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Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottságának

ajánlás a

a Magyar Nemzeti Bankról szóló T/11474. számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő a T/11474/9 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Magyar Nemzeti Bankról szóló, T/11474/9. számon
beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/11474/10-11 . számú
zárószavazás előtti módosító javaslatokat .

Az 1-14. §, 16-21 . §, 23 . § (1), (2) és (10) bekezdése, 24 . § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 26 -
31 . §-a, 32 .§ (1) bekezdése, 33 .§, 34.§ (1) bekezdése, 35. §, 38 . § (1) és (2) bekezdése, 41 . § ,
42. §, 95-100. §, 165-167 . §, a 173 . §, a 175. (8) és (9) bekezdése és a 180. § (1) és (5 )
bekezdése az Alaptörvény 41 . cikk (1), (4) és (5) bekezdése, valamint 42 . cikke alapján
sarkalatosnak minősül, amely az ajánlás 1-9 ., 12-15., 18., 46-47., valamint 66 . pontjában lev ő
módosító javaslatot érinti .

1 . Dr. Nyikos László képviselő az egységes javaslat 1. §-ának a következő
módosítását javasolja :

1 . § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban : MNB) Magyarország központi bankja . Az
MNB a Központi Bankok Európai Rendszerének, valamint az Európai Pénzügyi Felügyelet i
Rendszernek tagja .

(2) Az MNB[, valamint szerveinek tagjai] az e törvényben foglalt feladatai[k] végrehajtás a
[és kötelességeik teljesítése] során független[ek], nem kérhet[nek] és nem fogadhat[nak] e l
utasításokat a Kormánytól, [az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB)
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kivételével] az Európai Unió intézményeitől, szerveitől és hivatalaitól, a tagállamok
kormányaitól vagy bármilyen más szervezettől, illetve politikai párttól . A Kormány vagy
bármilyen más szervezet tiszteletben tartja ezt az elvet és nem kísérli meg az MNB, valamint
szervei tagjainak befolyásolását feladataik ellátása során .

Indokolás : Lásd a T/11474/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. §-ának a következő módosítását javasolja :

1 . § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban : MNB) a Központi Bankok Európa i
Rendszerének, valamint a[z Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszernek] Pénzügyi
Felügyeletek Európai Rendszerének tagja .

(2) Az MNB, valamint szerveinek tagjai az e törvényben foglalt feladataik végrehajtása és
kötelességeik teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat
a Kormánytól, az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) és a (3) bekezdésben
meghatározott esetek kivételével az Európai Unió intézményeitő l, szerveitől és hivatalaitól, a
tagállamok kormányaitól vagy bármilyen más szervezett ől, illetve politikai párttól . A
Kormány vagy bármilyen más szervezet tiszteletben tartja ezt az elvet és nem kísérli meg a z
MNB, valamint szervei tagjainak befolyásolását feladataik ellátása során .

(3) Az MNB a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében betöltött tagságára tekintette l
ellátja az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, a z
Európai Értékpapír-piaci Hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület hatásköréb ől
eredő , MNB-re hámló feladatokat .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3.

	

(2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(2) Az MNB els ődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását,	 ellenállóképességének növelését, a gazdaság i
növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésre álló
eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/2 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 4. §-ának a következő módosítását javasolja :

4. § (1) Az MNB meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát .

(2) Az MNB jogosult Magyarország hivatalos pénznemében bankjegy- és érmekibocsátásra .
Az MNB által Magyarország hivatalos pénznemében kibocsátott bankjegy és érme – ideértve
az emlékbankjegyet és emlékérmét is – (a továbbiakban együtt : bankjegy és érme )
Magyarország törvényes fizet őeszköze.

(3) Az MNB a magyar gazdaság küls ő stabilitásának megőrzése érdekében hivatalos deviza-
és aranytartalékot képez, és kezeli azt .

(4) Az MNB a devizatartalék kezelésével és az árfolyampolitika végrehajtásával kapcsolatban
devizaműveleteket végez .

(5) Az MNB felvigyázza a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolás i
rendszereket, ennek keretében felvigyázza a rendszer, valamint a központi szerződő fél
tevékenységét végző szervezet tevékenységét e rendszerek biztonságos és hatékon y
működése, továbbá a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében . Ezen jogkörében ,
valamint a 168 . (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási jogkörében részt vesz a fizetés i
és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszerek kialakításában .

(6) Az MNB feladatai ellátásához és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez fűzött,
a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányáról szól ó
(4.) Jegyzőkönyv (a továbbiakban : Alapokmány) 5 . cikkében meghatározott az EKB-va l
szemben fennálló	 statisztikai	 adatszolgáltatási 	 kötelezettség	 teljesítéséhez	 statisztikai
információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra .

(7) Az MNB alakítja ki a pénzügyi közvetít őrendszer egészének stabilitására vonatkozó
makroprudenciális politikát, amelynek célja a pénzügyi közvetítőrendszer
ellenállóképességének növelése, valamint a pénzügyi közvetít őrendszernek a gazdasági
növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítása . Az MNB ennek érdekében az e
törvényben meghatározott keretek között feltárja a pénzügyi közvetít őrendszer egészét
fenyegető üzleti és gazdasági kockázatokat, elősegíti a rendszerszintű kockázatok
kialakulásának megelőzését, valamint a már kialakult rendszerszintű kockázatok csökkentését
vagy megszüntetését, továbbá hitelpiaci zavar esetén a hitelezés ösztönzésével, a túlzot t
hitelkiáramlás esetén annak visszafogásával járul hozzá a közvetítőrendszer
gazdaságfinanszírozó funkciójának kiegyensúlyozott megvalósulásához .

(8) Az MNB külön törvényben meghatározott jogkörében szanálási hatóságként jár el .

(9) Az MNB ellátja pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét[, ellenőrzését]

a) a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása,



4

b) a pénzügyi közvetítőrendszer részét képez ő személyek és szervezetek pruden s
működésének elősegítése, a tulajdonosok gondos joggyakorlásának felügyelete ,

c) az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve a pénzügyi szervezetek egyes szektorait fenyeget ő ,
nemkívánatos üzleti és gazdasági kockázatok feltárása, a már kialakult egyedi vagy
szektoriális kockázatok csökkentése vagy megszüntetése, illetve az egyes pénzügy i
szervezetek prudens működésének biztosítása érdekében megel őző intézkedések alkalmazása,

d) a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, a
pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése[ ,

e) a fogyasztó és a 38. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezete k
vagy személyek között létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás
ügy bírósági eljáráson kívüli – a Pénzügyi Békéltet ő Testület útján történő – rendezése]

céljából .

(10) Az MNB – a Pénzügyi Békéltető Testület útján – ellátja a fogyasztó és a 38 . §-ban
meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek között létrejött–
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos
vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezését .

([10]11) Az MNB számára feladatot törvény és a (9) bekezdés szerinti feladatokho z
kapcsolódóan törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály állapíthat meg. Az MNB
törvényben és törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott
feladatának összhangban kell állnia az MNB-nek az e törvényben meghatározott [jegybanki ]
alapvető feladataival és felel ősségével .

[(11) Az MNB egyéb tevékenységet - jogszabályban meghatározottak szerint - csa k
elsődleges célja és alapvet ő feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül folytathat. ]

(12) Az (1)–(5) és (9) bekezdés szerinti feladatok ellátására az MNB kizárólagosan jogosult .

(13) Az (1)–(7) bekezdésben meghatározott feladatok az MNB alapvet ő feladatai .

(14) Az MNB alapvető feladatai közé nem tartozó feladatok az MNB egyéb feladatai ,
amelyeket – jogszabályban meghatározottak szerint – csak els ődleges célja és alapvet ő
feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül folytathat.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(4) Az MNB részvényei az állam tulajdonában vannak . Az államot[,] mint
[részvénytulajdonost] részvényest az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban :
miniszter) képviseli .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 9. § (1) bekezdés a) és d) pontjának a
következő módosítását javasolja:

(1) Az e §-ban meghatározott feladatok tekintetében az MNB legfőbb döntéshozó szerve a
Monetáris Tanács . A Monetáris Tanács hatáskörébe tartozik :

a) a 4. § (1)—(4)	 és (6) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos stratégiai döntés ,

b) az a) pontban foglalt hatáskör keretében a 20 . § (1) bekezdése szerinti döntés ,

c) az a) pontban foglalt hatáskör keretében a 22 . § (2) bekezdésében meghatározott
feladatokkal kapcsolatos döntés ,

d) a 4. § (5) és (7)—(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatban azon stratégia i
keretek meghatározása, amely keretek között a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntést hoz ,

e) az ügyrendjének megállapítása, továbbá

fi döntés minden olyan további kérdésben, amit törvény a Monetáris Tanács kizárólago s
hatáskörébe utal .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 9. § (10) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(10) A Monetáris Tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagjait a köztársasági elnök, (4 )
bekezdés c) pontja szerinti tagjait az Országgyűlés kizárólag az [Európai Unió működésérő l
szóló szerződéshez fűzött, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európa i
Központi Bank Alapokmányáról szóló (4 .) Jegyzőkönyvből (a továbbiakban : ]
Alapokmány[)] 14 .2 . cikkében meghatározott okokból mentheti fel .
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Indokolás : Lásd a T/11474/10/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 12 . § (1) és (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

12. § (1) Az igazgatóság felelős a 4. & (1)–(4) és (6) bekezdésben meghatározott feladatkö r
tekintetébena Monetáris Tanács és[– amennyiben a Monetáris Tanács által meghatározott
stratégiai keretek között ] a 4. § (5) és (7)–(9) bekezdésben meghatározott feladatkö r
tekintetében [a Pénzügyi Stabilitási Tanács hozza meg a döntést -] a Pénzügyi Stabilitás i
Tanács döntéseinek végrehajtásáért, valamint az MNB működésének irányításáért .

(2) Az igazgatóság tagjai :

a) az MNB elnöke[,] mint az igazgatóság elnöke é s

b) az MNB alelnökei .

(3) Az igazgatóság nevében az elnök jár el .

(4) Az igazgatóság hatáskörébe tartozik :

a) a Monetáris Tanács és [– amennyiben a Monetáris Tanács által meghatározot t
stratégiai keretek között a Pénzügyi Stabilitási Tanács hozza meg a döntést –] a Pénzügyi
Stabilitási Tanács által hozott döntések végrehajtásának irányítása ,

b) az MNB számviteli beszámolójának megállapítása, az osztalék fizetéséről való döntés
meghozatala, továbbá az üzletvezetésről és az MNB vagyoni helyzetéről szóló, a
részvényesnek küldendő jelentés tervezetének jóváhagyása ,

c) az MNB szervezetével és belső irányításával összefüggő kérdések jóváhagyása,

d) az MNB működésével, illetve feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai tervek é s
programok – ideértve a fejlesztési és működési költségtervet is – jóváhagyása ,

e) a felügyelőbizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az MNB bels ő
ellenőrzési szervezetének irányítása, valamint a bels ő ellenőrzés tapasztalatainak és tervének
megtárgyalása ,

f) a munkaviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel, ezek gyakorlásának, illetv e
teljesítésének módjával, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjével összefügg ő kollektív
szerződés-módosítás és

g) a 157. §-ban foglaltakkal kapcsolatos döntések meghozatala .
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(5) A Monetáris Tanács bármely, a hatáskörébe tartozó kérdés eldöntésére felhatalmazhatja az
igazgatóságot . Az így meghozott döntéseivel kapcsolatban az igazgatóság beszámol a
Monetáris Tanácsnak . Az MNB elnöke a (4) bekezdésben meghatározottakon túl bármely, a
hatáskörébe tartozó kérdést döntésre az igazgatóság elé terjeszthet .

(6) Az igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt igazgatósági tag szavazata dönt .
Az igazgatóság határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 13. §-ának a következő módosítását
javasolja :

13 . § (1) A Pénzügyi Stabilitási Tanács hatáskörébe tartozik [a Monetáris Tanácsnak
a 4. § (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos döntés e
végrehajtásának irányítása és] a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai kerete k
között a 4. § (5)	 és (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolato s
döntéshozatal .

(2) A Pénzügyi Stabilitási Tanács az (1) bekezdés szerinti hatáskörébe n

a) a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitása érdekében folyamatosan figyelemmel
kíséri a pénzügyi közvetít őrendszer egészének, illetve a pénzügyi piacoknak a stabilitását,

b) számba veszi a pénzügyi közvetítőrendszer egészét veszélyeztető kockázati tényezőket,

c) elemzi azokat az intézmény- vagy terméktípushoz, ezek gyors elterjedéséhez kapcsolód ó
kockázatokat, amelyek veszélyt jelenthetnek a pénzügyi közvetít őrendszer egészére nézve ,

d) nyomon követi a nemzetközi és az európai piacokon zajló fejleményeket és a pénzügyi
közvetítőrendszer egészének stabilitását veszélyeztető kockázatokat, és a Monetáris Tanács
által meghatározott stratégiai keretek között dönt a szükséges intézkedésekr ő l ,

e) megtárgyalja a pénzügyi közvetít őrendszer egészét érintő stratégiai, szabályozási ,
kockázati, kérdéseket és szükség esetén állást foglal ,

f) a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitását fenyegető helyzetben értékeli a
rendszerkockázatokat, dönt az azok csökkentése vagy megszüntetése érdekében szükséges
intézkedésekrő l ,

g) szükség szerint napirendre tűzi az Európai Rendszerkockázati Testületnek a pénzügy i
közvetítőrendszer egészének szempontjából releváns ajánlásait, állásfoglalásait, kockázat i
figyelmeztetéseit,
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h) szükség szerint megtárgyalja az Európai Felügyeleti Hatóságok által kiadott ajánlásokat ,
határozatokat, ideértve az európai pénzügyi rendszer stabilitásának komol y
veszélyeztetettsége esetén a nemzeti felügyeleti hatóságoknak címzett, egyedi intézkedése k
megtételére felszólító határozatokat is, valamint állást foglalt az azokból származó
feladatokról ,

i) az MNB jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, a 38. §-ban meghatározott
törvények hatálya alá tartozó személyekre és szervezetekre nézve kötelező erővel nem
rendelkező ajánlást ad ki [a 4.§ (5) bekezdésében meghatározott alapvető feladat
szempontjaira is tekintettel] ,

[j) kialakítja a Pénzügyi Békéltető Testület szervezeti kereteit, meghatározza stratégia i
feladatait, jóváhagyja szabályzatait, így különösen a működési rendre vonatkozó
szabályzatot, elfogadja éves összefoglaló tájékoztatóját] ,

[k]i) évente meghatározza az MNB ellenőrzési tevékenységének kiemelt célterületeit [a 4. §
(5) bekezdésében meghatározott alapvető feladat szempontjaira is tekintettel,] é s

k) döntést hoz a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek é s
szervezetek, valamint tevékenységek feletti 	 4 .	 §	 (9) bekezdése	 szerinti	 felügyelet
gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban .

