  jogosult  szerv  részére  történő  adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3-4.

4. Az MFB tv. 22. §-ában és 23. § (1) bekezdésében foglaltakhoz hasonlóan – a megkülönböztetés
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tilalmának  elvére  is  figyelemmel  –  szükséges  a  10/A.  §  (4)-(5)  bekezdéseiben  foglalt  új
rendelkezésnek  a  törvénymódosítás  hatálybalépésekor  már  megkötött  ügyletek  esetében  történő
alkalmazásának elrendelése.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3-4.

5., 24. Lásd a T/3369/2/4., 19. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Az MFB tv. jelenleg hatályos 11/A. §-ában foglalt rendelkezésnek a 10/A. § módosítása miatti
technikai jellegű pontosítása szükséges.
7. A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban
álló társasági részesedése tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként az MFB Zrt.-től eltérő személy
kijelölése indokolt. 
8. Lásd a T/3369/2/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9., 25. Lásd a T/3369/2/7., 20. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/3369/2/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/3369/2/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/3369/2/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/3369/2/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Az átalakulás folyamata során a szövetkezeti hitelintézeti tagok hallgatásához rendelt törvényi
vélelmet  az  egyes  jogi  személyek  átalakulásáról,  egyesüléséről,  szétválásáról  szóló  2013.  évi
CLXXVI. törvényben rögzített főszabályhoz képest eltérő módon javasolt szabályozni tekintettel
arra, hogy a szövetkezeti hitelintézetek speciális működési formája esetében az átalakulásban való
részvétel szándékát az akaratlagos döntéshez és nem a passzivitáshoz indokolt kötni. A szövetkezet
nem  vagyon-,  hanem  személyegyesítő  társasági  forma,  emiatt  a  tagok  aktív  személyes
közreműködése fontos feltétel. Az átalakulás támogatásával kapcsolatosan 30 napon belül megtett
vagy  elmulasztott  nyilatkozat  továbbra  sem  köti  a  nyilatkozattevőt,  az  érintett  tag  által
felülvizsgálható,  és  az  átalakulásról  szóló  végleges  döntés  időpontjáig  az  eddigiekkel  egyezően
megváltoztatható.  A  javaslat  biztosítja  annak  a  lehetőségét,  hogy  a  nem  nyilatkozó  és  az
elszámolásban  részt  nem  vevő  tagok  még  két  évig  egyoldalú  nyilatkozatukkal  tulajdonossá
válhassanak a  jogutód szövetkezeti  hitelintézetben.  A módosítás  garanciális  szabályként  rögzíti,
hogy  azon  tag  vagyoni  hozzájárulásának  befizetett  összegét,  amelynek  tagsági  jogviszonya  a
nyilatkozat hiányában szűnt meg, a jogutód szövetkezeti hitelintézet köteles elkülönített számlán
tartani, mindaddig, amíg a megszűnt tagsági jogviszony alapján az elszámolás meg nem történik. A
nyilatkozatot nem tett  tag vagy annak jogutódja (örököse) igényt tarthat az elkülönített számlán
kezelt – kamattal növelt – összeg részére történő megfizetésére. Ha a nyilatkozatot nem tett tag
vagy annak jogutódja (örököse) – az átalakulást követően, de a megszűnt tagsági jogviszony alapján
történő elszámolást megelőzően – úgy nyilatkozik, hogy a jogutód szövetkezeti hitelintézet tagjává
kíván válni, és esetében teljesülnek a taggá váláshoz szükséges jogszabályban és alapszabályban
előírt  feltételek,  a  nyilatkozattétel  napjától  megilletik  a  tagsági  jogviszonyból  eredő  jogok  és
kötelezettségek,  olyan  tartalommal,  mintha  a  tagsági  jogviszonya  az  átalakulást  követően
folyamatosan fennállt volna. Ebben az esetben a szövetkezeti hitelintézet 30 napon belül intézkedik
a  vagyoni  hozzájárulás  kifizetéséről  vagy  a  tag  felvételéről,  kivéve,  ha  a  nyilatkozat  nem  a
jogosulttól  származik.  A nyilatkozattevő  jogosult  bírósághoz  fordulni  abban  az  esetben,  ha  a
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szövetkezeti hitelintézet részéről az nyer megállapítást, hogy a nyilatkozatot nem a jogosult tette.
15. Lásd a T/3369/2/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/3369/2/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/3369/2/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
18. Módosító javaslatok koherenciájának megteremtése érdekében szükséges módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 18., 23.

19. Lásd a T/3369/2/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
20. Módosító javaslatok koherenciájának megteremtése érdekében szükséges módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 20., 22.

21. Lásd a T/3369/2/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
22. Módosító javaslatok koherenciájának megteremtése érdekében szükséges módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 20., 22.

23. Módosító javaslatok koherenciájának megteremtése érdekében szükséges módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 18., 23.

26. Lásd a T/3369/2/21. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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