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T/13478/16 . szám

Az Országgyű lés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi

bizottságának

ajánlás a
а kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló 7/13478. számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelend ő а T/13478/12 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizo ttsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizo ttság) megvitatta а kollektív befektetési formákról és kezelő ikrő l ,
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13478/12. számon

beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújto tt T/13478/13-15. számú

zárószavazás előtti módosító javaslatokat .

Az egységes javaslat 288 . § (22) bekezdéséhez fűzött T/13478/15/ 1 5 . sz. módosító
javaslatban (33 . ajánlási pont) а Féty . 7 . § (1) bekezdése az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdés e
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához а jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges .

Az Alkotmányügyi bizottság ülésén а T/13478/ 14. sz . módosító javaslaton tévesen feltüntetet t
egységes javaslat címének megjelölését Előterjesztője pontosította .

Az egységes javaslatban használt rövidítések :
Tpt. :

	

а tőkepiacról szóló 2001 . évi СХХ . törvény
MNBtv. : а Magyar Nemzeti Вankról szóló 2013 . évi CXXXIX . törvény
Kbftv. : а kollektív befektetési formákról és kezel ő ikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

törvények módosításáról szóló törvény

Érkeze';
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1. Az Előterjesztő az egységes avaslat 34. § (1) bekezdésének а következő
módosítását avasolja :

34. § (1) Az АВАК-nak olyan belső szervezeti megoldásokat kell kialakítania, amelyek
kizárják vagy а lehető legkisebbre csökkentik
a) az АВАК — beleértve annak vezető tisztségviselőit[állású személyeit], alkalmazo ttait vagy
bármely más, az АВАК-kal ellenőrzés útján közvetlen vagy közvete tt kapcsolatban álló
személyt — és az АВАК kezelésében lévő АВА vagy annak befektető i ;
b) az АВА vagy annak befektetői és egy másik АВА vagy annak befektető i ,
c) az АВА vagy annak befektet ő i és az АВАК valamely másik ügyfele,
d) az АВА vagy az АВА befektetői és az АВАК kezelésében lévő ÁÉKBV vagy eze n
ÁÉKBV befektető i ; vagy
e) az АВАК ügyfelei közül kettő
között létrejött érdekellentét nyomán az АВАК által kezelt kollektív befektetési formák és а
befektetők és az ügyfelek érdekei sérelmének kockázatát.

Indokolás : Lásd а T/13478/14/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi Ы . támogatja

2. Az Előterjesztő az egységes avaslat 43. § (4) bekezdésének а következő
módosítását avasolja :

(4) Befektetési alapkezelő felszámolójának а törvényszék kizárólag az [Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CХXXIX. törvényben (a továbbiakban : ]MNBtv. -ben[) ]
meghatározott szervezetek felszámolását végző , а Felügyelet által létrehozott nonprofi t
gazdasági társaságot rendelheti ki .

Indokolás : Lásd а T/13478/14/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

3. Az Előterjesztő az egységes avaslat 67. § (3) bekezdésének а következő
módosítását avasolja:

(3) Zártkörű befektetési alapként működik az а befektetési alap, amely befektetési jegyének
forgalomba hozatala а Tpt. szerint zártkörűnek minősül,	 vagy amelу nyilvános befektetési
alapból zártkörű befektetési alappá alakul át .А zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési
alappá való átаl kаlásáigа zártkörűen forgalomba hozott befektetési jegy befektet őknek való
felajánlásáraа Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak
korlátai között kerülhet sor .[ А zártkörűen forgalomba hozott befektetési jegy az az t
kibocsátó befektetési alap (részalap) nyilvánossá válásáig kizárólag а kezelési
szabályzatban meghatározott, а Tpt. 14. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott
befektetők körében, vagy а Tpt. 14. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott
feltételek mellett ruházható át, illetve nyílt vég ű befektetési alap esetén kizárólag е
körben forgalmazható .]
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Indokolás : Lásd а T/13478/14/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatj a

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

72. § (1) А befektetési alap kezelésének szabályait - nyilvános befektetési alap esetén а
Felügyelet által jóváhagyott, zártkörű befektetési alap esetén а Felügyelet részére benyújtott -
kezelési szabályzatba kell foglalni . А kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan
információt, amely lehetővé teszi а befektetési alap működésének, befektetési elveinek é s
kezelésének megítélését. АВА esetében а kezelési szabályzatnak hivatkoznia kell а
letétkezelő által kötött azon megállapodásokra, amelyek célja, hogy а letétkezelő а 64. § (16)
bekezdésével összhangban, szerz ődéses alapon felmentse magát а felelősség alól . А kezelési
szabályzatot nyilvános befektetési alap esetében а 3 . melléklet I . Fejezetében, zártkörű
befektetési alap esetében а 3 . melléklet II . Fejezetében foglaltaknak	 megfelelő [minta szerinti
formában és ]tartalommal kell elkészíteni .

Indokolás : Lásd а T/13478/14/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot .

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 81. § (1) és (2) bekezdésének а következő
módosítását javasolja :

81 . § (1) Nyilvános befektetési alap zártkör ű befektetési alappá történő alakulását követőenа
befektetési alap befektetési е̂gyеi nyilvánosan nem forgalmazhatóak,а befektetési jegyek
befektetőknek való felajánlásáraа Tpt. 14. § (1) bekezdés a)-e) pontban meghatározo tt

korlátok között kerülhetsomalakulásának feltétele, hogy а befektetési jegyeike t
visszaváltani nem kívánó befektetők mindegyike nyilatkozzon az átalakulás
elfogadásáról és а befektetési alap befektető i megfeleljenek а zártkörű befektetési alap
befektető ire vonatkozó korlátozó rendelkezéseknek] .

(2) А befektetési alapkezel ő а zártkörű befektetési alap átalakulásáról а kezelés i
szabályzatnak az abban meghatározo tt módon történő módosításával határoz . [Az
átalakulásról szóló döntést annak hatálybalépését 10 nappal megel őzően be kell jelenten i
а Felügyeletnek. ]A zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő
átalakuláshoz а Felügyelet engedélye szükséges. Az átalakulás Felügyelet által i
[jóváhagyásának]engedélyеzésének feltétele, hogy а befektetési alapra az átalakulást
követően teljesüljenek az е törvénynek а nyilvános befektetési alapokra vonatkozó feltételei .
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Indokolás : Lásd а T/13478/14/5 . számú módosító avaslat
indokolását .

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 103. § (2) bekezdésének а következő
módosítását javasolja :

(2) А nyílt végű befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy а
befektetési alapkezelő а forgalomba hozatali eljárást megelőzően а Felügyelet által
óváhagyott, а 3 . melléklet I. Fejezet szerinti kezelési szabályzatot, az 5 . mellékletbe n

foglaltaknak	 megfelelő [minta szerinti formában és ]tartalommal összeállított tájékoztatót, а
130. § szerinti kiemelt befektető i információt, а 104. § szerinti hirdetményt tegyen közzé.
Semmis а befektetési jegy jegyzése, ha - а 105. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel - а
befektetési jegyet а Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemel t
befektető i információ vagy hirdetmény hiányában hozták nyilvánosan forgalomba .

Indokolás : Lásd а T/13478/14/ б . számú módosító avaslat
indokolását .

А módosító javaslatot. - az Alkotmányügyi Ы . támogatja

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 199. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíten i
avasolja :

(4) Nem kellа (3) bekezdés szerinti adatokat az írásbeli me^keresésben megjelölni, haа
Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélkül helyszíni szemlét vagy helyszíni kutatást
tart. Ezekben az esetekbenа Gazdasági Versenyhivatal megkeresését а helyszínen közli .

Indokolás : Lásd а T/13478/14/7. számú módosító avaslat
indokolását .

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi Ы . támogatja

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 202. §-ának а következő módosítását
avasolja :

202. § (1) Е törvény – а (2)–[(7)] ) bekezdésben meghatározo tt kivétellel – а kihirdetését
követő napon lép hatályba .
(2) Az 1–154 . §, а 162–201 . §, а 203 . §, а 205–236. §, а 238–239. §, а 252–254. §, а 256. §, а
263-264 . §, 266. §, а 270. §, а 273-274 . §, а 291 . § (6) bekezdése,а 293 . § (1) bekezdés a) és
b) pontja és а 293. § (2) és (3) bekezdése 2014 . március 15-61 lép hatályba.
(3)А 280. § (3), (4), (8), (16) és (23) bekezdése és а 283 . § 2014. április 1 jén lép hatályba .
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(4) А 288 . § (5) bekezdése 2014 . május 1 jén lép hatályba .
А 280 . § (7), (15) és (24) bekezdése 2014 . július 1 jén lép hatályba .

[(5)]& А 276. § (1) és (З)—[(8)](7) bekezdése és а 281 . §	 (2) bekezdése 2014 . október 1 jén
lép hatályba
[(б)]7) А 276 . § (2) bekezdése 2014 . december 1 jén lép hatályba .
[(7)](8) Е törvény 155—161 . §-a [és e § (8) bekezdése ]az Európai Bizottság — az ABAK-
irányelv 67. cikk (6) bekezdése alapján elfogadandó —felhatalmazáson alapuló jogi aktusának
meghozatalát követő 15. napon lép hatályba.
[(8)](9) А 155-161 . § hatálybalépésének naptári napjátа miniszter az Európai Bizo ttság
[(7)](i3 bekezdésben meghatározott jogi aktusa meghozatalá[nak]t [időpontját —anna k
ismertté válását követően haladéktalanul —] követően а Magyar Közlönyben haladéktalanu l
közzétett egyedi határozattal állapítja meg .

Megjegyzés : Az Alkotmányügyi bizottság ülésén а módosító javaslat előterjesztője által pontosíto tt szöveg .

Indokolás : Lásd а T/13478/15/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatj a

9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 202. §-ának а következő módosítását
javasolja:

202. § (1) Е törvény — а (2)—[(7)]ffi bekezdésben meghatározott kivétellel — а kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2) Az 1—154 . §, а 162—201 . §, а 203 . §, а 205—236. §, а 238—239. §, а 252—254. §, а 256. §, а
263-264. §, 266. §, а 270. §, а 273-274 . §, а 291 . § (6) bekezdése,а 293 . § (1) bekezdés a) é s
b) pontja és а 293 . § (2) és (3) bekezdése 2014 . március 15-én lép hatályba.
(3)А 280. § (3), (4), (8), (16) és (23) bekezdése és а 283 . § 2014. április 1 jén lép hatályba .
(4)А 288 . § (5) bekezdése 2014 . május 1 jén lép hatályba .

А 280. § (7), (15) és (24) bekezdése 2014 . július 1 jén lép hatályba.
[(5)]ffi А 276. § (1) és (3)—[(8)](7 bekezdése és а 281 . §	 (2) bekezdése 2014 . október 1 jén
lép hatályba
[(б )] А 276 . § (2) bekezdése 2014 . december 1 jén lép hatályba .
[(7)](8)	 А 255 . § (1) bekezdéseа kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
ffi Е törvény 155—161 . §-a [és e § (8) bekezdése ]az Európai Bizottság — az ABAK-irányel v
67. cikk (6) bekezdése alapján elfogadandó — felhatalmazáson alapuló aktusának
meghozatalát követő 15. napon lép hatályba.
[(8)](10) А 155-161 . § hatálybalépésének naptári napjátа miniszter az Európai Bizottság
[(7)]ffi bekezdésben meghatározo tt jogi aktusa meghozatalá [nak]t [időpontját —annak
ismertté válását követően haladéktalanul —] követően а Magyar Közlönyben haladéktalanu l
közzétett egyedi határozattal állapítja meg .