(3) A Pénzügyi Stabilitási Tanács döntéseirő l rendszeresen beszámol a Monetáris Tanácsnak .

(4) A Pénzügyi Stabilitási Tanács legalább három, legfeljebb tíztagú testület .

(5) A Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjai :

a) elnökként az MNB elnöke ,

b) a 4 . § (7)–(9) bekezdésében meghatározott [alapvető ] feladatot felügyelő alelnökök,

c) az MNB elnöke által kijelölt[, a 4. § (7)–(9) bekezdésében meghatározott alapvető
feladatot ellátó] vezetők,

(6) A Pénzügyi Stabilitási Tanács szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik .

(7) A Pénzügyi Stabilitási Tanács ülését az elnök hívja össze, vezeti le és tesz javaslatot anna k
napirendjére .

(8) A Pénzügyi Stabilitási Tanács ülésén a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszter képviselője, valamint az MNB elnöke által felkért külső meghívottak
tárgyalási joggal vesznek részt .

(9) A Pénzügyi Stabilitási Tanács határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van . A
Pénzügyi Stabilitási Tanács határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt .
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(10) A Pénzügyi Stabilitási Tanács döntését a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke írja alá, ak i
az aláírási jogát — a Pénzügyi Stabilitási Tanács által meghatározott keretek között — má s
személyre ruházhatja át .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(3) Az MNB a forgalomból általa bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő
bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 20 évig, az érméket a bevonás határnapjátó l
számított 5 évig névértéken magyar törvényes fizetőeszközre váltja. A hitelintézet és a
[postai]Posta [e]Elszámoló [k]Központot m űködtető intézmény (a továbbiakban : posta) a
forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizet őeszköznek már nem minősülő
bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, az érméket a bevonás határnapjátó l
számított 1 évig magyar törvényes fizetőeszközre átváltja.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

11. Az Előterjesztő az egységes javaslat 23 . § (8) és (9) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(8) Az MNB a hiányos, sérült bankjegyet akkor váltja át, ha a bankjegynek több mint 50%-á t
bemutatják . Az MNB térítés nélkül bevonja a forgalomból, és megsemmisíti azokat a hiányo s
sérült bankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az 50%-ot . A hitelintézet és a [posta i
elszámoló központot m űködtető intézmény] posta azokat a hiányos sérült bankjegyeket ,
amelyek felülete nem haladja meg az 50%-ot, az ügyféltől térítésmentesen átveszi, és az
MNB-nek továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából .

(9) A pénz[lopás] jogellenes eltulajdonításának megelőzésére használt biztonsági eszközö k
működésbe hozatala miatt sérült bankjegyekkel kapcsolatban, amennyiben b űncselekmény
gyanúja merül fel, akkor a bűnüldöző szervek vizsgálatának lezárultáig az MNB, a hitelintézet
és a posta visszatarthatja a bankjegyek ellenértékének térítését és jogosult a pénz[lopás ]
jogellenes eltulajdonításának megelőzésére használt biztonsági eszközök működésbe hozatal a
miatt sérült bankjegyek természetes személy befizet őjének (birtokosának) személyes adatait
(családi és utónév, lakcím, azonosító okmány megnevezése és száma) kezelni, és enne k
keretében az említett adatokat a büntetőeljárást lefolytató, illetve bűnüldözési feladatokat
ellátó szervek részére továbbítani . Az MNB a pénz[lopás] jogellenes eltulajdonításának
megelőzésére használt biztonsági eszközök m űködésbe hozatala miatt sérült bankjegyek
törvényes fizetőeszközre való átváltásáért díjat számíthat fel, kivéve, ha az átváltást
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kezdeményező személy — az eljáró hatóság által kiállított dokumentummal — igazolja, hogy a
sérülés [rablás vagy lopás kísérlete, vagy ténylegesen elkövetett] rablás vagy lopás miatt
következett be .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

12. Az Előterjesztő az egységes javaslat 24. § (2)-(6) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(2) Az MNB készpénzszakértői feladatai ellátása során, a szakért ői vizsgálat alapján
hamisnak minősített fizetőeszközökkel összefüggésben indított büntet őeljárásban történő
felhasználás céljából — az adott büntetőeljárás jogerő s [lezárásáig] befejezéséig — jogosult a
hamisgyanús fizetőeszközök természetes személy befizet őjének vagy birtokosának családi és
utónevét, lakcímét, azonosító okmányának megnevezését és számát kezelni, és ennek
keretében az említett adatokat a pénzhamisítási ügyekben a büntet őeljárás[t lefolytató, illetv e
bűnüldözési feladatokat ellátó] lefolytatására jogosult szervek részére továbbítani . Ha az
MNB vagy a ([2]3) bekezdés szerinti szervezet azt állapítja meg, hogy a fizet őeszköz nem
hamis, az MNB a tudomására jutott személyes adatokat a készpénzszakértői vizsgálat
lezárását követően haladéktalanul törli .

(3) A hamisgyanús magyar és külföldi fizetőeszközöket — ideértve az euróban denominál t
fizetőeszközt is — szakértői vizsgálat céljából az MNB részére meg kell küldeni, vagy az
MNB által végzett szakértői vizsgálatra történő továbbítás céljából az MNB elnökének
rendeletében meghatározott szervezet részére át kell adni .

(4) A hamis magyar és külföldi fizetőeszközökért — ideértve az euróban denominált
fizetőeszközt is — nem jár térítés .

[(4)] (5) Az MNB elnökének rendeletében meghatározott, a hitelintézetekr ől és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi, pénzváltási és pénzfeldolgozási
szolgáltatást, továbbá a [postáról] postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti nemzetközi
postautalvány-szolgáltatást nyújtó szervezet köteles az általa fellelt, feltehet ően hamis magyar
és külföldi fizetőeszközöket — ideértve az euróban denominált fizetőeszközt is —az MNB-nek
megküldeni, valamint a fellelés körülményeiről az MNB elnökének rendeletében el őírt módon
és tartalommal az MNB részére adatszolgáltatást teljesíteni .

(6) Az (5) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás során az MNB elnökének rendeletében
meghatározott, a [Hpt.] hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII .
törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzforgalmi, pénzváltási és pénzfeldolgozás i
szolgáltatást, továbbá a [postáról] postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti nemzetközi
postautalvány-szolgáltatást nyújtó szervezet a (2) bekezdés szerinti személyes adatokat is
továbbítja az MNB részére. Az MNB az ily módon tudomására jutott személyes adatokat a (2 )
bekezdésben meghatározott célból, az ott meghatározott időpontig kezelheti .



1 1

Indokolás : Lásd a T/11474/10/11 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

13. Az Előterjesztő az egységes javaslat 28. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni
javasolja :

(4) Az MNB 4 .	 (5) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva ellátja a tőzsdén kívüli
származtatott ügyletekről, a központi szerz ődő felekről és a kereskedési adattárakról szóló
2012 . július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban :
648/2012/EU rendelet) végrehajtásából ered ő feladatokat .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/12 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

14. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 29. §-sal kiegészíteni javasolja :

29. § Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról
és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló 2012 . március 14-i 260/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban : a 260/2012/EU európai parlamenti és tanács i
rendelet) 10. cikke szerinti illetékes hatóságként az MNB látja el a 260/2012/EU európa i
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásából eredő feladatokat.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

15. Az Előterjesztő az egységes javaslat 29. § (5) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(5) Az MNB elnöke a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk körér ő l ,
a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló rendeletében – az MNB alapvető feladatainak
ellátásához szükséges kutatási, elemzési, döntés-el őkészítési tevékenységek elvégzés e
érdekében – előírhatja, hogy a [Hpt.] hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
törvény, a tőkepiacról szóló törvény (a továbbiakban : Tpt.), a befektetési vállalkozásokról é s
az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet ő tevékenységek szabályairól szóló
törvény (a továbbiakban : Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetek, az állami adóhatóság, a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a Központi Statisztikai
Hivatal, a cégbíróság, továbbá a központi költségvetésbő l finanszírozott családtámogatási é s
fogyatékossági, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és közoktatási ellátásokra és
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támogatásokra vonatkozóan a kincstár a jegybanki információs rendszerbe történ ő
információszolgáltatáshoz a kezelésükben lév ő személyes adatot, adótitkot, banktitkot ,
fizetési titkot, értékpapírtitkot, biztosítási titkot, pénztártitkot és egyedi statisztikai adato t
visszafordíthatatlan módon úgy módosítsák, hogy az információkat ne lehessen a z
érintettekkel kapcsolatba hozni, annak érdekében, hogy a szervezetre vonatkozó bizalma s
vagy a természetes személyre vonatkozó személyes jellegtől így megfosztott információkat
szolgáltassanak az MNB részére. Az MNB elnöke rendeletében kijelöli az információka t
szolgáltató szervezeteket.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/14 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

16. Az Előterjesztő az egységes javaslat 32. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(2) Az anticiklikus tőkepuffer olyan, a [szavatoló tőkén] Hpt. 76. § (1) bekezdése szerinti
tőkekövetelményen felüli, elsődleges alapvető tőkeelemekben a rendszerkockázatok álta l
indokolt időtartamig teljesítendő tőkekövetelmény, amelynek nagyságát az MNB által
meghatározott anticiklikus tőkepuffer-ráta és a [hitelintézetekr ől és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény (a továbbiakban:] Hpt.[)] 76. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott kockázattal súlyozott kitettség érték szorzata határozz a
meg, és amelyet konszolidált szinten kell a Magyarországon székhellyel rendelkez ő
hitelintézetnek és befektetési vállalkozásnak teljesítenie .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/15 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 34. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

(2) Amennyiben a rendszerszintű kockázatok kialakulásának megelőzése, a pénzügyi
közvetítőrendszer ellenálló képességének növelése indokolja, az MNB elnöke a Monetári s
Tanács által meghatározott stratégiai keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntés e
alapján a 168 . § (1) bekezdés k) pont kd) alpontja alapján kibocsátott rendeletében a fennáll ó
tőkemegfelelési szabályokon felül rendszerkockázati t őkepuffert állapít meg. A
rendszerkockázati tőkepuffer olyan, a [szavatoló tőkén] Hpt. 76. § (1) bekezdése szerint i
tőkekövetelményen felüli, elsődleges alapvető tőkeelemekben a rendszerkockázatok álta l
indokolt alanyi körben és id őtartamig teljesítendő tőkekövetelmény, amelynek nagyságát az
MNB által meghatározott rendszerkockázati tőkepuffer ráta és a Hpt . 76. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott kockázattal súlyozott kitettség érték szorzata határozza meg, é s
amelyet konszolidált szinten kell a Magyarországon székhellyel rendelkez ő hitelintézetnek és
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befektetési vállalkozásnak teljesítenie . A rendszerkockázati tőkepuffer ráta mértéke legfeljeb b
3 százalék.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/16 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja

18. Az Előterjesztő az egységes javaslat 38-41. §-ának a következő módosítását
javasolja :

38. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az MNB a 4. § (9) bekezdésben meghatározott
[feladata keretében] feladatkörében ellátj a

a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény ,

b) a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosít ó
Részvénytársaságról szóló törvény ,

c) a hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény,

d) a lakástakarékpénztárakról szóló törvény ,

e) a jelzálog-hitelintézetrő l és a jelzáloglevélrő l szóló törvény,

f) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény ,

g) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény ,

h) a Tpt . ,

i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr ő l szóló törvény,

j) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerz ődésekről szóló
törvény ,

k) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeir ő l szóló törvény (a továbbiakban : Fnytv.) ,

1) a Bszt . ,

m) a befektetési alapkezel őkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvény fa
továbbiakban: Batv) ,

n) a viszontbiztosítókról szóló törvény (a továbbiakban : Vbit.) ,

o) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, valamin t

p) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (a továbbiakban : Gfbt .),
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q) a központi hitelinformációs rendszerrő l szóló törvény,

r) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességérő l
szóló törvény

hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét .

(2) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a kereskedelm i
kölcsönt nyújtó hitelező felügyeletét a fogyasztónak nyújtott hitelrő l szóló törvény hatálya al á
tartozó tevékenysége tekintetében.

[(3) Az MNB látja el a 4 . § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti
együttműködésrő l szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanács i
rendelet végrehajtását, tovább á

a) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/1021EGK tanácsi irányelv hatályon kívü l
helyezéséről szóló, 2008 április 23-i. 2008/48/EK európai parlamenti és tanács i
irányelvet ,

b) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló
1993. április 15-i 93113/EGK tanácsi irányelvet,

c) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történ ő forgalmazásáról szóló,
2002. szeptember 23-i 2002/651EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamin t

d) az általa felügyelt tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi gyakorlato k
tekintetében a a bels ő piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatot t
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/4501EGK tanácsi irányelv, a
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamin t
a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005 . május
11-i 2005/291EK európai parlamenti és tanácsi irányelve t

átültető tagállami jogszabályokba ütköző Közösségen belüli jogsértések tekintetében .

