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Számvevőszéki és költségvetés i
bizottság

Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . §
(1) bekezdése alapján a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési
formákról szóló T/5067 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 144. § (2)-(4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak :

„(2) A befektetési alap természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb 5
évig tarthat, és [az nem hosszabbítható meg] a megbízatás lejártát követő harmadik év
után lehet újabb megbízási szerz ődést kötni ugyanazon könyvvizsgálóval . A könyvvizsgáló
cég nevében könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló [által
alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló] legfeljebb 5 évig láthat el könyvvizsgálói
feladatokat ugyanannál a befektetési alapnál,	 és a megbízatás lejártát követő 2 üzleti éven
belül nem láthat el újra – ugyanannál a befektetési alapnál – könyvvizsgálói feladatot .

(3) Az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény a természetes személy
könyvvizsgálóval szemben, hogy egyidejűleg legfeljebb [öt] tíz befektetési alapnál láthat e l
könyvvizsgálói feladatot, és az egy	 befektetési alapkezel őtől és az általa kezelt befektetés i
alap(ok)tól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg az éves jövedelméne k
(bevételének) 30 százalékát .

(4) Az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény a könyvvizsgál ó
cégekkel szemben, hogy a könyvvizsgáló cégen belül az (1) bekezdésben foglal t
követelményeknek megfelel ő könyvvizsgáló – egyidej űleg – legfeljebb [öt] tíz befektetési
alapnál láthat el könyvvizsgálói feladatot, és a könyvvizsgáló cég egy 	 befektetési
alapkezelő től és az általa kezelt befektetési alap(ok)tól származó bevétele nem haladhatj a
meg az éves nettó árbevételének 10 százalékát .”

2. A törvényjavaslat 157 . § (46) bekezdése a következők szerint módosul:

„(46) A Tpt . 358. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :



„358. § (1) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó, kockázati tőkealap-
kezelő , tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetve központi értéktár álta l
– a Gt.-nek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmen ően –
könyvvizsgálói feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel
rendelkező könyvvizsgáló (könyvvizsgáló[i] cég) részére adható megbízás, amely
rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási min ősítéssel . ”

3. A törvényjavaslat 157 . § (47) bekezdése a következ ők szerint módosul:

„(47) A Tpt . 358. § (5)– (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(5) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó, a tőzsde, illetve az
elszámolóházi tevékenységet végz ő szervezet természetes személy könyvvizsgálójána k
megbízatása legfeljebb öt évig tarthat, és [az nem hosszabbítható meg] a megbízatás
le j ártát követő harmadik év után lehet ú'abb me_bízási szerződést kötni ugyanazo n
könyvvizsgálóval . A könyvvizsgáló cég nevében könyvvizsgálói tevékenységet ellátó
kamarai tag könyvvizsgáló [által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló]
legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a nyilvánosan
forgalomba hozott értékpapír kibocsátónál, tőzsdénél, illetve elszámolóházi tevékenysége t
végző szervezetnél,	 és a megbízatás lejártát követő 2 üzleti éven belül nem láthat el újra–
u:4 anannál a n ilvánosan forgalomba hozott érték .a .ír kibocsátónál tőzsdénél illetve
elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél – könyvvizsgálói feladatot.

(6) Az (1), [és a (3)] bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény a
természetes személy könyvvizsgálóval szemben, hogy egyidej űleg legfeljebb öt azono s
típusú intézménynél láthat el könyvvizsgálói feladatot, és az egy intézményt ő l származó
jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) harmin c
százalékát. Az egy tulajdonosi csoportba tartozó nyilvánosan forgalomba hozott
értékpapír	 kibocsátóktól,	 hitelintézetektől, pénzügyi vállalkozásoktól, befektetési
vállalkozásoktól, befektetési alapkezelőtől, tőzsdétől és elszámolóházi tevékenysége t
végző szervezettől, illetve a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezel ő álta l
kezelt kollektív befektetési formától származó összesített jövedelme (bevétele) ne m
haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát .

(7) Az (1) [és a (3)] bekezdésben [előírtakon] foglaltakon túlmenően további
követelmény a könyvvizsgáló céggel szemben, hogy a könyvvizsgáló cégen belül az (1) [és
a (3)] bekezdésben foglalt követelményeknek megfelel ő könyvvizsgáló – egyidej ű leg –
legfeljebb öt azonos típusú intézménynél láthat el könyvvizsgálói feladatot, és a
könyvvizsgáló cég egy intézménytől származó bevétele nem haladhatja meg az éves nett ó
árbevételének tíz százalékát. A könyvvizsgáló cégnek az egy tulajdonosi csoportba tartozó
nyilvános	 forgalomba hozott értékpapír kibocsátóktól, hitelintézetektől, pénzügyi
vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól, befektetési alapkezel őtől, kockázati
tőkealapkezelőtől, tőzsdétől, elszámolóházi tevékenységet végz ő szervezettől, valamint
központi értéktártól a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezelő által kezelt
kollektív befektetési formától származó összesített bevétele nem haladhatja meg az éve s
nettó árbevételének harminc százalékát .'

4_A törvényjavaslat 161 . §-a következő (11) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a tovább i
bekezdések számozása értelemszerűen módosul :



„(1) A befektetési vállalkozás illetőle_ az árutőzsdei szoláltató a kön	 izs . álói feladatok
ellátására annak az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkez ő könyvvizsgálónak ,
illetve könyvvizsgáló cégnek ad megbízást, aki, illetve amely a Gt . könyvvizsgálóra
vonatkozó rendelkezéseinek megfelel és rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetés i
vállalkozási minősítéssel .

2 A befektetési vállalkozás illetőle az árutőzsdei szol• áltató természetes szemé l
könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb 5 évig tarthat és a megbízatás lejártát követ ő
harmadik év után lehet újabb megbízási szerződést kötni ugyanazon könyvvizsgálóval.A
könyvvizsgáló cég nevében könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgál ó
legfeljebb	 5	 évig láthat el könyvvizsgálói	 feladatokat ugyanannál a befektetés i
vállalkozásnál, illetőleg árutőzsdei szolgáltatónál, és a megbízatás lejártát követ ő 2 üzleti
éven belül nem láthat el újra — ugyanannál a befektetési vállalkozásnál, illetőleg árutőzsdei
szolgáltatónál — könyvvizsgálói feladatot .'

5. A törvényjavaslat 170 . § (1) bekezdés a) pontja a következők szerint módosul :

(Hatályát veszti)

„a) a Tpt. 1 . § c)-e) pontjai; 5. § (1) bekezdés 11 ., 13-14 ., 16., 47., 49., 59., 93., 135. pontjai;
222. § (6) bekezdése; 229 — 296 . §; 300. § (2) bekezdés d) pontja; a 307. § (5) bekezdés d)
és g) pontja ; 357. § (3) bekezdése; 358. § (2) [és (3)] - (4) bekezdései; 381 . § (2) és (4)
bekezdései; 394. § (1) bekezdés f) pont 8. alpontja; a 451 . § (2) bekezdés c) és h) pontja ; a
11-13., 15-21 ., 24. mellékletei, 25 . melléklet 1-3 ., 6-7. 23 . pontja;”

Indokolá s

1 . A módosítás célja a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgáló i
tevékenységrő l, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrő l szóló 2007 . évi LXXV. törvény
(MKVK tv .) rendelkezéseivel való összhang megteremtése, valamint a befektetési alapo k
által megbízott könyvvizsgálók (természetes személy könyvvizsgáló, valamin t
könyvvizsgáló cég) függetlenségének megteremtése az általános MKVK tv .-ben
meghatározott függetlenségi szabályokon túlmenően egyéb szakmai feltételek
bevezetésével. A módosítás rögzíti a könyvvizsgálói megbízás id őtartamát, valamint azt a
célt szolgálja, hogy a könyvvizsgáló (ill . annak közeli hozzátartozója) közvetlen illetve
közvetett vagyoni, pénzügyi kapcsolatát számszerűen, a területre jellemzően behatárolja .

2-3. A módosítás célja, hogy a kockázati tőkealap- kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, illetve a központi értéktár könyvvizsgálatára vonatkoz ó
szigorú előírások, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó k
könyvvizsgálatára is kiterjesztésre kerüljenek.

4. A javaslat a Bszt. könyvvizsgálókra vonatkozó szabályainak módosításával kívánja az
összhangot megteremteni az MKVK.tv.-nyel, valamint a Batv .-vel.

5. A Tpt . könyvvizsgálókra vonatkozó egyes szabályainak összevetése az MKVK tv .-nyel ,
valamint az azok közötti logikai párhuzam (egységes szabályrendszer) megteremtés e
céljából vált szükségessé a hatályon kívül helyezend ő jogszabály helyek kibővítése .

Budapest, 2011 . december 15 .
Dr. Nyikos László
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