Megjegyzés : Az Alkotmányügyi biz ottság ülésén а módosító javaslat elő terjesztője által pontosított szöveg.
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Indokolás : Lásd а T/13478/15/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

Т/13478/ 15/2–3 . sz .

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek : 9 ., 20 .

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi Ы . támogatja

10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 202. § (2) és (3) bekezdésének а következő
módosítását javasolja :

(2) Az 1–154. §, а 162–201 . §, а 203 . §, а 205–236. §, а 238–239. §, а 252–254. §, а 256. §, а
263-264. §, 266. §, а 270. §, а 273-274 . §, а 293 . § [(1) bekezdés a) és b) pontja és а 293. §
(2) és (3) bekezdése 12014 . március 15-61 lép hatályba .
(3)А 280. § (3), (4), (8), (16), [és ](23) bekezdése és а 283 . § 2014. április 1 jén lép hatályba.

Indokolás : Lásd а T/13478/14/8. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot: az Alkotmányügyi Ы . támogatja

11 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 202. § (5) bekezdésének а következő
módosítását javasolja :

(5) А 276. § (1), [és] (3)–[(8)](5)	 és (7)–(9) bekezdése és а 281 . § 2014. október 1 jén lép
hatályba.

Т/13478/13/1–2. sz.

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertet ett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek : 11 ., 28 .

Indokolás : Lásd а T/13478/13/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi Ы . támogatja

12. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 207-210 . §-sal – а Tpt. 7., 9 ., 12/A. és
149. §-át érintően – kiegészíteni javasolja :

207. §А Tpt . 7 . §-a helyébeа következő rendelkezés lép:

„7. § (1)А dematerializált értékpapír bármilyen nyomtatott formában történ ő megielenítésén
feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír.
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(2) Haа kibocsátó az értékpapír dematerializált értékpapírként történő előállításáró l
rendelkezett,а kibocsátó egy példányban -értékpapírnak nem minősülő -okiratot állít kis
amely tartalmazza :
a) а tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamenny i
tartalmi kellékét ,
b) а kibocsátásról szóló döntést ésа döntés meghozatalának időpontját,
c) а kibocsátott teljes sorozat össznévértékét z
4)а kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, é s
e)а kibocsátó cégszerű aláírását, részvény eseténа kibocsátó részvénytársaság igazgatóság a
két tagjának aláírását .
(3)А dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, а
tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla
tartalmazza . "

208 . §А Tpt . 9. §-a helyébeа következő rendelkezés lép :

„9. § (1)А 7. §(2) bekezdése szerinti okiratot а kibocsátó а központi értéktárban helyezi e1 ,
és egyidejűleg megbízzaа központi értéktárat az értékpapír előállításával .
(2)А dematerializált értékpapír kibocsátása esetén, ha а tulajdonosnak az értékpapír kiadására
vonatkozó követelési^оgа megnyílt, а kibocsátó haladéktalanul értesíti а központi értéktárat
az allokáció eredménye alapján az értékpapí r-tulajdonos számlavezet őjének személyéről és а
központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról . А kibocsátó utasítására а
központi értéktára közропti értékpapírszámlákatа 7. § (2) bekezdése szerinti okirat ésа
kibocsátó értesítése alapján az értékpapír jóváírásával megnyitja.
(3) Az értékpapír-számlavezető –а központi értéktárnakа központi értékpapírszámla
megnyitásáról szóló értesítését követően – az abban megielölt értéknappal, az általa vezetett
értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és err ől értesítiа számlatulajdonost.А
dematerializált értékpapír előállítása során az előállítás visszamenő leges értéknappal nem
lehetséges .
(4) Amennyiben az értékpapír el őállítása soránа kibocsátó által megadott adatok alapión а
dematerializált értékpapír tulajdonosát az értékpapír számlavezet ő nem éri e1, az értékpapír -
számlavezető az előállítás alatt álló értékpapírt továbbítja а központi értéktár általa kibocsátó
nevén erre а célra vezet e tt értékpapírszámlára. А ióvá írt értékpapírok az erre а célra nevesített
értékpapírszámlán 6hónapig tarthatók, ezen időszakon belül а kibocsátó köteles а központi
értéktár részére utasítást adni az értékpapírok értékpapír -számlavezetők részére történő
allokálásáravagyazok törlésére .
(5) А központiértéktár felel azért, hogyа központi értékpapírszámlák összesíte tt állománya
folyamatosan megegyezzen az adott értékpapír -sorozat kibocsátási mennyiségével. Haа
központi értékpapírszámlákon nyilvántarto tt értékpapír mennyiségeа forgalomba hozott

mennyiségtő l eltér, а központi értéktár az eltérés okát köteles haladéktalanul kivizsgálni, é s
annak megszüntetése érdekében intézkedni . ”

209. §А Tpt . 12/A. §-aа következő (8)-(9)bekezdéssel egészül ki :

„(8)Az átalakítás során be nem azonosíto tt részvényes dematerializált részvénye helyébe lépő
nyomdai úton előállíto tt részvénytа kibocsátó az átalakítástól számított hat hónapon belül–
befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével –értékesíti . Az értékesítés szabályaitа
kibocsátó	 az	 átalakításról	 87616	 hirdetményben	 ielenteti	 meg .	 Az	 értékesítés
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eredménytelensége eseténа kibocsátó az értékesítésre nyitva álló határid ő lejártát követő első
közgyű lésen leszállítja az alaptőkét .
(9)А be nem azonosított részvényes utólag követelhetiа dematerializált részvény helyébe
lépett nyomdai úton el őállított részvény kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, akkor а
nyomdai úton előállított részvény ellenértékét. Az értékesített nyomdai úton előállított
részvény ellenértékének összegétа jogosult ielentkezéséigа kibocsátó hitelintézetnél nyitott
letéti számlán tartja. Az átalakítási folyamatot követően beazonosított részvényes az
igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni .А részvény kiadása iránti
követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelé s
elévülésére irányadó szabályok érvényesek ."

210. §А Tpt.149 . §-a helyébeа következő rendelkezés lép :

„149.	 (1) Dematerializált értékpapír eseténа kibocsátó kérelme vagyа Felügyelet határozata
alapján tulajdonosi megfeleltetésre kerülhet sor.А Felügyelet tulajdonosi megfeleltetésről
akkor határozhat, ha ez feladatai ellátása érdekében szükséges .А tulajdonosi megfeleltetéstа
központi értéktár által meghatározott eljárási rend szerint, а kibocsátó kérelmében vagyа
Felügyelet határozatában megjelölt id őpontban hatályos adatokra nézve kell végrehajtani.
f2)А tulajdonosi megfeleltetés	 esetén az értékpapírszámla-vezető átadjaа központi
értéktárnak

	

azoknak

	

az

	

értékpapírszámla-tulajdonosoknak

	

az azonosító adatait

	

és
elrendelő felügyeletiértékpapírjaik

	

darabszámát,

	

akik а

	

tulajdonosi

	

megfeleltetést
határozatban

	

vagy

	

а

	

tulajdonosi megfeleltetésre

	

vonatkozó kibocsátói kérelemben
meghatározott időpontban, az ott meghatározott dematerializált értékpapírral rendelkeznek.
(3)А tulajdonosi megfeleltetés során, amennyiben az olyan kibocsátó kérelmére indul, amely
befektetési	 vállalkozás,	 részvénytársasági	 formában működő árutőzsdei	 szolgáltató ,
befektetési alapkezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet vézz ő szervezet, központi
szerződő fél, illetve központi értéktár, az értékpapírszámla-vezető а kibocsátó részvényeit
jegyző értékpapírszámla-tulajdonosairólа központi értéktárnak köteles átadniа (2)
bekezdésben meghatározottakon

	

kívül а részvényszerzés

	

részvénykönyvbe történő
bejegyzésének, továbbá jo^szabály eltér ő rendelkezése esetén а részvény szerzésének
időpontját .
(4) Dematerializált részvény esetén - haа tulajdonosi megfeleltetésreа kibocsátó kérelme
alapján kerül sor -azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatai é s
részvényeinek darabszáma átadására kerül sor, akikа tulajdonosi megfeleltetésre vonatkoz ó
kibocsátói kérelemben meghatározott id őpontban, az ott meghatározott dematerializált
részvénnyel rendelkeznek,	 és	 nyilvánosan működő részvénytársaság	 esetében nem
rendelkeztekа részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérték törlésüket .
(5) А kibocsátó ésа Felügyelet jogosulta hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírok esetén а
tulajdonosi megfeleltetés alapión rendelkezésre álló adatokat az Országos Betétbiztosítás i
Alapnak átadni .”

Indokolás : Lásd а T/13478/14/9 . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot.

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatj a
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13. Az Előterjesztő az egységes javaslat 209. §-ában а Tpt. 335 . § (3) bekezdés j )
pontjának а következő módosítását javasolja :

209. § А Tpt . 335 . § (3) bekezdése а következő [i)] ponttal egészül ki :

(Az elszámolóház elszámolási tevékenységen kívül kizárólag .)
„/ [j)] а tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, а központi szerződő felekről és а
kereskedési adattárakról szóló, 2012 . július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanács i
rendelet szerinti kereskedési adattári, ”
(tevékenységet végezhet.)

Indokolás : Lásd а T/13478/14/10. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatj a

14. Az Előterjesztő az egységes javaslat 211 . §-ában а Tpt. 336. § (2) bekezdésének
а következő módosítását javasolja :

211 . § А Tpt . 336. § (2) bekezdés [helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) А központi értéktár központi értéktári tevékenységen kívül kizárólag :
a) а Bszt. 5. §-a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott kiegészítő szolgáltatást,
b) tőzsdén kívüli értékpapírügylet esetén а 334. § a) pontjában meghatározott
elszámolóházi tevékenységet ,
c) értékpapírral történő teljesítést ,
d) а 334. § d) pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet ,
e) а 335. § (3) bekezdés g) és i) pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenysége t
kisegítő tevékenységet ,
f értékpapír-kölcsönzést és
g) а tőzsdén kívüli származtatott ügyletekrő l, а központi szerződő felekről és а
kereskedési adattárakról szóló, 2012 . július 4-ei 648 /2012/EU európai parlamenti é s
tanácsi rendelet szerinti valamennyi kereskedési adattári tevékenysége t
folytathat .”] а következő h) ponttal egészül ki :

(А központiértéktár központi értéktári tevékenységen kívül kizárólag:)
„h)а tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről,а központi szerződő felekről ésа kereskedési
adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU euróраi parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti kereskedési adattári tevékenységet”
(folytathat.)

Megjegyzés : Az ajánlása módosító javaslatot az előterjesztőjével történt egyeztetés alapján, jogtecШ~iikailag
pontosítva tartalmazza.

Indokolás : Lásd а T/13478/14/11 . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja
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15. Az Előterjesztő az egységes javaslat 212. §-ában а Тр t . 338. § (2a) bekezdésének
а következő módosítását javasolja:

А Трt. 338. §-a а következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Az elszámolóházi tevékenység melle tt végezhető , а 335 . § (3) bekezdés [j)] / pontjában
foglalt tevékenységre [végzésére jogosító engedély kiadására] а tőzsdén kívüli származtato tt

ügyletekről, а központi szerződő felekrő l és а kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-e i
648/2012/WU európai parlamenti és tanácsi rendelet [648/2012/EU rendelet] szabályai az
irányadók.”