(4) A (3) bekezdés szerinti végrehajtásnál a kölcsönös jogsegély során az MNB a
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felel ős nemzeti hatóságok között i
együttműködésről szóló 2006/20041EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2006 . december 22-i
2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelel ően jár el. ]

([5]3) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megel őzésérő l és megakadályozásáról szóló 2007 . évi CXXXVI .
törvény (a továbbiakban : Pmt.) 1 . § (1) bekezdés a)–e) és 1) pontjában meghatározott
tevékenységet végző szolgáltatók vonatkozásában a Pmt .-ben meghatározott felügyelet i
feladatokat .
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[39 . § Az MNB a 38. § szerinti felügyeleti tevékenységének részeként engedélyezés i
eljárást, ellenőrzési eljárást, fogyasztóvédelmi ellenőrzést és piacfelügyeleti eljárás t
folytat le. ]

39[40] . § (1) Az MNB [látja el] a 38 . § (3) bekezdésében [Pmt.-ben] meghatározott
[feladatkörében] feladatai során ellátja a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló ,
2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását .

(2) Az MNB [látja el] a 38. § (1) bekezdés 1) pontjában [Bszt.-ben] meghatározott
[feladatkörében] feladatai során ellátja a 2004/39/EK európai parlamenti és tanács i
irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügylete k
bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányel v
alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történ ő végrehajtásáról szóló, 2006 .
augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági rendelet végrehajtását .

(3) Az MNB [látja el] a 38 .	 § (1) bekezdés h) pontjában jTpt.-ben] meghatározott
[feladatkörében] feladatai során ellátja a 2003/71/EK európai parlamenti és tanács i
irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozássa l
történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2004 . április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet végrehajtását .

(4) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Közösségben
történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérő l szóló, 2009 . szeptember 16-i 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendele t
végrehajtását .

(5) Az MNB látja el a 4 . § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében aíA] hitelminősítő
intézetekről szóló, 2009 . szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanács i
rendelet (a továbbiakban : 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 22 . cikk (1 )
bekezdése szerinti illetékes hatóságként [az MNB látja el] az 1060/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását és a 25a. cikk szerinti felügyeletét .

(6) Az MNB [látja el] a 38 . § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatai ellátása
során [befektetési alapkezel őkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényben
meghatározott feladatkörében] ellátja a 2009/65/EK európai parlamenti és tanács i
irányelvnek a kiemelt befektető i információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós
adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektet ői információk vagy
tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történ ő végrehajtásáró l
szóló, 2010 . július 1-jei 583/2010/EU bizottsági rendelet, valamint a 2009/65/EK európa i
parlamenti és tanácsi irányelvnek a bejelentő levél és az AEKBV-igazolás formája és
tartalma, a bejelentés céljára az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció
használata, valamint a helyszíni ellen őrzésekre és vizsgálatokra és az illetékes hatóságo k
közötti információcserére vonatkozó eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló ,
2010. július 1-jei 584/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását .

(7) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a[A] short
ügyletekrő l és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló ,
2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban :
236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 32 . cikke szerinti illetékes hatóságként
[az MNB látja el] a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását .
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(8) Az MNB – a 28 . & (4) bekezdésében meghatározottak mellett – a 4 . § (9) bekezdésében
meghatározott feladatkörében a 648/2012/EU rendelet 2 . cikk 13 . pontja szerinti illetékes
hatóságként látja el a 648/2012/EU rendelet végrehajtásához kapcsolódó feladatokat .

(9) Az MNB látja el a 4 . & (91 bekezdésében meghatározott feladatkörében az üvegházhatás t
okozó	 gázok kibocsátási	 egységei	 Közösségen	 belüli	 kereskedelmi	 rendszerének
létrehozásáról szóló 2003/87/EK euró . ai . arlamenti és tanácsi irán elv ala . 'án az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történ ő értékesítésének időbel i
ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól szóló 1031/2010/EU bizottság i
rendelet (2010 . november 12.) (a továbbiakban : a 1031/2010/EU bizottsági rendelet) 43 . cikke
szerinti	 illetékes hatóságként a 1031/2010/EU bizottsági 	 rendelet 37-42 .	 cikkének
végrehajtását .

40. & (1) Az MNB látja el a 4. & (9) bekezdésében meghatározott feladatkörébena
fogyasztóvédelmi	 jogszabályok	 alkalmazásáért	 felelő s	 nemzeti	 hatóságok	 közötti
együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanács i
rendelet végrehajtását

a) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezésérő l szóló, 2008 április 23-i . 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ,

b) a fogyasztókkal kötött szerz ődésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekr ő l szóló 1993 .
április 15-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet ,

c) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló, 2002 .
szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint

d) az általa felügyelt tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi gyakorlatok tekintetében aa
belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/E K
és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európa i
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005 . május 11-i 2005/29/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet

átültető tagállami jogszabályokba ütköző EGT-államon belüli jogsértések tekintetében .

(2) Az MNB az (1) bekezdés szerinti eljárások során hozott döntések végrehajtásánál a
kölcsönös jogsegély során a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felel ős nemzeti
hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanács i
rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2006. december
22-i 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően jár el .

41 . § [(1)] Az MNB[-nek] a 4. § (9) bekezdésben meghatározott[ak keretében feladata ]
feladatkörében

a) engedélykérelmeket és más beadványokat [elbírálása] bírál el ,

b) vezeti a 38 . §-ban meghatározott törvények szerinti – az MNB feladatkörébe utalt –
nyilvántartásokat jvezetése],
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c) ellenőrzi a 38. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek
információszolgáltatási [rendszerének] rendszerét és adatszolgáltatását
[adatszolgáltatásának ellen őrzése] ,

d) ellenőrzi a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezete k
működésére és tevékenységére vonatkozó, a feladatkörébe tartozó hazaijogszabályi
rendelkezések és európai uniós jogi aktusok betartását [betartásának, továbbá] és az MNB
által hozott határozatok végrehajtását [végrehajtásának ellenőrzése, illetve folyamato s
vizsgálata] ,

[e) ha törvény eltérően nem rendelkezik, eljárás a d) pontban foglaltak megsértés e
esetén, és ennek során intézkedések alkalmazása, kivételes intézkedések alkalmazása,
bírság kiszabása, ]

[f]e) felügyeli a pénzügyi piacok működését a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya al á
tartozó személyektő l és szervezetektől származó információk és adatok, továbbá a hivatalosan
ismert és a köztudomású tények alapján [a pénzügyi piacok folyamatos felügyelete] ,

[g]f) segíti az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsa m űködését[nekJ, annak
döntései előkészítését[nek] és végrehajtáságnak segítése] ,

[h]g) piacfelügyeleti eljárást indít a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5-8 .
cikkében előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségre és 12-14. cikkében elő írt fedezetlen
ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok ellenőrzése, valamint a vállalatfelvásárlásr a
vonatkozó szabályok ellenőrzése során észlelt a bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolá s
ideértve a továbbiakban a 1031/2010/EU bizottsági rendelet 37-42 . cikkében írt bennfente s
kereskedelmet piaci manipulációt, engedély vagy bejelentés nélküli tevékenység végzésének
gyanúja esetén[a bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély vagy bejelenté s
nélküli tevékenység végzésének gyanúja esetén, a 236/2012/EU európai parlamenti é s
tanácsi rendelet 5-8. cikkében előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségre és 12-14 .
cikkében előírt fedezetlen ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok ellenőrzése
esetén, valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenőrzése esetén
piacfelügyeleti eljárás indítása] ,

[i]h) együttműködik a külföldi pénzügyi felügyeleti hatóságokkal, különösen az Európai
Gazdasági Térség államainak[ban] pénzügyi felügyeleti hatóságaival[okkal val ó
együttműködés] ,

[j]i) teljesíti a 4 . § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a nyilvánosságra hozatal i
és az Európai Bizottság felé fennálló bejelentési kötelezettségeket[ teljesítése] ,

[k]j) teljesíti a fióktelep létesítésével és a határon átnyúló tevékenység végzésével kapcsolato s
értesítési és tájékoztatási kötelezettséget[ teljesítése], valamint együttműködik a fióktelepek
működésével kapcsolatos szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében az Európai Gazdasági
Térség államainak[ban] pénzügyi felügyeleti[hatósági] feladatokat ellátó hatóságaival [okkal
való együttműködés] ,

[1) törvényben meghatározott esetekben az önkéntes kölcsönös biztosító pénztá r
államigazgatási irányítás alá vonása,]
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[m]k) közreműködik az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak é s
a pénztárak garanciaalapja fejl ődését akadályozó tényez ők feltárásában és feloldásában ,
valamint e	 szervezetek ja] társadalombiztosítással való együttműködésének[ük]
koordinálásában[ való közreműködés] ,

[n]l) ellenőrzi a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzéssel
kapcsolatos szabályok és elvek betartását[nak, érvényesülésének ellenőrzése, illetve
vizsgálata] ,

[o]m) a közraktározásról szóló törvény szerint[i] együttműködik[és] a közraktári felügyelette l
az engedélyezési és ellenőrzési [tevékenység] eljárások során,

[p]n) ellenőrzi a biztosítók, Kártalanítási Számla kezelője, a Kártalanítási Alap kezelője, a
Kártalanítási Szervezet, az Információs Központ, a Nemzeti Iroda, a kárképvisel ő Gfbt.-ben
meghatározott tevékenységétnek ellenőrzése].

o)	 ellátja a pénzügyi konglomerátumok kiegészít ő 	 felügyeletérő l	 szóló	 törvényben
foglaltaknak megfelelő kiegészítő felügyeletet .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/17. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

19. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 42 . §-sal kiegészíteni javasolja :

42 . & (1) Az MNB nyilvános elektronikus információs rendszert m űködtet annak érdekében,
hogy a 38. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek általa
nyilvánosság felé az MNB közreműködésével nyújtandó információk nyilvánosan elérhet ők
legyenek .

(2) Az MNB a honlapján közzétesz i

a) az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkez ő ,	 illetve nyilvántartásba vett
szervezetek és személjegyzékét és az engedél romtípusát,

b) azon külföldi pénzügyi felügyeleti 	 hatóságok jegyzékét, amelyekkel felügyelet i
együttműködési megállapodást kötött ,

c) a pénzügyi szervezetek és befektetési 	 vállalkozások által alkalmazandó hatályo s
jogszabályok elérhetőségére mutató internetes hivatkozásokat ,

d) a 38. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek t őkeszükséglet
számításának fel jgyeleti felülvizsgálata és értékelése során alkalmazott feltételeket é s
módszereket,
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e)a hitelintézetek és befektetési vállalkozások m űködésére, a tőkemegfelelési ésa
prudenciális elő írások alkalmazására vonatkozó összesített statisztikai adatokat és kapcsolódó
elemzést .

(3) Az MNB által, a (2) bekezdés e)–e) pontja alapján nyilvánosságra hozandó információt a
más tagállamok pénzügyi felügyeleti hatóságai által alkalmazott elvekkel és módszerekke l
összehasonlítható tartalommal és módon kell közzétenni .

(4) Az MNB a (2) bekezdésben meghatározott közzététel során köteles a személyes adato k
védelmére, a banktitokra, fizetési titokra, az értékpapírtitokra, a pénztártitokra, a biztosítás i
titokra, foglalkoztatói nyugdíjtitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat betartani .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/18 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

20. Az Előterjesztő az egységes javaslat 42. § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

(4) Az MNB a 4. § (8) és (9) bekezdésében meghatározott feladat[ai]körének ellátása során
mérlegeli döntéseinek a többi érintett tagállam pénzügyi rendszerének stabilitására gyakorol t
hatását .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/19 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

21. Az Előterjesztő az egységes javaslat 43. §-ának a következő módosítását
javasolja :

43 . Az MNB hatóságként jár el

a) a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 38 . §-ban meghatározott törvények
hatálya alá tartozó személyeke [és] szervezetek, valamint tevékenységek feletti felügyele t
gyakorlása ,

[b) e törvény és az MNB elnöke rendeleteinek ellen őrzése, ]

[c]b) a 4. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében a fizetési, illetve értékpapír -
elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességérő l szóló törvény szerinti kijelölés ,
valamint annak visszavonása,

[d]c) a 4.	 (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a forgalomban lévő magyar
törvényes fizetőeszközről, valamint az MNB által forgalomból bevont, de törvényes
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fizetőeszközre átváltható bankjegyről és érméről utánzat készítésének és készíttetéséne k
engedélyezése és ellenőrzése, továbbá

d) az e törvényben, az MNB elnöke rendeleteiben és az MNB határozataiban foglal t
rendelkezések megtartásának ellenőrzése
során .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

22. Az Előterjesztő az egységes javaslat 46. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíten i
javasolja :

46. § (1) Az MNB a 43 .	 a) pontjában meghatározott tevékenységének részeként

a) engedélyezési eljárást ,

b) ellenőrzési eljárástz

c) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást és

d) piacfelügyeleti eljárás t

folytat le .

([1]2) Az MNB a 38. §-ban meghatározott felügyeleti tevékenységét helyszíni ellen őrzéssel, a
rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásból származó adatok, az MNB részére megküldöt t
dokumentumok, valamint a hivatalosan ismert tények ellenőrzésével és elemzésével végzi .

([2]3) Az MNB a felügyelethez szükséges információk beszerzése érdekében a 38 . §-ban
meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek számára rendszere s
vagy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írhat el ő .

