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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 következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő:

1. A törvényjavaslat 3 . §-a a következő 67. ponttal egészül ki (a további pontok számozása
ennek megfelelően értelemszerűen módosul) :

„67.ügyvezető:a befektetési alapkezelő vezetésére kinevezett első számú vezető , valaminte
vezető valamennyi helyettese ;”

2. A törvényjavaslat 3 . §-ának 67. pontja a következők szerint módosul:

„67. vezető állású személy : az ügyvezető [tisztségviselő], az igazgatóság[tanács tagja] és

felügyelő bizottság elnöke, tagja, az igazgatótanács tagja, a fióktelep vezetésére kinevezett

személy és annak közvetlen helyettese, valamint minden olyan személy, akit a létesítő
okirat vagy a működésre vonatkozó bármely bels ő szabályzat ilyenként határoz meg . ”

3. A törvényjavaslat 8 . § (2) — (9) bekezdései a következőképpen módosulnak:

,(2) Befektetési alapkezelőnél vezető állású személynek az választható meg, illetve az
nevezhető ki, aki

a) a (9) bekezdésében meghatározott bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű ,

és e tényt a Bnytv. 72. § (3) bekezdése alapján kibocsátott hatósági bizonyítvány útján

igazolja ;

b)felsőfokú végzettséggel rendelkezik ;



c le • alább hároméves • énzü szakmai akorlattal és legalább hároméve s1 9► 1enzu

illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik é s

d) igazolja, hogy vele szemben a (10) bekezdésében meghatározott kizáró okok és a 11 .

ban meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn .

3 A befektetési vállalkozás ü g ezető 'ének i• az• atósá a valamint felü el ő bizottsá a

elnökének a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken kívül az nevezhet ő ki, akinek

személyét a megválasztás, illetve a kinevezés tervezett id őpontját 30 nappal megelőzőena

Felülteletnek – az előzetes en.edél me•szerzése érdekében – be'elentették és a

Felügyelet az engedélyt megadta .

(4) A vezető állású személy és a befektetési alapkezelő köteles a Felügyeletnek

haladéktalanul bejelenteni, ha a vezető állású személlyel kapcsolatban az engedél y

megadását követően kizárási ok merül fel. A vezető állású személy megválasztásához vagy

kinevezéséhez me adott en .edél t a Felü lt elet visszavonha 'a illetve felfüesztheti ha

az

ha az engedély megadását követően merül fel kizárási ok. A felfüggesztés időtartama

le.fel'ebb 60 na• lehet amel nek ide'e alatt a vezet ő állású személ tisztsééhez kötődő
jogait nem gyakorolhatja .

[(2)] (5)A befektetési alapkezelő teljes tevékenységét irányító személy az lehet, aki a [(6) ]

(9)bekezdésben meghatározott bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű – és e

tényt a Bnytv. 72. § (3) bekezdése alapján kibocsátott hatóság bizonyítvány útján igazolja –

, legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelyből legalább 2 év magyarországi

szakmai gyakorlat_[, és akivel szemben nem áll fenn az alábbi (7) bekezdésbe n

meghatározott kizáró ok. ]

[(3)] (6) A befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és t őzsdei termékek

kereskedését irányító személy az lehet, aki a [(6)] (9) bekezdésben meghatározott

bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű – és e tényt a Bnytv. 72. § (3)

bekezdése alapján kibocsátott hatóság bizonyítvány útján igazolja –, legalább kétéves ,

befektetési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelyb ől legalább 1 év

magyarországi szakmai gyakorlat, és akivel szemben nem áll fenn a [(7)] (10) bekezdésben

meghatározott kizáró ok .

[(4)] (7) Az adminisztratív tevékenységet irányító személy az lehet, aki az [(6)] (9)

bekezdésben meghatározott b űncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű – és e

tényt a Bnytv. 72. § (3) bekezdése alapján kibocsátott hatóság bizonyítvány útján igazolja –

, legalább kétéves portfóliókezelési, befektetési alapkezelési vagy pénzügyi intézményi

szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelyb ől legalább 1 év magyarországi szakmai gyakorlat ,

és akivel szemben nem áll fenn a [(7)] (10) bekezdésben meghatározott kizáró ok .

[(5)] (8) A (2) és (5) –(7) [– (4)] bekezdések esetében

'ául szol• áló feltétel az en adását követően me szűnik illetve•en alaedél meedél



a) a befektetési alapkezelőnél, kollektív befektetési formánál, befektetési vállalkozásnál ,

hitelintézetnél, biztosítónál, nyugdíjpénztárnál befektetésekkel, illetve hitelintézetné l

letétkezeléssel foglalkozó területen ,
b) az MNB-nél, a Felügyeletnél, a minisztériumban, szabályozott piacnál, tőzsdénél, a

központi értéktárnál, az elszámolóháznál, központi szerz ődő félnél, az Államadósság

Kezelő Központ Zrt.-nél, a Magyar Államkincstárnál ,
c) ingatlanalapot kezelő befektetési alapkezelő ingatlanbefektetési tevékenységét irányít ó

személye esetében, ingatlanforgalmazónál, valamint
d) az a) — c) pontban felsoroltak külföldi megfelelő inél

szakirányú területen munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő számít szakmai

gyakorlatnak.