Megjegyzés : Az ajánlás а módosító javaslatot az előterjesztőjével történt egyeztetés alapján, jogtechnikaila g
pontosítva tartalmazza.

Indokolás : Lásd а T/13478/14/12. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja

16. Az Előterjesztő az egységes javaslat 214. §-ában а Трt. 340/A. § (2a)
bekezdésének а következő módosítását javasolja :

А Трt . 340/A. §-a а következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) А központi értéktári tevékenység mellett végezhető , а 336 . § (2) bekezdés [g)] Î

pontjában foglalt tevékenység végzésére [jogosító engedély kiadására] а 648/2012/EU
rendelet szabályai az irányadók .”

Megjegyzés : Az ajánlás а módosító javaslatot az el őterjesztőjével történt egyeztetés alapján, jogtechnikailag
pontosítva tartalmazza .

Indokolás : Lásd а T/13478/14/13. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja

17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 229. § (1) bekezdésében а Трt. 395. § (1)
bekezdés d) pontjának а következő módosítását javasolja :

229. § (1) А Трt. 395. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :
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„(1) Az elszámolóházi tevékenységet végz ő szervezet, а központi szerződő fél és а központi
értéktára Felügyeletnek köteles bejelenteni és ezzel egyidejűleg - az i) pontban foglaltak
kivételével - közzétenni :
a) valamely engedélyezett tevékenység megkezdését ;
b) а részvényesei nevét (cégnevét), illetve tulajdoni és szavazati hányadukat ;
c) а járulékos vállalkozásban történ ő befolyásszerzést, illetve а befolyás megszűnését;
d) а 356. §-ban ésа Kbftv. 19. § (5)-(8) bekezdésébenmeghatározott személyi körben
bekövetkezett változást ;
e) az ügynökkel kötött szerződés megkötését, módosítását és megszűnését ;
fi fióktelepének, képviseletének megnyitását és megszűnését ;
g) а közgyűlésének összehívását а napirend közlésével, valamint а közgyű lés által hozott
határozatokat, az utóbbiak lényeges tartalmának összefoglalásával ;
h) az ügyfélfogadás szüneteltetésének tervét ;
i) а cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását ;

ha vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás indult .”

Indokolás : Lásd а T/13478/14/14. számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot. - az Alkotmányügyi Ы . támogatja

18. Az Előterjesztő az egységes javaslat 235 . § c) pontjának az elhagyását következő
módosítását javasolja:

235. § A Tpt.
a) 5. § (1) bekezdés 99 . pontjában а „Batu.” szövegrész helyébe а „Kbftv.” szöveg ,
b) 5 . § (1) bekezdés 10 ., 12 ., 15., 76., és 77 . pontjában а „Batu.-ben” szövegrészek helyébe а
„Kbftv.-ben” szöveg[,
c) 395 . § (1) bekezdés d) pontjában „a 356. §-ban és а Baty. 8. § (5)-(8) bekezdésében
meghatározott személyi körben bekövetkezett változást;” szövegrész helyébe „a 356 . §-
ban és а Kbftv. 19. § (5)-(8) bekezdésében meghatározott személyi körben bekövetkezett
változást ;” szöveg)
lép .

Indokolás : Lásd а T/13478/14/15. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz . támogatja

19. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 237. §-sal kiegészíteni javasolja :

237 . §А Tpt. –egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséve l
összefüggő módosításáról szóló 2013 . évi CCLII . törvénnyel megállapíto tt – 346. § (1 )
bekezdése, 350/C. § (1) bekezdése, és 350/F . § (1) bekezdéseа „Ptk. 5 :95 . 	 (2) és (4 )
bekezdése” szövegrész helyettа „Ptk. 5 :95 . §”
szöveggel lép hatályba .
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Indokolás : Lásd а T/13478/14/16. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi Ы . támogatj a

20. Az Előterjesztő az egységes javaslat 255. §-ának – а Kbt. 9. § (1) bekezdés n)
pontját érintően – а következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

255. § (1) А közbeszerzésekrő l szóló 2011 . évi CVIII . törvény (a továbbiakban : Kbt .) 9. § (1)
bekezdéseа következő n) ponttal egészül ki :
(E törvénytпет kell alkalmazni .)

„n)а Magyar Nemzeti Filmalap, illetve а tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek álta l
filmgyártás céljára történő árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre .”

(2)А Kbt. 168. § (1)–(2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :
„(1) А Közbeszerzési Hatóság keretében Tanács (a továbbiakban: Tanács) működik, amely
tizenöt tagból áll . А Tanács tagjai az egyes közérdekű célokat, az ajánlatkérőket és az
ajánlattevőket képviselik.
(2) А törvény alapelveinek, az egyes közérdek ű céloknak, az ajánlatkérők, valamint a z
ajánlattevők érdekeinek az érvényesítése а Tanácsban а következő személyek feladata :
a) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt személy ;
b) а gazdaságpolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy ;
c) az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter és а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági é s

Vidékfejlesztési Kamara elnöke által közösen kijelölt személy ;
d) az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy ;
e) а Miniszterelnökséget vezető államtitkár által kijelölt személy ;
fi az Állami Számvevőszék elnöke vagy az általa kijelölt személy ;
g) а Gazdasági Versenyhivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;
h) а Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy ;
i) аNemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője vagy az általa kijelölt személy;

а Magyar Nemzeti Bank elnöke vagy az általa kijelölt személy ;
k) а helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy ;
1) а munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelöl t

három személy.”

Т/13478/15/2–3 . sz.

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g
összefüggnek : 9 ., 20 .

Indokolás : Lásd а T/13478/15/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi Ы . támogatja
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21. Az Előterjesztő az egységes javaslat 256. § (2) bekezdésében az F1t. 13/A. § (5)
bekezdése helyébe а következő rendelkezést javasolja:

(2) Az F1t . 13/A. §-a а következő (5) bekezdéssel egészül ki :
„(5) [A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által alapíto tt , közfeladatot ellátó
közhasznú szervezet а munkaerő-piaci programokat és а munkaerő-piaci
szolgáltatásokat nyújtók szakmai támogatása érdekében támogatást nyújthat.] A
munkaerő-piaci programot és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók szakmai támogatása а
foglalkoztatáspolitikáért felel ős miniszter által alapított közhasznú szervezet kedvezményeze tt

részére továbbadási kötelezettséggel átado tt szakmai támogatás nyújtásával is megvalósulhat .
А szakmai támogatás továbbadásárólа foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által
alapíto tt közhasznú szervezetа munkaerő-piaci programot ésа munkaerő-piaci szolgáltatás t
nyújtóval szerződést köt.А szerződésben meg kell határoznia kedvezményeze ttet jogszabály ,
támogatói okirat, támogatási szerződés alapján terhel ő kötelezettségek megtartását biztosító
feltételeket .”

Indokolás : Lásd а T/13478/15/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatj a

22. Az Előterjesztő az egységes javaslat 259. §-ának а következő módosítását
javasolja :

259. § (1) А területfejlesztésrő l és а területrendezésr ő l szóló 1996. évi XXI. törvény (a
továbbiakban : Tftv.) 5 . § i) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(A törvény alkalmazásában :)

„ i) térség : különböző területi egységek (az ország, а régió, а megye, а kiemelt térség, а j árős ,
valamint ezek területének egy része) összefoglaló elnevezése, ”

(2)А Tftv. 5. §-a következő z) ponttal egészül ki :
(A törvény alkalmazásában.)

„z) regionális támogatási térkép : а versenyszférába tartozó tevékenységekhez beruházás i
támogatás formájában nyújtható állami támogatásokat meghatározó szabályozás az orszá g
területeire és térségeire, mely az Európai Bizo ttságnak а regionális állami támogatásokró l
szóló iránymutatása alapján kerül összeállításra [és az Európai Bizottság általi
jóváhagyással más jogszabály keretében lép hatályba] . ”

(3)А Tftv. 7. §]) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(A Kormány döntéseiben biztosítja а regionális politika érvényesülését, ennek keretében :)

„j) meghatározza а régiók területi lehatárolását,”

(4)А Tftv. 7 . § n) és o) pontja helyébe а következő rendelkezések lépnek, és а § а következő
p) ponttal egészül ki :
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(A Kormány döntéseiben biztosítja а regionális politika érvényesülését, ennek keretében :)

„n) meghatározza а kedvezményezett járások és települések besorolását, valamint а besorolás
feltételrendszerét ;
o) az európai uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felülvizsgálja а kedvezményezett
járások és települések körét ;
p) dönt а regionális támogatási térkép koncepciójáról .”

(5)А Tftv. 9/B. § i) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)

„ i) javaslatot tesz а kedvezményezett járások besorolásának feltételrendszerére és
besorolására, а településfejlesztésért felel ős miniszter közreműködésével ;”

(6)А Tftv . 9/13 . § а következő 1) ponttal egészül ki :

(A területfejlesztés stratégiai tervezéséértfelelős miniszter)

„ 1) kidolgozza а regionális támogatási térkép koncepcióját .”

(7)А Tftv . 15. § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(3) А térségi fejlesztési tanács létrehozásakor az (1) bekezdésben meghatározott feladato k
tekintetében az érinte tt megyei közgyűlések szervezeti és működési szabályzatban rögzítik а
11 . § (1) bekezdésében felsorolt feladatok figyelembevételével, hogy mely feladatoka t
látnak e1 а térségi fejlesztési tanács keretében.”

(8)А Tftv . 15 . § (13) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép :

„(13) А térségi fejlesztési tanácsa tagjai sorából elnököt és alelnököt (alelnököket) választ .
Munkaszervezetét, működési rendjét - а 16. §-ban foglaltak figyelembevételével - mag a
alakítja ki .”

(9)А Tftv . 15 . §-a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki :

„(15) А területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, és más közös területfejlesztés i
feladatokat а Tokaji Borvidék térségében а Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács látja e1 . А
Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács ennek keretében :
a) vizsgálja és értékeli а kiemelt térség társadalmi és gazdasági helyzetét, környezet i
állapotát, adottságait, а vizsgálatok során felhasznált információkat és а vizsgálatok
eredményeit а területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja ,
b) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és а
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felel ős miniszter útján а Kormánynak elfogadásra
benyújtja а kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját,
c) előzetesen véleményezi az országos, valamint а kiemelt térséget érintő ágazati fejlesztés i
koncepciókat és programokat, é s
d) figyelemmel kíséri az operatív programok kiemelt térségben jelentkez ő feladatainak
végrehajtását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában .
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(16) [A Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai а tanács illetékességi területén
működő megyei közgyűlés elnöke, az érintett megyei közgyű lés két képviselője, Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsa képviselője, továbbá а területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter képvisel ője] А Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács tagjaiа
tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlés elnöke, az érintett megye i
közgyűlés egy képviselője, Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke, Tokaj
Kereskedőház Felügyel ő Bizottságának elnöke továbbáа területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter, valamintа miniszterelnökséget vezető államtitkár egy-egy
képviselője . "

(10)А Tftv . 27 . § (1) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„b) а kedvezményezett járások és települések besorolásának feltételrendszerét és
besorolását,”

(11)А Tftv . 27 . § (1) bekezdés n) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap а Korтáпy, hogy rendeletben állapítsa meg)

„ а kormányhivatal és а [Magyar Á11аm]kincstár, а térségi fejlesztési tanács létrehozásával ,
átalakulásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatait, а megalakulással, átalakulással é s
megszüntetéssel kapcsolatos eljárás rendjét, ”

(12) Hatályát veszti а Tftv.
1. 5 . § g) és h) pontja,
2. 9/B . § e) pontja ,
3. területfejlesztéssel és а területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáró l
szóló 2011 . évi CXCVIII . törvény 16 . §-ával megállapított 17 . § (2) bekezdése ,
4. „Területfejlesztési-statisztikai kistérség” alcíme és 22/А-22/D. §-a ,
5. I . melléklete .