([3]4) Az MNB felhívására a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személ y
és szervezet köteles az MNB feladatellátásához kért, a tevékenységére vonatkozó tájékoztatást
megadni, a hatósági eljárás tárgyával összefüggő adatot, beszámolót, bizonylatot, vizsgálat i
anyagot, a számviteli nyilvántartásait, szabályzatait, az egyes ügyletekhez kapcsolód ó
dokumentációit, a legfőbb szerve, az ügyvezető és ellenőrző szerve elő terjesztéseit, e szervek
ülésének jegyzőkönyveit, a könyvvizsgáló írásos észrevételeit, a könyvvizsgálati jelentést, a
belső ellenőrzés jelentéseit, jegyzőkönyveit, továbbá meghatározott formájú és tagolású
kimutatást az MNB által meghatározott formában elkészíteni és az MNB rendelkezésér e
bocsátani .

([4]5) Az MNB az általa hivatalosan ismert tények alapján a 75 . § (1) bekezdésében
meghatározott intézkedést közvetlenül is alkalmazhatja .
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Indokolás : Lásd a T/11474/10/21 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

23. Az Előterjesztő az egységes javaslat 47 . §-ának az elhagyását javasolja :

[47 . § (1) Az MNB a helyszíni ellenőrzést végző személyt megbízólevéllel látja el, aki e
feladatkörében eljárva hivatalos személynek minősül.

(2) A helyszíni ellenőrzést végző személy köteles a helyszíni ellenőrzés megkezdéseko r
megbízólevelét bemutatni, és személyazonosságát hitelt érdeml ően igazolni . ]

Indokolás : Lásd a T/11474/10/22 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

24. Az Előterjesztő az egységes javaslat 48. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

48. § (1) Az MNB hatósági eljárása során a Ket. 10. (2) bekezdése, 29. (3) bekezdés b)
pontja, a 33/A. § és a 49. nem alkalmazható .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/23 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

25. Az Előterjesztő az egységes javaslat 49. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

49. § (1) Az MNB hatósági eljárása során a Ket. 10. (2) bekezdése, 29. (3) bekezdés b)
pontja, a 33/A. és a 49. § nem alkalmazható.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/24 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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26. Az Előterjesztő az egységes javaslat 50. §-ának az elhagyását javasolja:

[„50. (1) Helyszíni ellenőrzés bármely olyan helyen foganatosítható, ahol a tényállá s
tisztázásához szükséges bizonyíték lelhet ő fel . Az ellenőrzést végző személy hatásköre
gyakorlásának keretei között az ellenőrzés lefolytatásához szükséges helyiségekb e
beléphet, az ellen őrzés tárgyával összefügg ő iratot, adathordozót, tárgyat,
munkafolyamatot megvizsgálhat, az ügyfélt ől, annak képviselőjétől, továbbá az
ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személyt ő l felvilágosítást, nyilatkozatot
kérhet vagy készíthet, próbaügyletkötést végezhet.

(2) A tényállás tisztázása érdekében bármely személy vagy szervezet köteles a szüksége s
felvilágosítást írásban is megadni, illetve az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratokat az
MNB-nek megküldeni .

(3) Az MNB valamely eljárásában jogszerűen megszerzett iratot, adatot, dokumentumo t
vagy egyéb bizonyítási eszközt más eljárásaiban is felhasználhatja .

(4) Az MNB jogosult bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni és a
tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni .

(5) Az ügyfél iratbetekintési joga — a Két . 69. § (1) bekezdésében meghatározottakon
kívül — abban az esetben korlátozható, ha megalapozottan feltehető , hogy az irato k
tartalmának megismerése az eljárás eredményességét veszélyezteti, vagy harmadi k
személy törvény által védeni rendelt adatához való jogosulatlan hozzáférés t
eredményez."]

Indokolás : Lásd a T/11474/10/25 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

27. Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

51 . § (1) Az MNB hatósági eljárása során adatot igényelhet a b űnügyi nyilvántartási
rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szembe n
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló törvény szerinti b űnügyi nyilvántartási rendszerből .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/26 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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28. Az Előterjesztő az egységes javaslat 53. §-ának az elhagyását javasolja :

[„53. (1) Az MNB a feltárt jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett
hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsért ő
magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza
összhangba a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel .

(2) Az MNB a hatósági szerz ődésről hirdetményt tesz közzé a honlapján vagy az által a
célszerűnek tartott egyéb módon. A hirdetménynek tartalmaznia kel l

a) a közérdek védelmében történ ő megállapodás megkötésének tényét ,

b) a kötelezettségvállalás tartalmát közérthet ően összefoglalva, valamin t

c) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a hatósági szerz ődés az MNB-nél
megtekinthető .

(3) Ha az ügyfél a hatósági szerződésben foglaltakat megsérti, akkor az MNB azo n
intézkedések megtételére, illetve jogkövetkezmények alkalmazására jogosult, amelyr e
egyébként lehetősége van azon eljárás szabályai szerint, amelyben határozathozatalna k
lett volna helye .

(4) Nincs helye intézkedésnek vagy jogkövetkezmény alkalmazásának az MNB-vel
hatósági szerződést kötő ügyféllel szemben a szerződésben megállapított teljesítés i
határidőn belül elkövetett azon jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a
hatósági szerződés megkötésére sor került .

(5) A Ket. 76. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú hatósági szerz ődés
megkötésére akkor kerülhet sor, ha az ügyfél a szerződésszegése esetére aláveti magát a
(3) bekezdésben foglaltaknak ." ]

Indokolás : Lásd a T/11474/10/27 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

29. Az Előterjesztő az egységes javaslat 54. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja :

54 . § (1) Az MNB a hatósági eljárásban hozott döntéseivel kapcsolatban a honlapjá n
közzétesz i

a) a határozat számát és tárgyát ,

b) a hatósági eljárásban érintett – nem természetes személy – ügyfél nevét és székhelyét, é s

c) a döntés rendelkez ő részét, ide nem értve jogerős döntés esetén a jogorvoslatról szól ó
tájékoztatást.
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(2) Az MNB az (1) bekezdés szerinti közzététel során tisztség betöltését engedélyező
határozat esetén az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a tisztségvisel ő családi- é s
utónevét is közzéteszi honlapján .

[Az MNB, ha engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység miatt
piacfelügyeleti bírság kiszabására, jogsértő magatartás további folytatása megtiltásának
elrendelésére vagy jogsért ő állapot megszüntetésének elrendelésére került sor, és arra a z
engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenységet végző személy vagy
szervezet ügyfelei jogi vagy gazdasági érdekeinek, vagy a közérdek védelme miat t
szükség van – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – honlapjá n

a) a határozat számát és tárgyát,

b) a jogsértő természetes személy családi és utónevét és lakcímét ,

c) a jogsértő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet nevét é s
székhelyét, é s

d) a döntés rendelkező részét, ide nem értve jogerős döntés esetén a jogorvoslatról szól ó
tájékoztatást .

(2) Az MNB az (1) bekezdésben meghatározott körbe nem tartozó hatósági eljárásba n
hozott döntéseit – az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok közzététel e
kivételével – közzéteheti.

(3) Az MNB a honlapján – a hatósági eljárásban hozott döntése alapján – közzétet t
személyes adatokat a közzétételt ő l számított egy év elteltével honlapjáról eltávolítja, a
személyes adatnak nem minősülő további adatokat a közzétételtől számított egy év
elteltével honlapjáról eltávolíthatja .

(4) A (2) bekezdés szerinti közzététel során az MNB a tisztség betöltését engedélyező
határozat esetén a tisztségviselő családi és utónevét is közzéteheti honlapján .]

([5]3) Az MNB döntését nem teszi közzé, ha a közzététel a pénzügyi közvetítőrendszer stabil ,
zavartalan működését veszélyeztetné .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/28 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

30. Az Előterjesztő az egységes javaslat 58. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja :

58 .

	

(1) Az MNB a 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében, nemzetköz i
együttműködés során külföldi pénzügyi felügyeleti hatóságtól kapott egyedi adatokat



25

kizárólag az alábbi célokra használhatja fel, valamint külföldi pénzügyi felügyelet i
hatóságnak az alábbi célokra adhat ki adatokat :

a) az alapítás és a tevékenység engedélyezésére vonatkozó kérelmek elbírálásához az
engedélyben foglaltak ellenőrzéséhez, a szervezetek prudens működésének megítéléséhez ,
valamint az MNB határozatával kapcsolatos bírósági eljáráshoz ,

b) a pénzügyi felügyeleti hatóság döntésének, így különösen az alkalmazott intézkedések é s
kiszabott szankciók megalapozásához .

(2) A felügyeleti együttműködés keretében nyújtott, illetve szerzett egyedi adatok harmadi k
fél részére – ha az adattovábbítás egyéb feltételei fennállnak – az adatszolgáltató hatósá g
előzetes írásos hozzájárulása alapján továbbíthatóak .

(3) Az MNB a hatósági eljárása során az e törvény, illetve a 38 . §-ban meghatározott
törvények alapján birtokába került személyes adatokat az adott személy utolsó[, –a 38. §-ban
meghatározott törvények szerinti] engedélyezési, nyilvántartásba-vételi kötelezettség al á
eső jogviszonyának megszűnésétől számított legfeljebb öt évig kezelheti .

([2]4) Az MNB az 51 . §-ban meghatározott adatokat a hatósági eljárás során hozott határoza t
vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig, illetve a bírósági eljárás –
ideértve annak jogorvoslati szakaszait is – befejezéséig kezelheti .

([3]5) Az MNB jogosult megismerni és kezelni az ügyfél és az eljárás egyéb résztvev őinek
személyes adatait . Ha a bizonyítási eszköz az eljárás tárgyával össze nem függ ő személyes
adatot is tartalmaz, és az adatok elkülönítése adott bizonyítási eszköz sérelme nélkül ne m
lehetséges, a bizonyítási eszközzel érintett minden személyes adat kezelésére jogosult a z
MNB, azonban a vizsgálat tárgyát képez ő jogsértéssel össze nem függő személyes adatok
megvizsgálására csak addig a mértékig jogosult, ameddig meggy őződik arról, hogy az adat
nem függ össze a vizsgálat tárgyát képez ő jogsértéssel .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/29. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

31 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 63. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

63 . § (1) Az MNB ellenőrzési jogköre

a) e törvény,

b) a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy és szervezet működésére
és tevékenységére vonatkozó jogszabályok, é s

[c) a jegybanki információs rendszerhez információszolgáltatást el ő író jogszabály, és]
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[dJ) az MNB elnöke rendelete

megtartásának, valamint az MNB hatósági határozataiban foglaltak végrehajtásána k
ellenőrzésére terjed ki .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/30 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

32. Az Előterjesztő az egységes javaslat 65. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja :

65 . § (1) Az ellen őrzési eljárás során az MNB a 38 . -ban meghatározott törvények hatálya
alá tartozó személynél és szervezetnél

a) átfogó vizsgálatot ,

b) célvizsgálatot és

c) több személynél és szervezetnél témavizsgálato t

végez .

(2) Az MNB a határozatainak teljesülését utóvizsgálat keretében vagy adatszolgáltatás alapjá n
ellenőrzi .

(3) Az MNB

a) fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezetnél, elszámolóházi
tevékenységet végz ő szervezetnél, központi értéktárnál legalább kétévente ,

b) központi szerződő félnél legalább évente,

c) banknál, szakosított hitelintézetnél, biztosító részvénytársaságnál és viszontbiztosítónál ,
valamint a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó olyan személynél é s
szervezetnél, amelyre kiterjed az összevont alapú felügyelet (a továbbiakban : pénzügyi
csoport[nál]) legalább háromévenként,

d) szövetkezeti hitelintézetnél, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi
intézménynél, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-
kezelőnél, befektetési alapkezel őnél, biztosító egyesületnél, biztosító szövetkezetnél ,
magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, a foglalkoztatói nyugdíj
szolgáltató intézménynél és tőzsdénél legalább ötévenként

átfogó vizsgálatot folytat le .
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(4) Az MNB a [38. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó olyan személyné l
és szervezetnél, amelyre kiterjed az összevont alapú felügyelet (a továbbiakban : ]
pénzügyi csoportnál[),]az összes csoporttag vonatkozásában együttesen is jogosult átfog ó
vizsgálatot végezni . A pénzügyi csoport vizsgálata kiterjed az összevont alapú felügyeletre
vonatkozó jogszabályi elő írások betartásának ellenőrzésére és magában foglalhatja az össze s
csoporttagra vonatkozó törvényi előírások betartásának egyedi alapú vizsgálatát is ( a
továbbiakban: csoportvizsgálat) .

(5) Az átfogó vizsgálat részeként az MNB helyszíni ellen őrzést is tart .

(6) Az MNB a csoportvizsgálat keretében valamennyi csoporttagnál tarthat helyszín i
ellenőrzést .

(7) Az MNB az ellen őrzési eljárásban tartott helyszíni ellenőrzésről külön jegyzőkönyvet
vagy egyszerűsített jegyzőkönyvet nem készít, az ellenőrzési eljárás során tett megállapításai t
a 69. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati jelentésben és csoportvizsgálati jelentésben rögzíti .

[(6)](8) Az MNB az értékpapírok nyomdai úton történ ő előállítására vonatkozó külön
jogszabályban elő írt kötelezettségek ellen őrzése keretében, az ott meghatározott körben é s
módon a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal együttm űködve jár el .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/31 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

33. Az Előterjesztő az egységes javaslat 68. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja :

68 . § (1) Az ellenőrzési	 eljárás alá vont személyt, szervezetet és a pénzügyi csoport irányító
tagját az MNB az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról – annak megkezdése el őtt legalább tizenö t
nappal – írásban értesíti, kivéve ha az el őzetes értesítés az ellen őrzési eljárás eredményességét
veszélyezteti .