[(6)](9) A (2) és (5) —(7)[— (4)] bekezdések szempontjából az alábbi bűncselekményeke t

kell figyelembe venni: Btk. XV. fejezet[ének] III . címében meghatározott
bűncselekmények, [illetve] a hamis vád (Btk . 233. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 237 . §) ,

a hamis tanúzás (Btk. 238. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 242. §), a mentő körülmény
elhallgatása (Btk . 243. §), a bűnpártolás (Btk. 244. §), a Btk. XV. fejezet VII . címébenés
VIII. címében meghatározott bűncselekmények, [illetve] a terrorcselekmény (Btk. 261 . §) ,

a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű, vasúti, vízi ,

közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas járm ű hatalomba kerítése

(Btk. 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk . 263. §), a visszaélé s

lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §,), a visszaélés haditechnikai termékkel é s

szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), a bűnszervezetbe n
részvétel (Bt. 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (Btk. 264/B. §) ,
visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), az önbíráskodá s
(Btk. 273. §), a Btk. XVI. fejezet III . címében meghatározott bűncselekmények, továbbá a
Btk. XVII . fejezetébenés XVIII. fejezetében meghatározott b űncselekmények .

[(7)] (10) Az (5) —(7) [— (4)] bekezdések vonatkozásában kizáró ok olyan személlyel
szemben áll fenn, aki :

a) 10 százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett részesedésse l

rendelkezik, rendelkezett, illetve vezet ő állású személy volt olyan, a Felügyelet által

felügyelt intézményben, amely a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkoz ó

engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül fizetésképtelenné vált, vagy

fizetésképtelenségét csak felügyeleti intézkedéssel lehetett elkerülni, illetve amelyne k

tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, és akinek személyes felelősségét e
helyzetek kialakulásáért jogerős határozat megállapította;
b) súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve e
törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok el őírásait és emiatt vele szemben a

Felügyelet, más hatóság vagy bíróság a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére

vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtását megel őző 5 évnél nem régebben kel t
jogerő s határozatban legalább három esetben szankciót alkalmazott;



c) lakóhelye (tartózkodási helye) vagy székhelye szerinti ország hatóságaitól információ

nem szerezhető meg, és a tulajdonszerzési engedélyezés elbírálásához szükséges

információ megadását önként nem vállalja .

[(8)](11) A [(7)] (10) bekezdés szerinti kizáró okokat a kérelmez ő külföldi tevékenysége

tekintetében is vizsgálni kell .

[(9)](12) A befektetési alapkezelő az (1) és (5) — ([4] 7) bekezdésekben meghatározott

személyek kinevezését, a személyükben bekövetkezett változást a kinevezést vagy a

változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a kinevezést vagy a változást követő 5

napon belül a Felügyeletnek köteles bejelenteni . "

4. A törvényjavaslat 11 . § (1) bekezdése a következő szerint módosul :

„11. (1) A befektetési alapkezelő vezető állásúszemélye[tisztségviselője], illetve a

befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevő alkalmazottja, munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenü l

a) a befektetési alapkezelő által megbízott letétkezelőnek,

b)a befektetési alapkezelő által hozott befektetési döntések végrehajtásában közreműködő
befektetési vállalkozásnak, hitelintézetnek, ingatlanértékel őnek, ingatlanforgalmazónak,

valamint
c)a befektetési alapkezelő ügyfelének

a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenyked ő alkalmazottja ,

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye .”

Indokolás

A befektetési alapkezelők hatályos szabályozása jelenleg csupán a kinevezést, illetv e

megválasztást követően ír elő bejelentési kötelezettséget, melynek teljesítésekor egyes

személyi feltételek meglétét igazolni kell . A módosítás célja, hogy az egyes pénzügyi

társszektorok szabályozásával összhangban a befektetési alapkezelőknek az ügyvezető, az

igazgatóság és a felügyelő bizottság elnöke kinevezéséhez, illetve megválasztásáho z

előzetesen engedélyt kelljen kérnie . Ezért a fenti alanyi körnek megfelelően indokolt a

vezető állású személy fogalmának pontosítása is . Az összhang megteremtése érdekében a

módosítás kimondja, hogy a vezető állású személy megválasztásához vagy kinevezéséhez

megadott engedélyt a Felügyelet visszavonhatja, illetve legfeljebb 60 napra felfüggesztheti,

ha az engedély alapjául szolgáló feltétel az engedély megadását követ ően megszűnik,

illetve, ha az engedély megadását követően merül fel kizárási ok .

Budapest, 2011 . december 15 .
1

Dr. Nyikos László
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