Indokolás : Lásd а T/13478/15/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatj a

23. Az Előterjesztő az egységes javaslat 260. § (2) bekezdésében а Н . 337. §-ának
а következő módosítását javasolja :

(2) А Hszt . а következő 337. §-sal egészül ki :

„337. § А 245/I. §-ban meghatározott kiegészítő juttatásnak а kollektív befektetési formákró l
és kezelő ikrő l, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014 . évi . . .
törvénnyel megállapított szabályait 2014 . január 1^ ёtёl kell alkalmazni [alkalmazhatóak] .”
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Indokolás : Lásd а T/13478/15/б . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatj a

24. Az Előterjesztő az egységes javaslat 272. §-ának а következő szerkezeti é s
tartalmi módosítását javasolja :

272. § )А menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX . törvény (a továbbiakban: Met .) 76 . § (1 )
bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :[24 . § (2) bekezdésében az „(1 )
bekezdésben” szövegrész helyébe az „az Országgyű lés által” szöveg lép . ]

„(1) А Kormány –а miniszter előterjesztése alapján –а 19. § b)pontja szerinti ideiglene s
védelemre jogosultként történő elismerésrő l normatív kormányhatározatot hoz .”

(2)А Met.19.ib) pontjában, 24. § (1) bekezdésében és 25 . § (1) bekezdésa)pontjában az
„az Országgyű lés” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg lép .

(3)А Met. 24. § (1) és (2) bekezdésébenа „határozatában” szövegrész helyébeа „normatív
kormányhatározatában” szöveg lép .

(4) А Met.24. & (2) bekezdésében az „az Országgyűlés” szövegrészek helyébe az „a
Kormány” szöveg lép .

Indokolás : Lásd а T/13478/15/7 . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi biz. támogatj a

25. Az Előterjesztő az egységes javaslat 273. §-ának – а Bszt. 57. § (7) és (8)
bekezdését, valamint 180 . § (1) bekezdés c) pontját érintően а következő szerkezeti é s
tartalmi módosítását javasolja :

273 . § (1)А befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 .évi CXXXVIII.törvény (a továbbiakban :
Bszt.) 57. §-aа következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki :

„(7)Az értékpapíron kívüli óvadék alapíthatóa befektetési vállalkozás által nyilvánta rtott más
pénzügyi eszközön isаzzаl, hogy az óvadék tárgyaа fogyasztónak minősülő zálogkötelezett

tulajdonábaа zálogszerződés megkötését követ ően kerülő , körülírással meghatározott
pénzügyi eszköz is lehet, és az óvadék tárgyából való közvetlen kielégítési jog az ilye n
óvadékkal biztosított követelés tekintetében is gyakorolható . Ennek során az ügyfélszáml a
követelést annak névértékén, az egyéb pénzügyi eszközt pedig annak nyilvános forgalm i
értékén, ennek hiányában az ado tt időpontban felektő l függetlenül meghatározható értékén
kell figyelembe venni .
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(8) Ha az óvadék alapítására irányuló szerződés fogyasztói zálogszerz ődésnek minősül és az
óvadéktárgya ügyfélszámla-követelés, fizetésiszámla-követelés vagy olyan pénzügyi eszköz s
amely tőzsdei vagy egyéb nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy az adott időpontbanа felektő l
függetlenül meghatározható értékkel rendelkezik, azt а zálogjogosultа kielégítési jogának
gyakorlása soránа szerződésben meghatározo tt eljárássalа zálogköteleze tt nevében
értékesítheti . Egyéb pénzügyi eszköz esetébenа zálogjogosult az értékesítés jogát akkor
g akorolhatja, haа pénzügyi eszköz értékelési és értékesítési módiáról, továbbá az elszámolá s
szabályairól az ügyféllelа zálogszerződésben megállapodott, ilyen esetbenа pénzügyi eszkö z
az elszámolás során nem vehető figyelembeа felek általa zálogszerződésben rögzített

értékelési módon meghatározo tt árnál alacsonyabb értéken."

(2)В .180 .	 (1) bekezdése az alábbi c) pon ttal egészül ki :

Felhatalmazást kapа Kormány arra, hogv j

„с)а pénzügyi eszközök, továbbá egyes értékpapírok körébenа záloging érvényesítésénekа
kielégítési jog közvetlen gyakorlására, továbbá bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésr e
vonatkozó eljárás részletes szabályait, ”

(3)А Bszt .[(1) А befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamin t
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII. törvény (а
továbbiakban : Bszt .) ]
а) 3 . § (3) bekezdésében а „Batu.” szövegrész helyébe а „Kbftv.” szöveg,
b) 3 . § (3) bekezdésében, valamint а 4 . § (2) bekezdés 2 . és 36. pontjában а „Batu.-ben”
szövegrész helyébe а „Kbftv.-ben” szöveg ,
c) 117 . § (3) bekezdés b) pontjában а „felszámolási eljárás” szövegrész helyébe а
„felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás” szöve g
lép .

(4[(2)] А Bszt I . melléklet 23 . pontjának helyébe а következő rendelkezés lép :

„23 . Kbftv . : а kollektív befektetési formákról és kezel ő ikről, valamint egyes pénzügyi tárgy ú
törvények módosításáról szóló 2014 . évi . . . törvény” .

Indokolás : Lásd а T/13478/15/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatj a

26. Az Előterjesztő az egységes javaslat 275. §-ának — а Get. 89. § (ба)-(6g)
bekezdését, valamint а 133. § (3) bekezdését érintően — а következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja:

275. § 1)А földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény(а továbbiakban: Get.) 89. §-aа
következő (6а)-(6g) bekezdéssel egészül ki :
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„(ба) А gáz csatlakozóvezetékek	 és felhasználói	 berendezések műszaki-biztonság i
felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság döntésével szemben
fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincsen helye .
(61))	 А 	 gáz	 csatlakozóvezetékek	 és	 felhasználói	 berendezések műszaki-biztonság i
felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság az eljárása során, а
műszaki-biztonsági 	 felülvizsgálat szakszerűsézének ésа gáz csatlakozóvezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági megfelelőségének megállapítására, az eljár ó
hatóságot irányító területi szerv által vezetett hatósági nyilvántartásban szerepl ő szakértőt,
vagy ha nem áll rendelkezésre elegendő szakértő , igazságügyi szakértőt rendel ki .
(6c) Nem rendelhető ki szakértőként az, akiа műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolato s
bejelentések ügyében eljáró hatóság eljárásával érintett felhasználási helyen, az е törvény
szerinti gáz csatlakozóvezeték- és felhasználóiberendezés-létesítési,а biztonsági elő írást
érintő felszerelési és id őszaki ellenőrzési tevékenységet végzettа kirendelést megelőző 3 éven
belül .
(6d)А hatósági nyilvántartásbanаzа gázszerelő szerepelhet, aki :
a) а nyilvántartásba való felvételi kérelmét а hatóság részére benyújtja,
b) а gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló jogszabály szerinti,а gáz
csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés m űszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító
engedéllyel rendelkezik,
c) az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
és

d) а b)–c) pont szerinti feltételek meglétét igazolja .
(бе)А hatóság által vezetett hatósági nyilvántartás tartalmazzaа szakértő nevét, születésének
helyét és időponcát,а szakértő képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenység
meghatározását.А nyilvántartás –а természetes személyazonosító adatok kivételével–
közhitе lеs hatósági nyilvántartásnak minősül .
(6f)А nyilvántartást vezető hatósága szakértők jegyzékét honlapján közzéteszi, mely
tartalmazzaа szakértő nevét, és hozzájárulása esetén értesítési címét, telefonszámát,
гахszámát, elektronikus postacímét .
(бп)А nyilvántartást vezető hatósága szakértőtа nyilvántartásból törli, ha
a) eztа szakértő kéri, vagy
b) а 88. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásbólа gázszerelő törlésre kerül . ”

А [földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény] Get . 133 . §-a а következő (3)
bekezdéssel egészül ki :

„(3) Felhatalmazást kapa katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben
jszabályozza а csatlakozóvezetékekkel és felhasználói berendezésekkel kapcsolato s
bejelentések kivizsgálásának rendjét és aműszaki-biztonsági felülvizsgálat során feltárt
hibák kijavítására való kötelezés szabályait] állapítsa megа gáz csatlakozóvezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására
kötelezésre,а gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával
kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat ,
valamint az eljárás során kirendelt szakért ő tevékenysége folytatásának részletes feltételeit . ”

Indokolás : Lásd а 1'/13478/15/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja
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27. Az Előterjesztő az egységes javaslat 276. §-ának а következő szerkezeti és
tartalmi módosítását javasolja :

276. § (1) А pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009 . évi LXXXV . törvény (a
továbbiakban : Pft .) 1 . §-a а következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Е törvény rendelkezései а 628. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő pénzügy i
vállalkozásra а 62/13 . § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás kezelése tekintetében terjedne k
k1 .

77

(2)А Pft . 10. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe а következő rendelkezés lép:

(A pénzforgalmi szolgáltató а következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet:
a) а szolgáltatóra vonatkozóan :)
„ad) а szolgáltató cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, és а
pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzet i
Bank (a továbbiakban : Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számáról, vag y
törzskönyvi nyilvántartási számáról ; ”

(3)А Pft . 36/A. § (9) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(9) А nyilatkozata fogyasztó által а pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatá s
nyújtására szolgáló helyiségében leadott írásbeli vagy biztonsági azonosítással ellátott

internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül megtett
a) visszavonó rendelkezéssel vagy
b) а korábbi nyilatkozatában megjelöl ttő l eltérő fizetési számlát megjelölő nyilatkozatával
vonható vissza . ”

[(4) А Pft. 36/A. §-a а következő (9a) bekezdéssel egészül ki :
„(9a) А (9) bekezdés b) pontja szerinti esetben а 62/B. § (1) bekezdése szerinti
nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a 62/F . § (3) bekezdése szerinti adatok (a
továbbiakban: nyilatkozatadat) átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két
munkanapon belül értesítést küld а nyilatkozat visszavonásáról azon 62/A. § d) pontja
szerinti nyilatkozatadat-szolgáltató részére, amelynél а fogyasztó а korábbi
nyilatkozatot tette.]”