(2) Helyszíni ellenőrzést magában foglaló ellenőrzési eljárásban a helyszíni ellenőrzés
tartására vonatkozó értesítésre az (1) bekezdést kell alkalmazni .

[(3) Az MNB jogosult az ellen őrzés során próbaügyletet kötni. A próbaügylet körében
ellenőrizhető ügylet legfeljebb a próbaügylet tárgyára vonatkozó szerz ődés aláírásáig,
fizetési megbízás vagy bankjegyek és érmék átváltására irányuló próbaügylet esetén a z
átváltandó bankjegyek és érmék átvételéig tarthat .

(4) Az MNB a próbaügylethez közrem űködőt vehet igénybe. Az MNB a közreműködő
személyt megbízólevéllel látja el . A közreműködő személyt a 148. § szerinti titoktartási
kötelezettség terheli.

(5) Próbaügylet esetén az MNB ellenőrzést végző alkalmazottja vagy a közrem űködő
ellenőrzési jogosultságát a próbaügylet befejezésekor igazolja. Az ellenőrzési jogosultság
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igazolásakor az ellenőrzött szervezet és az ellenőrzést végző személy, illetve a
közreműködő személy köteles minden, a próba ügylet keretében átvett összege t
visszatéríteni . ]

(3) Az MNB a helyszíni ellenőrzést végző személyt megbízólevéllel látja el, akie
feladatkörében eljárva hivatalos személynek min ősül .

(4) A helyszíni ellenőrzést végző személy köteles a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor
megbízólevelét bemutatni, és személyazonosságát hitelt érdeml ően igazolni .

(5) Helyszíni ellenőrzés bármely olyan helyen foganatosítható, ahol a tényállás tisztázásához
szükséges bizonyíték lelhető fel . Az ellenőrzést végző személy hatásköre gyakorlásának
keretei között az ellenőrzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe beléphet, az ellenőrzés
tárgyával összefüggő iratot, adathordozót, tárgyat, munkafolyamatot megvizsgálhat, a z
ügyféltől, annak képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely má s
személytő l felvilágosítást, nyilatkozatot kérhet vagy készíthet, próbaügyletkötést végezhet .

(6) A tényállás tisztázása érdekében bármely személy vagy szervezet köteles a szükséges
felvilágosítást írásban is megadni, illetve az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratokat az
MNB-nek megküldeni .

(7) Az MNB valamely eljárásában jogszer űen megszerzett iratot, adatot, dokumentumot vagy
egyéb bizonyítási eszközt más eljárásaiban is felhasználhatja .

(8) Az MNB jogosult bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni és a
tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni .

(9) Az ügyfél iratbetekintési joga — a Két . 69. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül—
abban az esetben korlátozható, ha megalapozottan feltehet ő , hogy az iratok tartalmának
megismerése az eljárás eredményességét veszélyezteti, vagy harmadik személy törvény álta l
védeni rendelt adatához való jogosulatlan hozzáférést eredményez .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/32 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

34. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 69. §-sal kiegészíteni javasolja:

69. § (1) Az MNB jogosult az ellenőrzés során próbaügyletet kötni . A próbaügylet körében
ellenőrizhető ügylet legfeljebb a próbaügylet tárgyára vonatkozó szerz ődés aláírásáig, fizetési
megbízás vagy bankjegyek és érmék átváltására irányuló próbaügylet esetén az átváltandó
bankjegyek és érmék átvételéig tarthat .

(2) Az MNB a próbaügylethez közreműködőt vehet igénybe. Az MNB a közreműködő
személyt megbízólevéllel látja el . A közreműködő személyt a titoktartási kötelezettség terheli .
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(3) Próbaügylet esetén az MNB ellenőrzést végző alkalmazottja vagy a közreműködő
ellenőrzési jo osultsá ag't a próbaügylet befejezésekor igazolja . Az ellenőrzési jogosultság
igazolásakor az ellenőrzött szervezet és az ellenőrzést végző személy, illetve a közreműködő
személy köteles minden, a próba ügylet keretében átvett összeget visszatéríteni .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/33 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

35. Az Előterjesztő az egységes javaslat 74. §-ának a következő módosítását
javasolja :

74. § (1) Az MNB eljárásában a döntés meghozataláig terjed ő időtartamra a végrehajtás
felfüggesztésére irányuló kérelemre tekintet nélkül végrehajtható végzésbe n

a) a 38. §-ban meghatározott, az adott tevékenységre vonatkozó törvény szerinti intézkedést ,
kivételes intézkedést alkalmazza, ha erre – az érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeine k
védelme miatt – halaszthatatlanul szükség van ,

b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, továbbá elrendelheti a jogsértő
állapot megszüntetését, ha erre – a 4. § [(1)–](9) bekezdésében meghatározott [alapvető ]
feladatai ellátása érdekében, a késedelemmel járó jelentős vagy helyrehozhatatlan kár
veszélye miatt – halaszthatatlanul szükség van . [Az MNB e végzését soron kívül hozz a
meg. ]

(2) Az MNB az (1) bekezdés b) pontja szerinti végzését soron kívül hozza meg .

[(3) Az (1) bekezdésben meghatározott végzést az MNB az ügyféllel hirdetményi úton i s
közölheti. Ha a hirdetményi úton való közlés az MNB honlapján történik, a végzést a z
MNB időbélyegzővel látja el .]

Indokolás : Lásd a T/11474/10/34 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

36. Az Előterjesztő az egységes javaslat 75. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

75 .

	

(1) Ha az MNB a 63 . § (2) bekezdése szerinti ellenőrzés végén vagy az által a
hivatalosan ismert tények alapján megállapítja a 63 . (1) bekezdésében meghatározott
jogszabályokban, vagyaz MNB hatósági határozatában [vagy az ellenőrzött személy,
szervezet belső szabályaiban] meghatározott kötelezettségek megszegését, elkerülését ,
elmulasztását, késedelmes vagy hiányos teljesítését – ha törvény eltér ően nem rendelkezik –
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a) a 38. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy, szervezet esetén	 – a c)
pontban foglalt eltéréssel – a 38 . §-ban meghatározott, az adott tevékenységre vonatkoz ó
jogszabály szerinti intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazza, illetve bírságot szab ki ,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személlyel, szervezettel szemben a következő
intézkedéseket alkalmazza:

ba) felhívja az el ő írások pontos, határidőben történő betartására,
bb) határidő tűzésével kötelezi a szükséges intézkedések megtételére, a feltár t

jogszabálysértés és a hiányosságok megszüntetésére ,
bc) kötelezi intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására, akár a megtett

intézkedésekrő l való beszámolási kötelezettség mellett ,
bd) előírja rendkívüli, illetve visszamenő leges adatszolgáltatás teljesítését,
be) elrendeli a forgalomban lévő törvényes fizetőeszközrő l, valamint az MNB

által fogalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre beváltható bankjegyről és érméről
engedély nélkül készített utánzatok megsemmisítését ,

bJ) bírságot szab ki ,
bg) fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást

kezdeményezi

c) forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenységet végz ővel szemben a következ ő
intézkedéseket alkalmazza :

ca) b)pontb q)–bd) b fiésbg)alpontokban foglalt intézkedések ,
cb)megtiltja a forgatható utalványok további kibocsátását ,
cc) elrendeli a kibocsátott forgatható utalványok forgalomból való kivonását ,
cd)elrendeli a forgatható utalványok megsemmisítését

(az a)–c) [és a b)] pont a továbbiakban együtt: intézkedés) .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/35 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

37. Az Előterjesztő az egységes javaslat 75 . § (7) bekezdésének az elhagyását
javasolja:

1(7) Az MNB által kirótt bírság az MNB saját bevétele .]

Indokolás : Lásd a T/11474/10/36 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja



3 1

38. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 78. §-sal kiegészíteni javasolja :

78. § Az MNB a 39 . § (8) bekezdésében meghatározott feladatának ellátása során az
ellenőrzési eljárás szabályait megfelelően kell alkalmazni .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/37 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja

39. Az Előterjesztő az egységes javaslat 78. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

(2) Felügyeleti biztosként kizárólag a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó
szervezetek felszámolását végz ő , [az MNB tulajdonában álló] nonprofit gazdasági társasá g
(a továbbiakban: nonprofit gazdasági társaság) rendelhető ki, amely a tevékenységének
végzése során a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek é s
szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők, illetve a fogyasztók érdekeit védv e
jár el .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/38 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

40. Az Előterjesztő az egységes javaslat 29. alcímének a következő módosítását
javasolja :

29. Fogyasztóvédelmi ellenőrzési	 eljárás

Indokolás : Lásd a T/11474/10/39 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

41. Az Előterjesztő az egységes javaslat 80. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(2) E törvény alkalmazásában fogyasztó [az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy] a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott fogyasztó .
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Indokolás: Lásd a T/11474/10/40 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

42. Az Előterjesztő az egységes javaslat 89-90. §-ának az elhagyását javasolja :

[89. (1) Az MNB a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásának ellen őrzése céljából
meghatározott szervezetnél vagy személynél célvizsgálatot vagy több szervezetnél vag y
személynél témavizsgálatot tarthat.

(2) Az MNB a határozatainak teljesülését utóvizsgálat keretében vagy adatszolgáltatá s
alapján ellenőrizheti.

(3) Az eljárás id őtartalma

a) célvizsgálat esetén legfeljebb hat hónap, amely indokolt esetben legfeljebb egy
alkalommal, három hónappal meghosszabbítható ,

b) témavizsgálat esetén egy év, amely indokolt esetben legfeljebb egy alkalommal, háro m
hónappal meghosszabbítható .

(4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatokra megfelel ően alkalmazni kell a 80-88. §
rendelkezéseit azzal, hogy a 80 . § (2) bekezdése és a 82. § (1) bekezdése nem
alkalmazandó .

90. § (1) Ha az MNB a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását az ellenőrzési eljárá s
keretében ellenőrzi, akkor az eljárásra a 81 . §-t megfelelően alkalmazni kell.

(2) Ha az MNB a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését ellen őrzési eljárása sorá n
észleli, akkor e rendelkezések megsértése miatt a 87. és 88. §-ban meghatározott
intézkedéseket alkalmazhatja.

(3) Ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján a 75. § (1)
bekezdésében meghatározott esetkörök mellett a fogyasztóvédelmi rendelkezések
megsértése is megvalósult, akkor az MNB valamennyi jogsértésre egységes intézkedést i s
alkalmazhat, amelyre a 75 . és 76 §-ban meghatározottakat kell alkalmazni . ]

Indokolás: Lásd a T/11474/10/41 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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43. Az Előterjesztő az egységes javaslat 91. § (1) bekezdés nyitó szövegének a
következő módosítását javasolja :

91 . § (1) Az MNB piacfelügyeletieljárást indít [(a továbbiakban: piacfelügyeleti eljárás)]

a) engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási, tőzsdei, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázat i
tőkealap-kezelési, központi értéktári, elszámolóházi, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári ,
magán-nyugdíjpénztári, viszontbiztosítási, biztosítási, biztosítási szaktanácsadói ,
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói, befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészít ő
szolgáltatás, közvetítő i (ügynöki) tevékenység észlelése esetén ,

b) bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás észlelése esetén ,

c) bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó
szabályok ellen őrzése céljából ,

d) a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenőrzése céljából ,

e) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5—8 . cikkében előírt bejelentési é s
közzétételi kötelezettségre és 12—14. cikkében előírt fedezetlen ügyletek korlátozására
vonatkozó szabályok ellenőrzése céljából (az a)—e) pont a továbbiakban együtt :
piacfelügyeleti eljárás) .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/42 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

44. Az Előterjesztő az egységes javaslat 94. §-ának a következő módosítását
javasolja :

94. (1) Engedély nélkül végzett tevékenység megállapítása esetén az MNB

a) megtiltja a tevékenység végzését ,

b) büntetőeljárást kezdeményez az illetékes nyomozó hatóságnál, ha megítélése szerint a
tevékenység a Büntető Törvénykönyvrő l szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül ,

c) [hatósági] intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki .

(2) Bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén az MN B

a) megtiltja a tevékenység végzését ,

b) [hatósági] intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve
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c) piacfelügyeleti bírságot szab ki .

(3) Az MNB

a) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5-8 . cikkében előírt bejelentési é s
közzétételi kötelezettség megsértése esetén a közzétételi kötelezettségének teljesítését
elmulasztó személyt vagy szervezetet az elmulasztott közzététel pótlására kötelezi ,

b) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12-14 . cikkében elő írt fedezetlen
ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok megsértése esetén az ügyletkötési korlátozást
megsértő személyt vagy szervezetet az ügyletkötési feltételeknek való megfelelésre szólítj a
fel, és

c) az a)–b) pontban foglalt esetekben piacfelügyeleti bírságot szab ki .

(4) Az MNB piacfelügyeleti eljárásban ideiglenes biztosítási intézkedést rendelhet el abban a z
esetben is, ha úgy ítéli meg, hogy a jogosulatlanul tevékenységet végző személy vagy
szervezet ügyfelei érdekeinek megóvása ezt indokolja . Az MNB piacfelügyeleti eljárásban
hozott döntésének végrehajtása érdekében biztosítási intézkedést rendel el a Ket .-ben
meghatározotton túl abban az esetben is, ha úgy ítéli meg, hogy a piacfelügyeleti bírsá g
behajthatóságának biztosítása vagy a jogosulatlanul tevékenységet végz ő személy vagy
szervezet ügyfelei érdekeinek megóvása ezt indokolja .

(5) Piacfelügyeleti eljárás során

a) az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett szolgáltatás esetén a piacfelügyeleti
bírság összege százezer forinttól ötszázmillió forintig ,

b) a bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra és a vállalatfelvásárlásra vonatkoz ó
szabályok megsértése esetén a bírság összege százezer forinttól ötszázmillió forintig ,

c) a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírsá g
összege százezer forinttól ötmillió forintig ,

d) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8 . cikkében előírt bejelentési és
közzétételi kötelezettség, valamint a 12-14 . cikkében el őírt fedezetlen ügyletkötési
korlátozások megsértése esetén a bírság összege százezer forinttól ötszázmillió forinti g

terjedhet .

(6) A kiszabható piacfelügyeleti bírság fels ő határa az (5) bekezdés b) pontjától eltérően az
elért árfolyamnyereség vagy elkerült árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-
különbözet mértéke tételesen kimutatható és az magasabb, mint az (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott bírságtétel felső határa.

(7) Ha az MNB a piacfelügyeleti rendelkezések betartását az ellenőrzési eljárás keretébe n
ellenőrzi, akkor az ellenőrzési eljárásra a 91 . és 92. §-t is alkalmazni kell .
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(8) Ha az MNB a piacfelügyeleti rendelkezések megsértését ellen őrzési eljárás során észleli,
akkor e rendelkezések megsértése miatt az (1)—(6) bekezdésben meghatározott intézkedéseke t
alkalmazhatja .

(9) Ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján a 75. § (1 )
bekezdésében meghatározott esetkörök mellett piacfelügyeleti rendelkezések megsértése i s
megvalósult, az MNB valamennyi jogsértésre egységes intézkedést is alkalmazhat, amely a
75 . és 76. §-ban meghatározottakon kívül kiterjed az (1)-(6) bekezdésekben foglal t
intézkedésekre is .

(10) Ha az MNB a 38 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyekre é s
szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy az MNB által hozott határozatban
[vagy a 38. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vag y
személyek belső szabályzatában] foglaltak megsértését piacfelügyeleti eljárás során észleli ,
akkor e rendelkezések megsértése miatt a 75. §-ban meghatározott intézkedéseket
alkalmazhatja .

(11) A piacfelügyeleti eljárás során a Ket . 29. § (4) bekezdését és 70. §-át, valamint az e
törvény szerinti ellenőrzési eljárás szabályait a 65 . (1) és (3)—(6) bekezdése, a 66. §, a 68-71 .

§ és a 76. kivételével alkalmazni kell .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/43 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

45. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 95-96 . §-sal kiegészíteni javasolja :

95. §(1)Az MNB, ha engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység miatt
piacfelügyeleti bírság kiszabására, jogsértő magatartás további folytatása megtiltásának
elrendelésére vagy jogsértő állapot megszüntetésének elrendelésére került sor, és arra az
engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenységet végz ő személy vagy
szervezet ügyfelei jogi vagy gazdasági érdekeinek, vagy a közérdeknek a védelme miatt
szükség van honlapján közzéteszi

a) a határozat számát és tárgyát,

b) a jogsértő természetes személy családi és utónevét és lakcímét ,

c) a jogsértő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét és
székhelyét é s

d) a döntés rendelkező részét, ide nem értve jogerős döntés esetén a jogorvoslatról szól ó
tájékoztatást.

(2)Az MNB az (1) bekezdés alapján közzétett (1) bekezdésb)pontja szerinti személye s
adatokat a közzétételt ől számított egy év elteltével honlapjáról eltávolítja, a személyes
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adatnak nem minősülő további adatokat a közzétételtől számított egy év elteltével honlapjáró l
eltávolíthatja .

96. § (1) Az MNB a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás és piacfelügyeleti eljárás sorá n
feltárt jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerz ődést köthet
azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartásáta
hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a vonatkozó jogszabályo k
rendelkezéseivel .

(2) Az MNB a hatósági szerződésről hirdetményt tesz közzé a honlapján vagy az által a
célszerűnek tartott egyéb módon . A hirdetménynek tartalmaznia kel l

a) a közérdek védelmében történő megállapodás megkötésének tényét,

b) a kötelezettségvállalás tartalmát közérthetően összefoglalva, valamint

c) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a hatósági szerz ődés az MNB-nél megtekinthető .

(3) Ha az ügyfél a hatósági szerződésben foglaltakat megsérti, akkor az MNB azon
intézkedések megtételére,	 illetve jogkövetkezmények alkalmazására jogosult, amelyr e
egyébként lehetősége van azon eljárás szabályai szerint, amelyben határozathozatalnak let t
volna helye .

(4) Nincs helye intézkedésnek vagy jogkövetkezmény alkalmazásának az MNB-vel hatóság i
szerződést kötő ügyféllel szemben a szerződésben megállapított teljesítési határid őn belül
elkövetett azon jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a hatósági szerződés
megkötésére sor került .

(5) A Ket . 76. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú hatósági szerződés megkötésére
akkor kerülhet sor, ha az ügyfél a szerződésszegése esetére aláveti magát a (3) bekezdésbe n
foglaltaknak.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/44 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

46. Az Előterjesztő az egységes javaslat 95. § (1) és (2) bekezdésének a következ ő
módosítását javasolja :

(1) A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a 38 .
§-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet között [– a
nyújtott szolgáltatással kapcsolatban – létrejött szerződés megkötésével] – szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó – jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a
továbbiakban: pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a
Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelenség e
esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszer ű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében.
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(2) A Pénzügyi Békéltető Testület az MNB által működtetett szakmailag független testület e
amely a Pénzügyi Békéltető Testület elnökéb ő l és a békéltető testületi tagokból áll .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/45. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

47. Az Előterjesztő az egységes javaslat 96. § (3) és (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(3) Békéltető testületi tag az lehet, aki jogi végzettséggel és jogi szakvizsgával vagy
közgazdasági egyetemi diplomával rendelkezik . A[z MNB szervezeti és működési
szabályzata] Pénzügyi Békéltető Testület működési rendje meghatározhatja a békéltető
testületi tag [kinevezésének] alkalmazásának további feltételeit .

(4) A békéltető testületi tag [felmentéséhez] munkaviszonyának megszüntetéséhez a
Békéltető Testület elnökének jóváhagyása szükséges .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/46 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

48. Az Előterjesztő az egységes javaslat 102. § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

(3) Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy részéről a pénzügyi fogyasztói jogvita alapjául szolgáló
[szerződést azért kötötte] jogviszony létrehozatalára azért került sor, mert a 38. §-ban
meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet kereskedelm i
kommunikációjában vállalta, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az
ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát, a szervezetet vagy személyt e nyilatkozata
– az abban meghatározott feltételekkel – köti az adott eljárásban akkor is, ha nem tett az (1 )
bekezdés szerinti általános alávetési nyilatkozatot . A szervezet vagy személy mentesül e
nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerz ődéskötésig a vállalással azono s
módon visszavonta .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/47 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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49. Az Előterjesztő az egységes javaslat 129 . § (1) és (2) bekezdésének a következ ő
módosítását javasolja :

129. § (1) A Pénzügyi Békéltető Testület elnöke a Pénzügyi Békéltető Testüle t
tevékenységéről évente összefoglaló tájékoztatót készít, és azt a tárgyévet követ ő év január
31-éig jóváhagyásra megküldi az elnöknek .

(2) A tájékoztató [elfogadása] jóváhagyása után a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke a
tájékoztatót nyilvánosságra hozza és megküldi a fogyasztóvédelemért felel ős miniszternek .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/48 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

50. Az Előterjesztő az egységes javaslat 130. §-ának a következő módosítását
javasolja :

130. § (1) Az Országgy űlés írásbeli vagy szóbeli eseti tájékoztatást kérhet az MNB elnökét ő l .

(2) Az MNB elnöke féléves rendszerességgel írásban beszámol az Országgy űlés gazdasági
ügyekért felelős állandó bizottságának az MNB féléves tevékenységéről az éves beszámoló
tartalmának megfelel ő tartalommal . Az Országgyűlés gazdasági ügyekért felel ős állandó
bizottságának kérésére a beszámolóval összefüggésben az MNB elnöke személye s
megjelenésre és a beszámoló szóbeli kiegészítésére köteles .

(3) Az Országgy űlés elnöke vagy az Országgy űlés gazdasági ügyekért felelős állandó
bizottságának elnöke kérésére az MNB elnökét rendkívüli beszámolási kötelezettség is terheli .

(4) Az MNB elnöke külön felkérésre tájékoztatást ad az Országgy űlés feladatkörrel
rendelkező bizottságának .

(5) Az MNB a pénzügyi év kezdete előtt működési költségeire, valamint beruházásaira
vonatkozóan – az alapvető és egyéb feladatai vonatkozásában elkülönítetten –részletes éves
tervet készít . A pénzügyi év lezárását követően összehasonlító elemzést készít a tervezett és a
tényleges működési és beruházási költségek alakulásáról . Az elemzést a könyvvizsgáló
véleményével ellátva az éves beszámolóval egyidej űleg megküldi az Országgyűlés gazdasági
ügyekért felelős állandó bizottsága, valamint az Állami Számvevőszék részére .

(6) Az MNB az (5) bekezdésben meghatározott részletes éves terv elkészítésével egyidej űleg
javaslatot	 tehet	 a	 felügyeleti	 díj	 külön jogszabályban meghatározott mértékéne k
megállapítására, amelyet megküld az Országgy űlés gazdasági ügyekért felel ős állandó
bizottsága, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felel ős miniszter
részére .

([6]7) Az MNB elnökének (1)-(3) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettségei ne m
eredményezhetnek beavatkozást az MNB döntéshozó szervei tagjai függetlenségébe, ne m
befolyásolhatják az MNB elnökének mint az EKB Általános Tanácsa tagjának fennálló
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státuszát és nem befolyásolják az Alapokmányból fakadó titoktartási kötelezettségek
betartását .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/49 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

51. Az Előterjesztő az egységes javaslat 136. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni
javasolja :

136. § (1) A deviza- és aranytartalék mértékére, összetételére, a tartalékkezelés során kötött
egyed ügyletekre vonatkozó adatok, a tartalékkezeléssel összefügg ő döntések és belső
szabályok – amennyiben azok nem minősített adatok – az MNB általi nyilvánosságra
hozatalukig, de legfeljebb az adat keletkezésétől számított 10 évig nem nyilvánosak . Az
adatok ezen határidőn belüli nyilvánosságra hozataláról az MNB elnöke dönt .

(2) A Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, és az igazgatóság döntésének
meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, az alapvető feladat ellátásával
kapcsolatos döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétő l számított harminc évig nem
nyilvános, ezen határidő alatt – sem a döntés meghozatalát megelőzően, sem azt követően –a
döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére vonatkozó igény nem terjeszthet ő elő .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/50 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

52. Az Előterjesztő az egységes javaslat 137. §-ának a következő módosítását
javasolja :

137. § Az MNB [a 4 . § (1)–(8) bekezdésben meghatározott alapvet ő feladatai ellátása
során az Alapokmány 6 .2. cikkében meghatározottak szerint,] a 4. § (9) bekezdésében
meghatározott [alapvető] feladata ellátása során [részt vehet]tagként	 beléphet a pénzügyi
felügyeleti hatóságok egymás közötti nemzetközi együttműködését előmozdító nemzetközi
szervezetekben.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/51 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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53. Az Előterjesztő az egységes javaslat 37. alcímének a következő módosítását
javasolja :

37. Kapcsolat az Európai [Bizottsággal és az Európai Felügyeleti Hatóságokkal] Unió egyes
intézményeivel

Indokolás : Lásd a T/11474/10/52 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

54. Az Előterjesztő az egységes javaslat 139. § (1) bekezdésének a következő
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

139. § (1) Az MNB együttműködik

a) a 4 .	 (9) bekezdésében meghatározott feladataira tekintette l
aa) az Európai Bizottsággal ,
ab) az Európai Felügyeleti Hatóságokkal, azaz az Európai Bankhatósággal, a z

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal, az Európai Értékpapír-piac i
Hatósággal,

ac) az Európai Rendszerkockázati Testülettel ,
ad) az Európai Biztosítási és Foglalkoztatói-nyugdíj Bizottsággal, valamint
ae) az Európai Bankbizottsággal .

b) a 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladataira tekintettel az Európai Rendszerkockázat i
Testülettel .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/53 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

55. Az Előterjesztő az egységes javaslat 139. § (3) bekezdés c) pontjának a
következő módosítását javasolja :

(3) Az MNB írásban bejelenti az Európai Bizottságnak

c) [az olyan ÁÉKBV-alapkezelő számára kiadott engedélyt, amely közvetlenül vagy
közvetve valamely harmadik országbeli vállalkozás leányvállalata] az olyan befektetési
alapkezelő számára kiadott — átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetés i
vállalkozások kezelésére vonatkozó — engedélyt, amely közvetlenül vagy közvetve valamely
harmadik országbeli vállalkozás leányvállalata,
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Indokolás : Lásd a T/11474/10/54 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

56. Az Előterjesztő az egységes javaslat 141.

	

(3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(3) A felügyeleti kollégium az MNB és a többi érintett tagállam hatáskörrel rendelkez ő
pénzügyi felügyeleti hatóságainak konzultációját követ ően, az MNB által kidolgozott írásbeli
megállapodás alapján jön létre és működik. Az MNB a felügyeleti kollégiumban val ó
részvételre az érintett EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, EU-szintű befektetési vállalkozás
anyavállalat, EU-szintű biztosítói anyavállalat,. [vagy az] EU-szintű pénzügyi holding társaság
anyavállalat vagy az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat leányvállalatát
felügyelő hatóságokat, az érintett – külön törvényben meghatározott – rendszerszinten
jelentős fióktelepeket felügyelő hatáskörrel rendelkező hatóságokat, szükség szerint az érintett
központi bankokat és az összevont alapú vagy pénzügyi konglomerátum szintű kiegészítő
felügyeléshez kapcsolódóan adott esetben a harmadik érintett ország hatáskörrel rendelkez ő
hatóságait [hívhatja] kérheti fel .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/55 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

57. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 142. §-sal kiegészíteni javasolja :