[(5)](4,) А Pft . а következő XII/A . Fejezettel egészül ki :

„XII/A. Fejezet
EGYES FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ TETT NYILATKOZATOK KÖZPONTI

NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE

1 . Általános rendelkezések

62/A. § Е fejezet alkalmazásában :
a) nyilatkozattevő: az а fogyasztó, aki [a 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerint]
nyilatkozatot, illetve visszavonó rendelkezést tett, akkor is, ha nevében meghatalmazott járt
e1,
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b) nyilatkozat: а nyilatkozattevő által tett, а 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozat,
c) visszavonó rendelkezés : а 36/A. § (9) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés[ nyilatkozat] ,
d) nyilatkozatadat-szolgáltató : az а pénzforgalmi szolgáltató, amely а nyilatkozattevőnek azt
а fizetési számláját vezeti, [illetve vezette,] amelynek tekintetében а nyilatkozattevő
nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett[ .] ,
e) nyilatkozatadat^а 62/F. § (3) bekezdése szerinti adatok .
628. § (1) А nyilatkozat megtételének tényét, valamint а nyilatkozat[36/A. § (5) bekezdése
szerinti adattartalmát, illetve а 62/F. § (3) bekezdés szerinti] adatokat az egyes fizetési
számlákhoz tett nyilatkozatok központi nyilvántartása (a továbbiakban : Központi
Nyilvántartás) rögzíti .
(2) А Központi Nyilvántartás célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszer ű
gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy а nyilatkozattevő tett-e
nyilatkozatot, eltérő időkben és nyilatkozatadat-szolgáltatóknál te tt nyilatkozatok esetében
pedig annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja őt а 36/A. § (1) bekezdése
szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra .
62/C. § (1) А Központi Nyilvántartást а központi hitelinformációs rendszerről szóló
törvényben meghatározo tt központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: КНК) kezelő
pénzügyi vállalkozás működteti .
(2) А Központi Nyilvántartást működtető pénzügyi vállalkozás működtetésének
engedélyezésére, felügyeletére, engedélyének visszavonására а Hpt. rendelkezéseit az е
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .
62/0. § (1) А Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt а Felügyelet az [62/C .
§ (3) bekezdésében] (5) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálatát követően adja ki .
(2) А Felügyelet а Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha а
1UHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét [a Hpt. 32. §-a alapján ]
visszavonja.
[(3) А Felügyelet а Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt а Hpt. 32. fi-

ában foglalt eseteken kívül akkor is visszavonja, h a
a) а Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás а pénzügyi intézmények,
befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszeréne k
védelmérő l szóló kormányrendelet elő írásainak nem tesz eleget,
b) az агга jogosult szerv határozatával megállapította, hogy а Központi Nyilvántartást
kezelő pénzügyi vállalkozás súlyosan vagy ismételten megsérti az adatvédelemr e
vonatkozó jogszabályok elő írásait, vagy
c) а Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozás nem tesz eleget а Felügyelet
határozatában foglalt, а jogszerű működés helyreállítására vonatkozó előírásoknak.]
[(4)] (3) А Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásával
egyidejűleg а Felügyelet köteles а Központi Nyilvántartás kezelésére másik pénzügyi
vállalkozást kijelölni, és az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidő
lejártáig terjedő időtartamra felügyeleti biztost kirendelni .
[(5)] ~4 ,) Felügyeleti biztos kirendelése esetén а felügyeleti biztosra а Hpt. és а Magyar
Nemzeti bankról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni .
[(6)] (5) А Felügyelet а Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély
visszavonásakor olyan pénzügyi vállalkozást jelölheti ki а Központi Nyilvántartás
kezelőjeként, amely kötelezettséget vállal агга, hogy az alábbi [foglalt] feltételeknek százhús z
napon belül megfelel :
a) részvénytársasági forma ,
b) legalább kétszázmillió forint saját tőke, és
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c) részvényeinek tulajdonosa kizárólag pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vag y
hitelintézetek érdek-képviseleti szerve .
[(7)] Az а pénzügyi vállalkozás, amelynek а Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkoz ó
engedélyét а Felügyelet visszavonta, köteles az engedély visszavonására vonatkozó
határozatban megjelölt időpontig kezelt nyilatkozatadatokat а megjelölt határnapig átadni
annak а [részvénytársaságnak] pénzügyi vállalkozásnak, amelyet а Felügyelet а Központ i
Nyilvántartás új kezelőjeként kijelöl .
[(8)] (7) Az а pénzügyi vállalkozás, amelynek а Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkoz ó
engedélyét а Felügyelet visszavonta, az engedély visszavonására vonatkozó határozatba n
megjelölt időponttól nyilatkozatadatot nem kezelhet .
62/E. § А Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó üzletszabályzat elfogadásához а
Felügyelet jóváhagyása szükséges .

2 . А nyilatkozatok központi nyilvántartásában történő adatkezelés szabályai

621F. § (1) А Központi Nyilvántartás olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag az е
törvényben meghatározott adatok kezelhetők .
(2) А nyilatkozatadat-szolgáltató а nyilatkozat vagy а visszavonó rendelkezés [átvételét ]
megtételét és а saját belső rendje szerinti ellenőrzés lefolytatását követően haladéktalanul, de
legkésőbb két munkanapon belülelektronikus eszköz útján adatot ad át а Központ i
Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozásnak arról, hogy nála а nyilatkozattevő nyilatkozatot
vagy visszavonó rendelkezést tett .
(3) А (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) а nyilatkozatadat-szolgáltató nevét, rövidíte tt nevét és [MNB azonosítóját] а Felügyelet
által kiado tt tevékenységi engedély számát ,
b) а nyilatkozattevőnek а személyazonosító jel helyébe lép ő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló 1996 . évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében
meghatározott természetes személyazonosító adatait ,
c) а nyilatkozattevő által megjelölt fizetési számla pénzforgalmi jelz őszámács
[c)] azt а naptári napot, amelyen а [nyilatkozatadat-szolgáltató] nyilatkozattevő а
nyilatkozatot vagyа visszavonó rendelkezést [átvette] megte tte ,
[d)] azt, hogy а nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést te tt .
(4) А Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozás nyilvántartja [a nyilatkozatot, а
nyilatkozatot átadó] nyilatkozatadat-szolgáltatók nevét, székhelyét és а kapcsolattartásra
jogosult személy nevét, beosztását, munkahelyi címét, telefonszámát és e-maii címét .
(5) А (2) [és (3)] bekezdés szerinti adatszolgáltatás továbbítása egyedileg és kötegelve i s
történhet .
(6) А Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozása nyilatkozatadatokat – а
nyilatkozatadat-szolgáltató kérésére – kizárólag annak а nyilatkozatadat-szolgáltatónak
adhatja át, amely а kért nyilatkozatadatokatа (2) bekezdés szerint felé [adatot] továbbította.
(7) А nyilatkozatadat-szolgáltató [nem] а (6) bekezdés szerinti esetben sem értesülhet а (3 )
bekezdés a) és c) pontja szerinti adatról, amennyiben az egy tő le különböző nyilatkozatadat -
szolgáltatóra vonatkozik .
(8) А Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik . А nyilatkozatadat -
szolgáltatók által átadott , az azonos nyilatkozattevőkre vonatkozó adatok а Központi
Nyilvántartásban összekapcsolhatók .
62/G. § (1) Ha а nyilatkozattevő nem szerepel а Központi Nyilvántartásban, vagy ha szerepe l
а Központi Nyilvántartásban, de а nyilatkozatához visszavonó rendelkezés is tartozik, akkor а
Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozása nyilatkozatadat átvételét követően
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haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül а nyilatkozatadat-szolgáltató részére az I .
melléklet 1 . pontja szerinti adattartalommal visszaigazolja а nyilvántartásba vételt .
(2) Ha а nyilatkozattevő korábban tett hatályos nyilatkozata szerepel а Központi
Nyilvántartásban, aKözponti Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás а nyilatkozatadat
átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül а Központi
Nyilvántartásban szereplő nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat -
szolgáltatót az I . melléklet 2 . pontja szerinti adattartalommal értesíti а nyilatkozattevő
nyilatkozatának а [39/A. §] 36/A. (9) bekezdés b) pontja alapján történő hatályvesztésérő l .
Ezzel egyidejű leg а Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az új nyilatkozattal
kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja [ a
Melléklet] az I.melléklet I . pontja szerinti adattartalommal а nyilatkozat nyilvántartásb a
vételét .
(3) А nyilatkozatadat-szolgáltatóа Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozás I .
melléklet 2 . pontja szerinti adattartalmú értesítése kézhezvételét követ ően haladéktalanul, de
legkésőbb két munkanapon belül írásban vagy biztonsági azonosítással ellátott internete s
szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül értesítiа nyilatkozattevőt arról, hogy az
értesítésben megjelölt fizetési számlárólа 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségt ől
mentes szolgáltatásraа továbbiakban már nem jogosult .
[(3)] А Központi Nyilvántartásban anyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan
nyilatkozata szerepelhet, amely а 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtő l mentes
szolgáltatásra jogosítja .
[(4)](5)А nyilatkozatadat-szolgáltatóа nyilatkozatot elutasítja, amennyibenа nyilatkozattevő
tekintetében nem teljesülnekа 36/A. §-ban meghatározott feltételek . А nyilatkozattevő а
nyilatkozata elutasításáról és annak okáról а nyilatkozatadat-szolgáltatótól írásos értesítés t
kap .

62/H. § (1) А nyilatkozatadat-szolgáltató а tudomásszerzést követően haladéktalanul, de
legkésőbb két munkanapon belül, az új adatok egyidejű közlése mellett, értesíti а Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást, ha а 62/F. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
adatokban változás történt.
(2) А Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozása Felügyelet részére statisztika i
célból adatot szolgáltathat, ezen adatszolgáltatás esetén az adatok érintettel való
kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi .
62/I. § (1) А Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás а nyilatkozatadatokat azo k
törléséig kezeli .
(2) f1 nyilatkozatadatokat а [nyilatkozatadat-szolgáltató] Központi Nyilvántartást kezel ő
pénzügyi vállalkozás törl i
a) а fizetési számla megszűnésérő l való tudomásszerzést követően,
b) а visszavonó rendelkezést követően, amennyiben а nyilatkozattevő nem tesz új
nyilatkozatot, а nyilatkozattevő kérésére ,
c) а nyilatkozattev ő elhalálozása esetén – ide nem értve а közös tulajdonban lévő fizetési
számlát – az arról való tudomásszerzést követ ően
haladéktalanul, de legkés őbb két munkanapon belül .
(3)А nyilatkozatadat-szolgáltatóа (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esemény
bekövetkezésérő l	 való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkés őbb két
munkanapon belülа Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozást írásban értesíti .
[(3)] (4) А nyilatkozatadatokat а Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozás а
visszavonó rendelkezés dátumától számított öt év elteltével automatikusan törli, ha а
nyilatkozattev ő nem tesz új nyilatkozatot .
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[(4)] А Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozása nyilatkozatadat-szolgáltató
kilétének vizsgálatát követ ően haladéktalanul, de legkés őbb két munkanapon belül törli а
nyilatkozatadatokat, ha а nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg .

3. Ügyfélvédelem és jogorvoslat

62/J. § (1) А nyilatkozatadat-szolgáltató az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben
hirdetményben közzéteszi, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása eseté n
folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon elektronikusan is elérhet ővé teszi а Központi
Nyilvántartás céljának, az abban kezelt adatok tartalmának, а Központi Nyilvántartás
működésének és szabályainak ismertetését, ideértve a nyilatkozattevőt megillető jogokról ,
valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy а Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat
csak а 62/13 . § (2) bekezdésében meghatározott célra lehet felhasználni .
(2)А nyilatkozatadat-szolgáltató а nyilatkozat, illetve а visszavonó rendelkezés megtételeko r
írásban vagy	 biztonsági	 azonosítással	 ellátott	 internetes	 szolgáltató	 rendszerén
(internetbankján) keresztül tájékoztatja а fogyasztót, hogy nyilatkozatadatai átadásra
kerülnek .