142. & Az MNB a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva létrehozza é s
működteti a 648/2012/EU rendelet 18 . cikkében meghatározott kollégiumot .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/56 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

58. Az Előterjesztő az egységes javaslat 151 . § (6) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(6) A Monetáris Tanács tagja, valamint az MNB alkalmazottja a 150. §-ban, [a 151 . §] az (1)–
(5) bekezdés[é]ben, a 152–154 . §-ben meghatározott összeférhetetlenségre vonatkoz ó
szabályoktól eltérően – bejelentési kötelezettség nélkül – létesíthet és tarthat fenn az MN B
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnál – a munkaviszony kivételével – igazgatóság i
vagy felügyelőbizottsági tagsági viszonyt, valamint az MNB által létrehozott alapítvány



42

kezelőszervében, kuratóriumában, felügyelőbizottságában – a munkaviszony kivételével –
tagsági viszonyt .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/57 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

59. Az Előterjesztő az egységes javaslat 157 . § (1) bekezdés h) és i) pontjának a
következő módosítását javasolja :

157. § (1) Az MNB jogosult

h) a 4. § (1), (4), (5) és (7) bekezdésében meghatározott [alapvető ] feladatok ellátásával
összefüggésben bármely más belföldi szervezet és

i) külföldi jegybank, valamint a 4 . § (1), (4), (5) és (7) bekezdésében meghatározot t
[alapvető ] feladatok ellátásával összefüggésben, továbbá nemzetközi szerződésből eredő
kötelezettségek ellátása érdekében bármely más külföldi szerveze t

részére forintban és külföldi pénznemben bankszámlát vezetni .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/58 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

60. Az Előterjesztő az egységes javaslat 157. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(2) Az MNB a 4 . § (1)–(5)	 bekezdésében és a (7) bekezdésében foglalt feladatai ellátása során
jogosult forintban, külföldi pénznemben és nemesfémekkel a pénzügyi és kiegészít ő pénzügyi
szolgáltatási tevékenység körébe tartozó bármely egyéb műveletet végezni .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/59 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

61 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 158. § (1) és (2) bekezdésének a következ ő
módosítását javasolja :

158 . § (1) Az MNB-t (jegybanki] a 4 .	 (1)–(7) bekezdésben meghatározott feladatainak
ellátásával összefüggésben keletkező követelése alapján belföldi adósának bármilyen címen
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birtokába jutott vagyona felett törvényes zálogjog illeti meg . Az MNB követelését törvénye s
zálogjoga alapján a zálogtárgyakból bírósági eljárás nélkül, a legalkalmasabbnak talált módo n
elégítheti ki . E rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell az MNB rendelkezésére
bocsátott óvadékból történő kielégítésre is .

(2) [Jegybanki] A4 .	 §	 (1)—(7) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásával
összefüggésben az MNB javára szolgáló zálogjog és óvadék esetében a cs ődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló törvénynek a zálogjog és az óvadék közvetlen
érvényesíthetőségének korlátozására vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/60 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

62. Az Előterjesztő az egységes javaslat 160. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(2) Az MNB feladataival és elsődleges céljával összhangban, a többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságot alapíthat vagy alapítványt hozhat létre .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/61 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

63. Az Előterjesztő az egységes javaslat 161. §-ának a következő módosítását
javasolja :

161 . § (1) Az MNB a 4 . § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében, az 58 . §-ban
meghatározottakon túl nemzetközi együttm űködés során külföldi pénzügyi felügyelet i
hatóságtól kapott egyedi adatokat az MNB kizárólag [az alábbi célokra használhatja fel,
valamint külföldi pénzügyi felügyeleti hatóságnak az alábbi célokra adhat ki adatokat:

a) az alapítás és tevékenység engedélyezésére vonatkozó kérelmek elbírálásához az
engedélyben foglaltak ellen őrzéséhez, a szervezetek prudens m űködésének
megítéléséhez, valamint az MNB határozatával kapcsolatos bírósági eljáráshoz ,

b) a pénzügyi felügyeleti hatóság döntésének, így különösen az alkalmazott intézkedése k
és kiszabott szankciók megalapozásához ,

c)] a[z] Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében [Európai Pénzügyi Felügyelet i
Rendszerben] történő részvételhez kapcsolódó feladatok ellátásához használhatja fel ,
valamint egyedi adatokat ezen feladatok ellátásához adhat ki külföldi pénzügyi felügyelet i
hatóságnak.
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(2) [A felügyeleti együttműködés keretében nyújtott, illetve szerzett egyedi adato k
harmadik fél részére – ha az adattovábbítás egyéb feltételei fennállnak – a z
adatszolgáltató hatóság előzetes írásos hozzájárulása alapján továbbíthatóak .] Az MNB
által kezelt adatok csak akkor adhatók ki külföldi pénzügyi felügyeleti hatóságnak, ha az
megfelelő , a magyar szabályozással legalább egyenértékű jogi védelmet képes garantálnia
részére nyújtott adatok kezeléséhez . Az Európai Gazdasági Térség államaiban pénzügyi
felügyeleti feladatokat ellátó hatóságoknak történ ő adattovábbítást automatikusan úgy kell
tekinteni, mintha Magyarország területén belüli és azzal egyenérték ű jogi védelmet biztosító
adattovábbításra kerülne sor.

(3) A MNB a kormányzati ellenőrzési szerv rendelkezésére bocsátja mindazon adatokat ,
amelyek kezelésére a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011 . évi
CXCV. törvény (a továbbiakban : Áht.) 63 . § (1) bekezdés g) pontjában és azzal
összefüggésben az Áht . 63 . § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatai ellátásáho z
törvény alapján jogosult.

Indokolás : Lásd a T/11474/10/62 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

64. Az Előterjesztő az egységes javaslat 162. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

162. § (1) Az MNB a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében pert indíthat a
fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt az ellen, akinek tevékenysége a 38 . § -
ban meghatározott törvények és az azok végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseib e
vagy a 80 . § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezésekbe ütközik, továbbá
akinek tevékenységével kapcsolatban felmerül a Ptk . szerinti tisztességtelen általáno s
szerződési feltétel alkalmazása, ha a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, a jogsérté s
körülményei alapján meghatározható körét érinti .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/63 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

65. Az Előterjesztő az egységes javaslat 164. § (1) és (3) bekezdésének a következ ő
módosítását javasolja :

164. § (1) Az MNB a – 145 . § (5) bekezdése alapján a kiegyenlítési tartalékok negatí v
összegének ellentételezésére fel nem használt – tárgyévi eredményéből vagy az
eredménytartalékból az igazgatóság [49] 12 . § (4) bekezdés b) pontja alapján meghozott
döntésében foglaltak szerint fizet osztalékot .

(2) Az MNB osztalékelőleget nem fizet .
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(3) Amennyiben a tárgyévi veszteség összege az eredménytartalékot meghaladja, a
különbözetet a központi költségvetés közvetlenül az eredménytartalék javára a tárgyév i
beszámolóról történő, a [43] 6. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás részvényes által i
kézhezvételét követő 8 napon belül megtéríti .

(4) A részvényes az eredménytartalék javára pénzben t őkejuttatást nyújthat .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/64 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

66. Az Előterjesztő az egységes javaslat 165. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni
javasolja :

(5) Bevallás benyújtására nem köteles a tőkepiaci függő ügynök, a független pénzpiaci
közvetítő és a független biztosításközvetít ő .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/65 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

6'7 . Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 51. címmel és 168 . §-sal kiegészíteni
javasolja :

51. AzMNBbevétele i

168. § (1) A MNB bevételét képezi

a) a felügyeleti díj ,

b) az MNB által kiszabott bírságok ,

c) az igazgatási-szolgáltatási díj é s

d) az egyéb – a)–c) pontba nem tartozó – bevétel .

(2) Az MNB számára megfizetett bírság összegével megegyez ő összeget a (3) bekezdés
szerinti célokra fordít, az e célra fel nem használt összeget az eredménytartalék javára kell
elszámolni .

(3) Az MNB által kiszabott bírságból származó bevéte l

a) közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatásárat
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b) közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások el ősegítésére, támogatására ,

c) a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint
ezen célok elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúr a
fejlesztésére ,

d) alapítványi támogatásra, valamint

e) karitatív célra

fordítható .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/66 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

68. Az Előterjesztő az egységes javaslat 168. § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

(3) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az MNB 4. § (5) bekezdésében
és a 28. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt feladatai körében rendeletben szabályozz a

a) a Hpt. szerinti fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezetek
üzletszabályzatának tartalmi és formai követelményeit és a tevékenység végzéséhez szüksége s
szabályzatokra vonatkozó követelményeket ;

b) a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatának tartalmi és
formai követelményeit, továbbá

ba) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megsz űnésére vonatkozó
szabályokat,

bb) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai
feltételeket,

bc) az elszámolás és a teljesítés rendjét ,
bd) a kockázatok kezelésének szabályait ,
be) a kötelező biztosíték képzésének, felhasználásának szabályait ,
[bf) a tőzsdei ügylet elszámolásához kapcsolódó kötelezettségvállalás

szabályait,]
[bg]bf) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének szabályai t

és
[bh]bg) a szolgáltatást igénybe vev ők részére felszámított díjak

megállapításának alapelveit ;

c) a központi értéktár esetében
ca) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszűnésére vonatkozó

szabályokat,
cb) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai feltételeket,
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cc) a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjak megállapításának
alapelveit és

cd) a kockázatok kezelésének szabályait ;

d) a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet esetében
da) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszűnésére vonatkozó

szabályokat,
db) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai

feltételeket,
dc) a [tőzsdei] központi szerződő fél által garantált ügyletek teljesítéséhez

kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait ,
dd) a kockázatok kezelésének szabályait ,
de) a kötelező biztosítékok képzésének, felhasználásának szabályait,
df) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének szabályait é s
dg) a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjak megállapításának

alapelveit és
dh) elszámolás és teljesítés rendjét .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/67 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

69. Az Előterjesztő az egységes javaslat 169. § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(4) Az MNB elnöke az (1) bekezdésben meghatározott rendelet meghozataláról és anna k
szükségességének indokairól [előzetesen] a döntést követően, de a kihirdetést megel őzően
tájékoztatja a Kormányt .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/68 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

70. Az Előterjesztő az egységes javaslat 172. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

172. § (1) Ez a törvény — a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel — a kihirdetésé t
követő napon lép hatályba.

(2) Az 1—171 . §, a 173—174 . §, a 175. § (1)-(4), (6)-(9) bekezdése, a 176. § (1), (3) és (4)
bekezdése, a 177. §, a 179. §, [a 180 . § (1)—(4) bekezdése, a 180 . § (6)—(8) bekezdése,] a
181-183 . § és a 185. § 2013 . október 1-jén lép hatályba .

(3) A 184 . § 2014. március 15-én lép hatályba .
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Indokolás : Lásd a T/11474/10/69. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

71. Az Előterjesztő az egységes javaslat 174. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni
javasolja :

(6) Ha az (5) bekezdésben meghatározott, az MNB mérlegébe kerül ő kötelezettsé g
teljesítésére annak esedékességekor az MNB-nek a PSZÁF-tól átvett pénzeszközei és a
felügyeleti tevékenységb ő l származó bevételei nem nyújtanak megfelel ő pénzügyi fedezetet ,
az így lejárt tartozások a PSZÁF-tól átvett pénzeszközökön és a felügyeleti tevékenységb ől
származó bevételeken felüli részének teljesítésért az állam köteles helytállni . Az állam
helytállási kötelezettsége kiterjed továbbá a 173 .	 (6) bekezdésében meghatározott peres é s
nemperes eljárások esetén a PSZÁF által ezen követelésekre képzett céltartalékon felül a z
MNB-t terhelő kötelezettségek összegére, és a 173 .	 (7) bekezdésben meghatározot t
eljárásokból ered ő MNB-t terhel ő kötelezettségek megtérítésére .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/70 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

72. Az Előterjesztő az egységes javaslat 175 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

175 . § (1) A 2013 . október 1 jén folyamatban lév ő közigazgatási hatósági eljárásokban a
PSZÁF helyébe az MNB lép . A PSZÁF által folytatott, 2013 . október 1-jén már folyamatban
lévő eljárásokra és folyamatban lévő megismételt eljárásokra a 2013 . szeptember 30-án
hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a PSZÁF alatt az MNB-t kell érteni . Az
MNB gondoskodik arról, hogy a fél személyében történ ő változás a 2013 . október 1-jén
folyamatban lév ő eljárásokban bejelentésre kerüljön . Az MNB ellenőrzi a PSZÁF által 2013 .,
október 1-jét megelőzően hozott hatósági döntésekben foglaltak végrehajtását, továbbá a z
ezen döntésekben megállapított kötelezettségeket az MNB felé kell teljesíteni .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/71 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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73. Az Előterjesztő az egységes javaslat 178. §-ának új (4) bekezdéssel történő
kiegészítését, valamint (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

178. § (1) A PSZÁF 2013 . szeptember 30-án hivatalban lévő elnöke, illetve az általa adott
meghatalmazás alapján a PSZ[A]AF 2013 . szeptember 30-án hivatalban lév ő más vezetője
vagy vezetői (a továbbiakban: átadó) 2013 . október 1-jén jegyzőkönyv felvétele mellett
személyesen adják át a PSZAF feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lév ő ügyeit az
MNB elnökének, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az MNB más vezet őjének (a
továbbiakban: átvevő ) .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében az átadó tájékoztatást nyúj t
mindazon tényekrő l, átadja mindazon okiratokat az átvevőnek, amelyek a 173—177 . § és a
180. alapján a 2013 . október 1-jével az MNB-t megillető jogok és az MNB-t terhelő
kötelezettségek gyakorlásához, illetve érvényesítéséhez szükségesek .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében az átadó átadja a 174 . (1) és
(4) bekezdés szerinti állami vagyon és a 174 .