(3)А nyilatkozatadat-szolgáltatónál а nyilatkozattevő személyesen vagy írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) jogosul t
tájékoztatást kérni arról, hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek а Központi Nyilvántartásban .
А nyilatkozattevő а saját adatait korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyé b
díj nem számolható fel.
(4) А nyilatkozatadat-szolgáltató а (3) bekezdés szerinti tájékoztatás iránti kérelmet а
Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkés őbb а
kérelem kézhezvételét követ ő két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül а
kért adatokat írásban, zárt módon megküldi а nyilatkozatadat-szolgáltatónak . А
nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat а kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt
módon, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül [eljuttatja] megküldi а
kérelmezőnek .
(5) А nyilatkozattev ő írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) а Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozástól is tájékoztatást igényelhet а róla kezelt
nyilatkozatadatokról .
(6)А nyilatkozattevő a nyilatkozatadat-szolgáltatónál а (3) bekezdés szerint, vagy а Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnál az (5) bekezdés szerint kérheti а
nyilatkozatadatok[-] helyesbítését,	 valamint – ha azok kezelésének jogalapja nem áll fenn – а
törlését."

[(б)1 А Pft. „Átmeneti rendelkezések” alcíme а következő 66 /C. §-sal egészül ki :

„66/C. § (1) Legkésőbb 2014. november 30-áig minden nyilatkozatadat-szolgáltató adatot
szolgáltat а Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozásnak а 2013. december 1 ié t
követően а nyilatkozattevők által tett, az adatátadás napján hatályos nyilatkozatokról é s
visszavonó rendelkezésekrő l .
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat а Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozás[, ]
azok beérkezésének sorrendjében dolgozza fel а 62/G. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
[megfelelő ] alkalmazásával .
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(3)А 62/G. § (2) bekezdésétől eltérően,а 2014. december 1 fiét megel őzően beérkezett
nyilatkozatok tekintetébenа Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozása korábban
tett nyilatkozatot tekinti hatályosnak és ennek megfelel ően értesíti az érintett nyilatkozatadat-
szolgáltatókat .
[(3)] (4) Az azonos nyilatkozattevő által több nyilatkozatadat-szolgáltatónál tett nyilatkozat
vagy visszavonó rendelkezés esetén [– azok megtételének időpontjára való tekintettel –] а
Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az (1) bekezdés szerinti adatok
tekintetében 2014 . december 1 fiéig biztosítja а 62/G. § [(3)] ffi bekezdésében foglaltak
teljesülését . "

[(7)]f А Pft . а 18. melléklet szerinti I. melléklettel egészül ki .

[(8)](7) Hatályát veszti а Pft. 36/A. § (12) bekezdése .

Indokolás : Lásd а T/13478/15/10. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot.

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja

28. Az Előterjesztő az egységes javaslat 276. §-át új (6) bekezdéssel – а Pft. 66/В . §
(2) bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja :

(6)А Pft.66/B. § (2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :
„(2)А 36/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti díjtól és költségt ől mentes készpénzkifizetésr e
azа fogyasztó jogosult, akiа pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben а pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi LXXXV.törvény módosításáról szóló 2013 . évi
CLXXXIX.törvény hatálybalépését megel őzően nem rendelkezett а fizetési számlához
tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel . Ezа jogosultság addig áll fenn, amígа
fogyasztó az utóbbа fizetési számlájához izényelt készpénz -helyettesítő fizetési eszközt
birtokba nem veszi .”

Т/13478/13/1–2 . sz.

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g
összefüggnek : 11 ., 28 .

Indokolás : Lásd а T/13478/13/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja

29. Az Előterjesztő az egységes javaslat 280. § (7) bekezdésében а Ktdt. 9/A. §-ának
а következő módosítását javasolja :

(7) А Ktdt . I. Fejezete а következő 7/A. alcímmel egészül ki :

„7/A. Termékdíj raktár
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9/A. § (1) Termékdíj raktár üzemeltetése kérelemre annak а gazdálkodó szervezetnek, egyén i
vállalkozónak engedélyezhet ő
a) aki vagy amely а termékdíj raktár működésére szolgáló ingatlan jogszerű használója ,
b) aki vagy amely olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, amelynek alapján а
felhasznált, előállított, feldolgozott, újbóli felhasználásra előkészített, raktározott

termékа íзköteles termék mennyiségi számbavétele ellen őrizhető ,
c) akinek vagy amelynek az állami adó- és vámhatóság felé nincs meg nem fizete tt vám- vagy
adótartozása - kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek -, továbbá ,
aki nyilatkozik arról, hogy egyéb köztartozása sem áll fenn,
d) [аki] amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési
eljárás alatt ,
e) [aki] amely – ipari termékdíj raktár esetében – а termékdíj raktári engedély kiadásának évé t
követő évtől vállalja, hogy független könyvvizsgáló által hitelesíte tt (auditált) mérleggel
rendelkezik,
fi aki vagy amely termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik vagy ilye n
szakképesítéssel rendelkez ő ügyintézőt foglalkoztat, képviselőt alkalmaz а termékdíj raktár
ügyeinek intézésére, és
g) [akinek] amelynek vezetője, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyén i
vállalkozó
ga) а 2013. június 30-ig hatályban volt, а Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban : 1978 . évi IV. törvény) szerinti gazdasági vagy а közélet tisztasága
elleni,
gb) а Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C . törvény (a továbbiakban: Btk.l XXVII .
vagy XXXVIII-XLIII . Fejezetében meghatározott
bűncselekmény elkövetése miatt nem áll jogerős ítélet hatálya alatt vagy mentesült а büntet e tt

előélethez fűződő hátrányos következmények alól .
(2) Az engedély legfeljebb öt ёуге adható, amely az engedélyezés feltételeinek fennállása
esetén újabb öt ёуге meghosszabbítható .
(3) Termékdíj raktár üzemeltetése olyan belföldi ingatlanra engedélyezhető , ahо l az е törvény
végrehajtási rendeletében megállapított feltételek szerint termékdíjköteles termék tárolható ,
illetve feldolgozható, előállítható .
(4) А termékdíj raktár üzemeltetésének feltételeit - az е törvényben és а végrehajtására kiadott

rendeletben foglaltak alapján - az engedélyben kell meghatározni .
(5) А termékdíj raktár engedélyesére е törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételéve l
а kötelezettre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni . А termékdíj raktár engedélyese felel ős а
termékdíj raktárba beszállíto tt termékdíjköteles termékkel kapcsolatos köteleze ttségek és az
engedélyben meghatározo tt feltételek teljesítéséért.
(6) А termékdíj raktárban
a) nem termékdíjköteles termék tárolása, előállítása, feldolgozása, ha az elkülönítés а
nyilvántartások alapján biztosított, é s
b) а termékdíjköteles termék kereskedelmi termékdíj raktárban történ ő , е törvény végrehajtás i
rendeletében meghatározott kezelése
is végezhető .
(7) Az engedélyt vissza kell vonni, ha
a) а termékdíj raktár engedélyese az ellen őrzés során megállapított hiányosság
megszüntetésére vonatkozó felszólításban meghatározott határid őn belül а megállapított

hiányosságot nem szüntette meg;
b) а termékdíj raktár engedélyes vezet őjét, vezető tisztségviselőjét, egyéni vállalkozó esetében
az egyéni vállalkozót
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ba) а 2013 . június 30-ig hatályban volt, [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV.
törvény (a továbbiakban :] 1978 . évi IV. törvény[)] szerinti gazdasági vagy а közélet
tisztasága elleni,
bb) а [Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C . törvény (a továbbiakban :] Btk.[)]
XXVII. vagy XXXVIII-XLIII . Fejezetében meghatározott
bűncselekmény elkövetése mia tt jogerősen elítélték vagy még nem mentesült а büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól ;
c) а termékdíj raktár engedélyezésének feltételei már nem állnak fenn .
(8) А termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem benyújtásával
egyidej ű leg а vezető, vezető tisztségviselő vagy egyéni vállalkozó hatósági bizonyítvánnya l
igazolja az (1) bekezdés g) pontjában meghatározo tt feltételek fennállását, vagy kéri, hogy е
tények fennállására vonatkozó adatokat а bűnügyi nyilvántartó szerv az állami adóhatóság
részére – а termékdíj raktár üzemeltetéséhez szükséges engedély kiadásának elbírálása
céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során az állami
adóhatóság az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek fennállására vonatkozóa n
igényelhet adatot а bűnügyi nyilvántartó szervtő l .
(9) Az állami adóhatósága termékdíj raktár üzemeltetésének időtartama alatt lefolytatott
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy а vezető , vezető tisztségviselő vagy egyéni
vállalkozó tekintetében fennáll-e а (7) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmény . А
hatósági ellenőrzés céljából az állami adóhatóság adatot igényelhet а bűnügyi nyilvántartás i
rendszerből . Az adatigénylés kizárólag azt tartalmazhatja, hogy а (7) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltétel fennáll-e .
(10) А (8) és (9) bekezdés alapján megisme rt személyes adatokat az állami adóhatóság
a) а termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig, vagy
b) а termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése esetén а hatósági ellenőrzés idő tartamára
vagy az engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli .
(11) Az engedélyesnek а (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát vagy az engedély
visszavonását követ ő napon saját célú felhasználással termékdíj köteleze ttsége keletkezik
azon raktárkészlet után, amely esetében а termékdíj nem került megfizetésre vagy korábban
visszatérítésre került.
(12) А termékdíj raktárban kiskereskedelmi értékesítés - а 3920 vámtarifaszám alá tartoz ó
csomagolóanyag nem csomagolási célú felhasználója, továbbá а nemzetközi közforgalmú
repülő téren а repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzi t
területen kialakított , kizárólag nem helyben fogyasztásra értékesítést végz ő üzletben, végső
úti céllal külföldre utazó utas részére történő értékesítés kivételével -, továbbá bizományos i
értékesítés nem végezhető ."

Indokolás : Lásd а T/13478/15/11. számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi biz. támogatj a

30. Az Előterjesztő az egységes javaslat 281. §-ának – а KHRty . 2. § (1) bekezdés c)
pontját érintően – а következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

281 . § (1)А központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011 . évi CXXII. törvény
továbbiakban : KHRtv.) 2. $ (1) bekezdés c) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :
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(E törvény alkalmazásában)
„c) pénzügyi szolgáltatás:а hitelintézetekről és aрёлzügyi vállalkozásokról szóló 2013 . évi
CCXXXVII . törvény (a továbbiakban : Hpt .) 3 . § (1) bekezdés b)–),flg) és l)pontjában
foglalt tevékenységek, ideértveа biztosítókról ésа biztosítási tevékenységrő l szóló 2003 . évi
ЕХ. törvény 3 ._§(1) bekezdés 29. pontja és 5 .	 (6) bekezdés d) pontja szerinti
jelzáloghitelezést ésа közraktárakról szóló 1996 . évi XLVIII . törvény 28. §-a szerinti
kölcsönnyújtást is ;”

(2)А KHRty.3 . § (2) bekezdés c) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

(A KHR kezelésére engedélyt az kaphat, aki а Hpt. 18.§-ában foglalt feltételeken túl az alább i

feltételeknek is megfelel.)