	

(5) bekezdésében meghatározott
kötelezettségek nyilvántartását és nyilatkozik annak teljeskör űségérő l .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében az átadó átadja a PSZÁ F
őrzésében lévő , a PSZÁF által 2013 . október 1-jét megelőzően foglalkoztatott személyekr e
vonatkozó személyi anyagokat, vagyonnyilatkozatokat és a nemzetbiztonsági szolgálatokró l
szóló	 törvényben	 meghatározott	 nemzetbiztonsági	 ellenőrzés	 alapján	 készített
szakvéleményeket .

(5[4]) Az átadó a PSZÁF-nál foglalkoztatott legmagasabb beosztású, a z
információtechnológiáért felelős vezető közreműködésével teljeskörűen átadja a PSZAF által
üzemeltetett információtechnológiai rendszerek információtechnológiai infrastruktúráját ,
rendszereit, ideértve a PSZÁF feladatkörébe tartozó

a) nyilvántartások vezetésével ,

b) adatszolgáltatási, jelentéstételi, közzétételi rendszer működtetésével ,

c) elektronikus kapcsolattartással

kapcsolatos feladatainak ellátásához, illetve m űködésének biztosításához szükséges
valamennyi alkalmazást, felhasználói jogosultságot és — amennyiben átruházhatóak — az
információtechnológiai rendszer működtetéséhez szükséges licenceket, továbbá a PSZ[A]A F
által 2013 . szeptember 30-án kezelt adatvagyont .

(6[5]) Az (1)—(2) és (5[4]) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a PSZÁF által működtetett
Pénzügyi Békéltető Testület esetében is, azzal, hogy az átadó a PSZÁF által működtetett
Pénzügyi Békéltető Testület 2013 . szeptember 30-án hivatalban lévő elnöke, illetve az általa
adott meghatalmazás alapján a PSZAF 2013 . szeptember 30-án hivatalban lévő más vezetője .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/72 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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74. Az Előterjesztő az egységes javaslat 180. §-ának a következő szerkezeti é s
tartalmi módosítását javasolja :

180. § (1) 2013 . október 1-jén – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – annak a
személynek, akinek 2013. szeptember 30-án a PSZÁF-fal

a) határozatlan idejű közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya
határozatlan idejű MNB-vel fennálló munkaviszonnyá ,

b) határozott idejű közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya
határozott idejű MNB-vel fennálló munkaviszonnyá alakul át .

[(2)] Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a[z (1) bekezdés szerinti] jogviszony
teljes munkaidős munkaviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén
részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át . A 2013 . szeptember 30-án a PSZÁF-fal fennáll t
közszolgálati jogviszonyban,	 illetve munkaviszonyban kikötött próbaid ő mértékea
jogviszonyváltást követ ően változatlan marad azzal, hogy a próbaidő leteltének időpontja
legfeljebb 2013 . december 31 . napjáig tarthat .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér ően nem alakul át a közszolgálati jogviszony, illetve
munkaviszony, ha az MNB – a munkaviszonyra vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján –
nem létesíthet munkaviszonyt az (1) bekezdésben meghatározott személlyel . Ebben az esetben
a közszolgálati jo iszony, illetve a munkaviszony e törvény erejénél fogva 2013 . sze tember
30-án megszűnik azzal, hogy az (1) bekezdésben meghatározott személlyel 2013 . október 15 -
ig	 a	 2013 .	 szeptember 30-án hatályos	 kinevezésében vagy munkaszerződésében
meghatározottak szerint – a Kttv . 72 . § (3)–(4) bekezdésében foglaltak szerint – kel l
elszámolni .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy munkabére 2013 . október 1-jétől nem lehet
kevesebb, mint a PSZÁF-nál 2013 . szeptember 30-án a közszolgálati tisztvisel őkről szóló
2011 . évi CXCIX. törvény (a továbbiakban : Kttv.)[, illetve munkaszerződése] alapján
besorolása szerint őt megillető illetmény[, valamint] a Kttv. szerint járó pótlékokkal együtt .,
illetve mint a 2013 . szeptember 30-án a munka törvénykönyvéről szóló 2012 . évi I . törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerint fennálló munkaszerződése alapjánő t megillető munkabér.

(4) [A PSZÁF-fal fennálló, (1) bekezdés szerinti jogviszony időtartamát – ideértve a
jogviszonnyal kapcsolatosan elismert egyéb foglalkoztatási időtartamot is – az
átalakulást követően az MNB-vel fennálló munkaviszonyban töltött id őként kell
elismerni és figyelembe venni.] Ha a munkavállaló az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak
szerint létrejött munkaviszonyában a munkaszerz ődését annak átvételét követő nyolc
munkanapon belül nem írja alá, munkaviszonya az Mt .-nek a munkavállaló felmondására
vonatkozó szabályai szerint szűnik meg, azzal, hogy a felmondási id ő kezdetea
munkaszerződés átvételét követő kilencedik napon kezdődik, kivéve, ha a késedelema
munkavállaló önhibáján kívül eső okból következett be . A munkaszerződés munkavállal ó
általi aláírásának időpontjáig a munkáltatói jogkört a munkavállaló felett az MNB-vel létrejöt t
munkaviszonyában az MNB kijelölt alelnöke gyakorolja .
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(5) A PSZÁF elnökének és alelnökeinek, valamint a Pénzügyi Békéltet ő Testület elnökének
megbízatása és közszolgálati jogviszonya 2013 . szeptember 30-án megszűnik. A PSZ[A]ÁF
elnöke megbízatásának megszűnését a miniszterelnök elő terjesztésére a köztársasági elnök, a
PSZ[A]ÁF alelnöke és a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke megbízatásának megszűnését a
PSZÁF elnöke állapítja meg . A PSZÁF elnöke, alelnöke és a Pénzügyi Békéltet ő Testület
elnöke a felmentési időre járó jövedelmével megegyez ő egyösszegű juttatásra, valamint
végkielégítésre jogosult a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi
CLVIII . törvény 20. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott mértékben, amelyeket a
megbízatás megszűnését megelőző napon egy összegben kell részükre kifizetni. [A PSZAF
elnöke, alelnöke, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke jogviszonyának e törvény
szerinti megszűnése esetén nem kell alkalmazni a Pénzügyi Szervezetek Állam i
Felügyeletérő l szóló 2010. évi CLVIII. törvény 2013 . szeptember 30-án hatályos 20 . § (4)
és (5) bekezdését. ]

(6) A PSZÁF-nál hatályos kollektív szerződés 2013. október 1-jén hatályát veszti .

(7) A PSZÁF-nál működő üzemi tanács 2013 . október 1-jén megszűnik.

(8) A közszolgálati jogviszony munkaviszonnyá átalakulása tekintetében e törvényben nem
szabályozott kérdésekben a Kttv . 72. §-ában foglaltakat kell alkalmazni .

(9) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelel ően alkalmazni, ha az (1) bekezdésben
meghatározott személlyel szemben e törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, h a
az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető , ennek érdekében a munkavállaló 2013 .
október 15-éig intézkedik és ezt igazolja .

(10) A PSZÁF 2013 . október 1-jei megszűnését követő hat hónapon belül az MNB
alkalmazottai munkaviszonyának felmondással 	 történő megszüntetése	 tekintetébena
munkáltató működésével összefüggő oknak minősül a költséghatékony létszámgazdálkodás
megvalósítása érdekében a feladatellátáshoz nem szükséges munkakörök megszüntetése .

(11) A PSZÁF-fal fennálló, (1) bekezdés szerinti jogviszony id őtartamát — ideértvea
jogviszonnyal kapcsolatosan elismert egyéb foglalkoztatási id őtartamot is — az átalakulást
követően az MNB-vel fennálló munkaviszonyban töltött időként kell elismerni és figyelembe
venni. A PSZAF 2013 . szeptember 30-án a PSZÁF-nál foglalkoztatott személyek számára
közszolgálati igazolást vagy munkáltatói igazolást állít ki .

(12) A PSZÁF mentesül a Kttv . 130.	 -a szerinti teljesítményértékelési kötelezettsé g
végrehajtása alól .

(13) A PSZÁF által 2013 . szeptember 30-án foglalkoztatott személyek részére — az őket
közszolgálati jogviszonyukban, illetve munkaviszonyukban 2013 . szeptember 30. napjáig
megillető — ki nem adott szabadságot a PSZÁF megváltja .

(14) A PSZÁF által 2013 . szeptember 30-án foglalkoztatott személyek jogosultak a PSZÁ F
által biztosított 2013 . évi béren kívüli juttatás teljes mértékére . Amennyiben az MNB által
biztosított béren kívüli juttatás éves összege meghaladja a PSZÁF által biztosított béren kívüli
juttatás éves összegét, a jogviszonyváltással érintettek az éves juttatás különbözete időarányos
részére jogosultak .
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(15) A PSZÁF által 2013 . szeptember 30-án a prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló 2004 . évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.)
szabályai szerint foglalkoztatott személyek MNB-nél e törvény szerinti jogviszonyváltással
létrejött munkaviszonyára a Péptv.-t – a programban résztvev ő foglalkoztatott részérea
prémiumévek programban való részvételhez kapcsolódóan a jogviszonyváltást megelőzően
meghatározott feltételek megtartása mellett – alkalmazni kell .

(16) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az MNB a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal felé fennálló, a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira
vonatkozó jelentéstételi és változás-bejelentési kötelezettségének a munkaviszony létesítését ő l
számított 8 munkanapon belül tehet eleget .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/73 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

75. Az Előterjesztő az egységes javaslat 182. §-át új o) és p) ponttal kiegészíten i
javasolja:

182 . § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

o) az 1031/2010/EU bizottsági rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egysége i
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európa i
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egysége i
árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb
vonatkozásairól ,

p) az Európai Parlament és a Tanács 2011 . november 16-i 2011/89/EU irányelve a 98/78/EK 1
a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumho z
tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról .

Indokolás : Lásd a T/11474/10/74 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

76. Az Előterjesztő az egységes javaslat 183. §-ának a következő módosítását
javasolja :

183 . § (1) A 24. (1) bekezdés a) pontja a hamispénz-figyel ő rendszerhez (CMS) val ó
csatlakozás egyes feltételeiről szóló, 2001 . november 8-i EKB/2001/11 európai központi
banki határozatnak való megfelelést szolgálja .

(2) A 24 . (1) bekezdés b)–d) pontja, valamint (2)–(6) bekezdése – a 168 . § (1) bekezdés e)
és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott MNB rendelettel együtt –
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1. az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló ,
2001 . június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanács i
rendelet,

2. az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szól ó
1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokr a
történő kiterjesztéséről szóló, 2001 . június 28-i 1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt
módosító 45/2009/EK tanácsi rendele t

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg az MNB feladatkörében é s
eljárásában .

([2]3) E törvény 38 . § (3) bekezdése, a 86 . §-a, 87 . § (1) bekezdés a)–c) pontja és a 89 . §-a a
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok között i
együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 4. cikk (1) és (6) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítj a
meg az MNB feladatkörében és eljárásában .

([3]4) E törvény 38 . § (4) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős
nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti é s
tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló, 2006 .
december 22-i 2007/76/EK bizottsági határozat, valamint az azt módosító 2008 . március 17-i
2008/282/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg az
MNB feladatkörében és eljárásában .

([4]5) A 40 . §

a) (1) bekezdése a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i
1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15 . cikk (3) bekezdésének,

b) (2) bekezdése a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetés i
vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a pia c
átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásába n
meghatározott kifejezések tekintetében történ ő végrehajtásáról szóló, 2006 . augusztus 10- i
1287/2006/EK bizottsági rendelet ,

c) (3) bekezdése a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókba n
foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történ ő beépítése, a tájékoztató k
közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történ ő végrehajtásáról szóló, 2004 . áprili s
29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet ,

d) (4) bekezdése a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009 . szeptember 16-i 924/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 9 ., 10., 12. és 13 . cikkének,

e) (5) bekezdése a hitelminősítő intézetekről szóló 2009 . szeptember 16-i 1060/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 22 . cikk (1) bekezdése és 25a. cikke,
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[f) (6) bekezdése a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bejelent ő
levél és az AEKBV-igazolás formája és tartalma, a bejelentés céljára az illetéke s
hatóságok közötti elektronikus kommunikáció használata, valamint a helyszín i
ellenőrzésekre és vizsgálatokra és az illetékes hatóságok közötti információcserér e
vonatkozó eljárások tekintetében történ ő végrehajtásáról szóló, 2010 . július 1-i
584/2010/EU bizottsági rendelet, valamint

g) a Bizottság 2010 . július 1-i, 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós
adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektet ői információ k
vagy tájékoztató esetében teljesítend ő különleges feltételek tekintetében történ ő
végrehajtásáról szóló 583/2010/EU rendelet ]

.	f) (6) bekezdése a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről ésa
kereskedési adattárakról szóló 2012 . július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanács i
rendelete

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és
eljárásában.

([5]6) A pénzügyi fogyasztói jogvita tekintetébe n

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a
fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a
90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról, 14 .
cikk ,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007 . november 13 .) a belső
piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a
2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezésér ő l, 83 .
cikk ,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008 . április 23 .) a fogyasztó i
hitel-megállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24 .
cikk ,

d) a Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998 . március 30 .) a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson
kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről ,

e) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekrő l és a 2560/2001/EK rendelet hatályo n
kívül helyezésérő l szóló, 2009 . szeptember 16-i 924/2009/EK európai parlamenti és tanács i
rendelet 11 . és 12. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg az MNB feladatkörében é s
eljárásában .
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Indokolás : Lásd a T/11474/10/75 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2013 . szeptember 16 .

dr. Cser-Palkovics András s .k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottság elnöke
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