„c) а hitelreferencia-szolgáltatást fő tevékenységként végzi, ”

Indokolás : Lásd а T/13478/15/12. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatj a

31. Az Előterjesztő az egységes javaslat 284. §-át új (1) bekezdéssel – а Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012 . évi CXXVI .
törvény 27/A. §-át érintően – kiegészíteni javasolja :

284. § (1)А Magyar Agrár-,Élelmiszergazdaságiés Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012 .
évi CXXVI . törvényа következő 27/А.§-salegészül ki :

„27/A. § Ha törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján valamely közigazgatás i
hatósági eljárás lefolytatására az agrárkamara jogosult, akkor – törvény eltér ő rendelkezése
hiányában –első fokon az agrárkamara megyei ügyintéző szervezete, másodfokon az
agrárkamara országos ügyintéző szervezete jár e1.”

(2) А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamararól szóló 2012 . évi
CXXVI. törvény 56 . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(1) Akinek kamarai tagsági viszonya kizárólag а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági é s
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012 . évi CXXVI . törvény módosításáról szóló 2013 . évi
CCXLVII . törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 18 . § b)–c) pontjával megállapított
rendelkezéseken alapul, tagsági viszonya 2013 . december 31 . napján а törvény alapján
megszűnik, az általuk befizetett 2013 . évre esedékes kamarai tagdíjat kérelemre 60 napo n
belül vissza kell fizetni .”

Indokolás : Lásd а T/13478/15/13. számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatja
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32. Az Előterjesztő az egységes javaslat 285. §-ának — а Н . 140/A. §-át és 247/А. §-
át érintően — а következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

285. § (1)А honvédek jogállásáról szóló 2012.éviССУ.törvény(а továbbiakban: Hjt .) 82.
alcímeа következő 140/А . §-sal egészül ki :

„140/A. § Azaltiszti és a legénységi állomány tagfia havonta tízezer forint kiegészítő juttatásra
iogosult, melyet az illetménnyel együtt kell folyósítani .”

(2)А 	 141 . alcímeа következő 247/А.§-sal egészül ki :

„247/A. §А 140/A. §-ban meghatározott kiegészítő juttatásnakа kollektív befektetés i
formákról és kezel ő ikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szól ó
2014. évi. . . . törvénnyel megállapított szabályait 2014. január 1 jétől kell alkalmazni . ”

f Hatályát veszti а (honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi ССУ. törvény]Hjt . 144 . alcíme.

Indokolás : Lásd а T/13478/15/14. számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslatot :

	

- az Alkotmányügyi biz. támogatj a

33. Az Előterjesztő az egységes javaslat 288. §-ának а következő szerkezeti é s
tartalmi módosítását javasolja :

288. § (1) А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekrő l és átmeneti szabályokról szóló 2013 . évi CCXII . törvény
(а továbbiakban: Fétv.) I . fejezete а következő 2/A-2/C. §-sal egészül ki :

„2/A. § (1) А föld tulajdonjoga vagy а földhasználati jogosultság megszerzésének а hatósági
jóváhagyásával, а szerzési feltételek és korlátozások hatósági ellenőrzésével összefüggésben а
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá ne m
tartozó természetes személy (а továbbiakban: személyi azonosítóval nem rendelkez ő személy)
számára, е személynek az ingatlan-nyilvántartásba, а földhasználati nyilvántartásba, valamin t
а földművesekről és а mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásba vétel e
során — а földhivatali információs rendszer keretében —bels ő egyedi azonosítót kell
megállapítani .
(2) Az (1) bekezdés szerinti belső egyedi azonosító olyan számjegysor, amely az (1)
bekezdésben meghatározo tt célból, az o tt meghatározott nyilvántartásokban а személyi
azonosítóval nem rendelkező személyt egyértelműen azonosítja, az е nyilvántartásokban való
egyedi azonosítását szolgálja .
(3) А személyi azonosítóval nem rendelkező személy bels ő egyedi azonosítója tizennégy
jegyű szám, amelynek I . számjegye konstans 8-as szám, а 2-8 . számjegye а természetes
személy nemének megfelel ő kódszám, а születési évének utolsó két számjegye, valamint а
születés hónapja és napja, а 9-14 számjegye technikai azonosító szám, valamint az
állampolgárságának megfelelő kódszám.
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározo tt nyilvántartásokat vezető ingatlanügyi hatóság, illetve
mezőgazdasági igazgatási szerva bels ő egyedi azonosítót kizárólag а (2) bekezdésben
meghatározo tt célból kezelheti, azt csak egymás között továbbíthatja, és az а
nyilvántartásokból történő adatszolgáltatás során nem tüntethető fel а nyilvántartásokbó l
bármilyen módon és eszközzel szolgáltatott okiratokon .
(5) Az ingatlanügyi hatóság, illetve mezőgazdasági igazgatási szervaszemélyi azonosítóval
nem rendelkező személynek az (1) bekezdésben meghatározott valamely nyilvántartásba val ó
első bejegyzése alkalmával állapítja meg а belső egyedi azonosítót . А személyi azonosítóval
nem rendelkező személynek csak egy belső egyedi azonosítója lehet .
(6) А személyi azonosítóval nem rendelkez ő személy а belső egyedi azonosítót köteles
megadni аz ingatlan-nyilvántartással, а földhasználati nyilvántartással, valamint а
földművesekről és а mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartással
kapcsolatos eljárásokban, feltéve ha arról а (7) bekezdésben meghatározottak szerint
tájékoztatást kapott .
(7)А személyi azonosítóval nem rendelkező személyt а belső egyedi azonosítóról az ingatlan-
nyilvántartásba, а földhasználati nyilvántartásba, vagy а földművesekrő l és а mezőgazdasági
termelőszervezetekrő l vezetett nyilvántartásba való els ő alkalommal történő bejegyzéséve l
egyidejűleg kell tájékoztatni . А tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy az (1)-(3 )
bekezdésben meghatározottak szerint а belső egyedi azonosító mit szolgál, továbbá а
személyi azonosítóval nem rendelkező személynek а (6) bekezdésben foglalt kötelezettségére .
2/13. § (1) А statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkez ő tagállami vagy
külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet bels ő egyedi azonosítója legfeljebb tíz jegyű szám,
amelynek az els ő nyolc számjegye а gazdálkodó szervezet egyedileg képze tt technikai
azonosítóját, az utolsó két számjegye а székhely szerinti államnak megfelelő kódszámot
tartalmazza.
(2) А statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkez ő tagállami vagy külföldi
székhelyű gazdálkodó szervezet esetében а 2/A. § (1)-(2) bekezdésében és а (4)-(7 )
bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell .
2/C. § Az е törvényben meghatározo tt nyilvántartások adattartalma, és а nyilvántartásokbó l
történő adatszolgáltatások tekintetében, o tt ahol а törvény személyi azonosítóról vagy
statisztikai azonosítóról és cégjegyzékszámról rendelkezik, а személyi azonosítóval nem
rendelkező személy és а tagállami vagy külföldi székhely ű gazdálkodó szervezet tekintetében
а 2/A. § és а 2/13. § szerinti belső egyedi azonosítót kell érteni ."

(2) А Féty. 13 . §-a а következő szöveggel lép hatályba:

,,13 . § (1) А föld tulajdonjogának а megszerzésére irányuló szerz ődésnek – а Földforgalmi
törvény 13–15 . §-ában meghatározottakon túl – tartalmaznia kell а szerződő felek, illetve а
szerző fél (a továbbiakban együtt : szerződő fél) következő adatait :
a) természetes személy szerződő fél

aa) természetes személyazonosító adatait ,
ab) személyi azonosítóját а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében ,
ас) а személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében а 2/A. §-ban meghatároz ott

belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott ,
ad) állampolgárságát ,
ае) lakcímét;

b) а gazdálkodó szervezet szerz ődő fél
ba) megnevezését,
bb) statisztikai azonosítóját,
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bc) cégjegyzékszámát, ha а gazdálkodó szervezet а cégnyilvánosságról, а bíróság i
cégeljárásról és а végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozik ,

bd) а statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkező tagállami vagy
külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet esetében а 2/13. §-Ьап meghatározo tt belső
egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,

be) székhelyét (telephelyét) ,
bj) vezető tisztségviselő vagy cégvezet ő családi és utónevét, lakcímét, illetve а törvényes

képviselő családi és utónevét, tisztségét,
bg) részérő l eljáró meghatalmazo tt természetes személy családi és utónevét, lakcímét,
bh) bélyegzőjének lenyomatát .

(2) Ha а szerző fél tagja а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztés i
Kamarának (а továbbiakban: Kamara), akkor az (1) bekezdésben foglaltakon túl а tagsági
azonosító számát is tartalmaznia kell а szerződésnek .
(3) Az adás-vételi szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy а vevő elővásárlásra jogosult-e . Е
jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni а szerződésben azt is, hogy а jogosultság mely
törvényen, és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn. А szerződésen alapuló
elővásárlási jog esetén ennek tényét kell rögzíteni az adás-vételi szerz ődésben."

(3) А Féty . 30. § (2) bekezdés а) pont аа) alpontja а következő szöveggel lép hatályba :

[A Ket.-ben meghatározott eseteken túl az ügyintézési határidőbe пет számít be:
а helyiföldbizottság megkeresésétől]

,да) а helyi földbizottság állásfoglalásának, illetve az azzal kapcsolatos kifogás elbírálás a
kapcsán а képviselő-testület döntésének а mezőgazdasági igazgatási szervhez val ó
beérkezéséig, vagy"

[terjedő időtartam;]

(4)А Féty.30. §-aа következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5)A 103/A. §-Ьап meghatározottak alapján,а helyi földbizottság állásfoglalása elleni
kifogás benyújtásáról való értesítésnekа mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezés e
napja, valamintа kifogás elbírálásáról szóló döntésnek а vele való közlésének napja között i
időtartam alatt аmezőgazdasági igazgatási szerv eljárási cselekményt nem végezhet .”

(5)А Féty.VII. Fejezeteа következő 9/A. alcímmel egészül ki :

„9/A.А biztonságiokmánnyal összefü ő kötelezettségekellenőrzése

44/А.§ (1)А mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrziа föld tulajdonjogának átruházására,
vagyа föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására szolgáló biztonság i
okmánnyal összefüggő kötelezettségek betartásátа biztonsági okmányt kezel ő közjegyzőnél ,
ügyvédnél vagy annálа szervezetnél, amelynél a jogtanácsos működik (e §alkalmazásábanа
továbbiakban együtt : felhasználó) .

(2)А mezőgazdasági igazgatási szerva felhasználótа biztonsági okmány kezelésével ,
felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos köteleze ttségeinek megsértése esetén
bírsággal sйjtia, vagy figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívjaа jogsértő állapot
megszüntetésére .
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(3) А (2) bekezdésszerinti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, haа
cselekménynek,vagy а mulasztásnakа mezőgazdasági igazgatási szerv tudomására jutásátó l
számított egy év, illetve haа cselekmény, vagy mulasztás elkövetését ő l számított háromёу
eltelt .
(4) Ha a jogsértő állapot megszüntetése érdekében а legalacsonyabb összegű bírság kiszabás a
is szükségtelen, bírságolás helyettа mezőgazdasági igazgatási szerv figyelmeztetésben
részesítiа felhasználót .

(5) Azonos tényállású, három évenbelüli ismételt ingsértés eseténа bírság összegeа
korábban kiszabott bírság másfélszeresénélnem lehet kevesebb,de nem haladhatja megа
kiszabhatóbírság legmagasabbmértékét .

(6)А bírságösszegeа mezőgazdasági igazgatási szervet illeti meg."

(6)А Féty.60. §-aа következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)А haszonbérbeadó, illetve annak jogutódi а . valamintа haszonbérlő az 1994. július 27-e
előtt létrejött haszonbérleti szerződést legkésőbb az adott gazdasági év vége előtt 60 nappal 60
napos felmondási idővelа gazdaságiёу végére felmondhatia, haа szerződés idő tartama
meghaladjaа Földforgalmi törvény 44 . §-ában meghatározott leghosszabb id őtartamot . ”

(7)А Féty.71 . §-aа következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a)А használati megosztásról szóló megállapodásbanа használati rend meghatározása
során több tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelel ő vagy attól eltérő mértékű terület is
kijelölhető, haа tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű területet közülük
valamelyik tulajdonostárs használja vagy annak használatát harmadik személy részére
kívánják átengedni . ”

(8)А Féty. 71 . §-aа következő (12) bekezdéssel egészül ki :

„(12)А használati megosztásról szóló megállapodás létrehozatala vagy módosítása során а
tulajdonostárs helyett és nevébenа képviselője is eljárhat .”

[(4)]fА Féty . 99. §-a а következő (la)-(1d) bekezdéssel egészül ki :

„(la) А földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltete tt

földhasználati nyilvántartás adatbázisából – а földügyért felelős miniszter által jóváhagyo tt

egyedi megállapodás alapján –adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben
a) hatóság részére hatósági ellenőrzése teljesítéséhez ,
b) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére költségvetési vagy európai

uniós támogatás igényléséhez szükséges feltételek teljesítésének megállapításához ,
c) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez, vagy
d) több ingatlanügyi hatóság illetékességi területére kiterjed ő adatigénylés esetén

elektronikus dokumentumként elektronikusan feldolgozható formában adatot szolgáltat .
(1b) Az (la) bekezdés c) és d) pontja szerinti célból bárki igényelhet adatszolgáltatást, ha а
kérelmében igazolja, hogy az adatok megismerése jogszabályban meghatározo tt feladata
ellátásának teljesítéséhez szükséges .
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(lc) Az (la) bekezdésben meghatározo tt elektronikus dokumentum az (la) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatás iránti igény célhozkötö ttségétől függően а földhasználati lap
másolaton megjeleníthető adatokat tartalmazhatja. Az elektronikus dokumentum ne m
tartalmazhatja а 94. § (1) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont сс) és cd)
alpontjában foglalt adatokat .
(ld) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell az adatfeldolgozási tevékenység
meghatározását, az elektronikus dokumentum adattartalmát, formátumát, valamint a z
adatszolgáltatás teljesítésének а határidejét és az ellenszolgáltatás mértékét, illetve a z
ingyenességét."

[(5)](10) А Féty. 100. § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(3) А nyilvántartás tartalmazza
а) а földműves
аа) természetes személyazonosító adatait,
ab) állampolgárságát ,
ас) lakcímét,
ad) а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya al á
tartozó természetes személyes esetében а személyi azonosítóját ,
ае) mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képze ttség esetén az ezt igazoló okirat számát ,
сф az ае) alpontban foglaltak hiányában az arra való utalást, hogy а Földforgalmi törvény 5 . §
7. pont а) vagy а b) pontja szerint végzi az o tt meghatározo tt tevékenységet,
ag) kényszerhasznosítóként való jelentkezésének tényét;
b) а mezőgazdasági termelőszervezet
ba) megnevezését ,
bb) — а statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozása esetében —statisztikai azonosítóját ,
bc) — а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló törvény
hatálya alá tartozása esetében — cégjegyzékszámát ,
bd) székhelyét (telephelyét, fióktelepét) ,
be) а Földforgalmi törvény 5. § 19. pont а) pont ас) alpontjában, valamint 26 . pont c)
pontjában meghatározott vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

1. természetes személyazonosító adatait,
2. állampolgárságát ,
3. lakóhelyét ,
4. а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá

tartozó természetes személyek esetében а személyi azonosítóját, é s
5. а mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettsége esetén az ezt igazoló okirat

számát, vagy
6. az 5 . pontban foglaltak hiányában а 3 éves üzemi gyakorlat fennállásának а tényét,

bf) újonnan alapíto tt mezőgazdasági termelőszervezet jellege esetén az erre való utalást,
bg) kényszerhasznosítóként való jelentkezésének tényét ;
c) аmezőgazdasági üzemközpont esetén
са) az üzemközpont fekvése szerinti ingatlan helyrajzi számát, а fekvése szerinti településnek ,
és az ingatlan fekvésének а megjelölését,
cb) azt, hogy а földművesnek, illetve а mezőgazdasági termel őszervezetnek az ingatlanon
tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga, vagy használati joga áll fenn, é s
сс) а cb) alpont szerinti jogosultság megszerzésének kezdő időpontját.”

[(6)](11) А Féty. 100. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :
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„(4) А nyilvántartásba bejegyzett természetes személy és gazdálkodó szervezet
azonosításához а mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult kezeln i
а) а természetes személy ügyfélnek а (3) bekezdés а) pont aa)–ad) alpontjában, а b) pont be)

alpontja 1-4 . alpontjaiban meghatározott adatait,
b) а gazdálkodó szervezet ügyfélnek а (3) bekezdés b) pont ba)–bd) alpontjában
meghatározo tt adatait.”

[(7)](12) А Féty . 100. §-a а következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) А (3) bekezdés а) pont ad) alpontjában, valamint а b) pont bb)–bc) alpontjában és а be)
alpont 4 . alpontjában foglalt adatok а nyilvántartásból szolgáltatható másolaton, továbbá а
nyilvántartás okirattárából kiadott másolatokon nem tüntethet ő fel .”

[(8)](13) А Féty. 100. § (5) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(5)А mezőgazdasági igazgatási szerva nyilvántartás számítógépes adatbázisából papír alapú
vagy elektronikus másolattal díj- és illetékmentesen szolgáltat adatot. Elektronikus másolat а
számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásaira аг ingatlan-nyilvántartásró l
szóló törvényben meghatározo tt jogosultak részére, adatátviteli vonalon keresztü l
szolgáltatható . Ez esetben а jogosultnak а szolgáltatás igénybevételekor meg kell jelölni а
feladata ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak а számát, amely
elintézéséhez az adatszolgáltatást kéri . ”

[(9)](14) А Féty. XIV. Fejezete а következő 100/A. §-sal egészül ki :

„100/A. § А nyilvántartási eljárás díj- és illetékmentes eljárás .”

[(10)](15) А Féty. 102. § (1) bekezdésének a)-b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

[A helyi földbizottságról és annak tagjairól а jegyző nyilvántartást vezet. А nyilvántartás
tartalmazza]
„ а) а természetes személy tag, valamint а mezőgazdasági termel őszervezet tag, továbbá а
Földforgalmi törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározo tt köznevelési vag y
felsőoktatási intézmény, bevett egyház vagy annak bels ő egyházi jogi személye
képviseletében eljáró személ y
аа) természetes személyazonosító adatait ,
ab) állampolgárságát ,
ас) lakcímét;
b) а mezőgazdasági termel őszervezet tag megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamin t
аг а) pontban foglalt köznevelési vagy fels őoktatási intézmény, beve tt egyház vagy annak
belső egyházi jogi személye megnevezését és székhelyét ;”

[(11)](16) А Féty. XV. fejezete а következő 103/A-103/ C . §-sal egészül ki .

„103/A. § (1) А helyi földbizottság аг állásfoglalását а települési önkormányzat jegyzője
annak kézhezvételét követő 3 napon belül а települési önkormányzat polgármesteri hivatala ,
illetve közös önkormányzati hivatal esetében а közös önkormányzati hivatal hirdetőtáráján 5
napra kifüggeszti . Az állásfoglalás ellen – а hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon
belül – az eladó, а vevő , illetve а határidőben elfogadó jognyilatkozatot tevő [az
]elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő а települési önkormányzat képviselő -
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testületénél . А kifogást а jegyzőhöz kell benyújtani . А kifogás benyújtásáról és annak
időpontjárólа jegyző haladéktalanul értesítiа mezőgazdasági igazgatási szervet .
(2) А képviselő-testület megváltoztatja а kifogással érintett állásfoglalást, ha annak
[elfogadására]kiadására а Földforgalmi törvény 23-25 . §-a megsértésével került sor ,
egyébként а kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást а képviselő-testület érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja. [A képviselő-testület а döntésérő l tájékoztatja а helyi földbizottságot, а
kifogást tevőt és а mezőgazdasági igazgatási szervet. ]A képviselő-testület а kifogást 1 5
napon belül zárt ülésen bírálja el . А képviselő-testületа döntését jegyz ő útján közliа helyi
földbizottsággal,а kifogást tevővel ésа mezőgazdasági igazgatási szervvel.
(3) Kifogás benyújtása esetén е törvény és а Földforgalmi törvény alkalmazásában а hely i
földbizottság állásfoglalásának közlésétől számított határidők а képviselő-testület döntés e
közlésétő l számítandók.
1038. § (1) А helyi földbizottság felett а fővárosi és megyei kormányhivatal törvényesség i
felügyeletet gyakorol .
(2) А fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében ellen őrzi, hogy
а helyi földbizottság
a) működésével kapcsolatos bels ő szabályzatai megfelelnek-e a jogszabályoknak,
b) működése, határozatai megfelelnek-e a jogszabályoknak és а belső szabályzatainak.
(3) Ha а törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása során а fővárosi és megyei
kormányhivatal törvénysértést észlel, megfelel ő határidő megjelölésével – а jegyző útján –
felhívja а helyi földbizottságot а törvényesség helyreállítására.
(4) Ha а helyi földbizo ttság működésképtelen vagy а működésképtelenné válás közvetle n
veszélye fenyeget, а fővárosi és megyei kormányhivatal megfelel ő határidő megjelölésével
felhívja а helyi földbizottságot, hogy állítsa helyre а törvényes működését, továbbá felhívja а
jegyzőt, hogy а helyi földbizottság ülését hívja össze .
103/C. § Ha a jegyző arról értesíti а fővárosi és megyei kormányhivatalt, hogy а 103/13 . § (4 )
bekezdése szerinti felhívásban megszabo tt határidő eredménytelenül járt le, а fővárosi és
megyei kormányhivatal felhívja а mezőgazdasági igazgatási szervet, hogy а 103 . § (1 )
bekezdése szerint járjon e1 . "

(17)А Féty.104 . § (1) bekezdéseа következő. ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kapа Kormány, hogy]

„flа biztonsági okmányért fizetend ő díj mértékét, valamintа biztonsági okmány kezelésével ,
felhasználásával,	 visszaszolgáltatásával összefüggésben kiszabható bírság mértékét é s
megfizetésének szabályait”

[rendeletben állapítsa meg.]

[(12)](18) А Féty. 107. §-a helyébe а következő rendelkezés lép :

„107. § Az I . és 2. §, а 3-10. §, а 20. §, а 41-42. §, а 45. §, а 64-65 . §, а 77. § (1) bekezdése, а
89-90 . §, а 101 . §, а 103-103 /C. §, а 105. §, а 106. § (2) bekezdése, а 111-119. § és а 148 . §
az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján, а 142. § (1)-(3) bekezdése, (7) bekezdés a)–c)
ésЛ–h) pontja és (8) bekezdése az Alaptörvény 38 . cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül . ”

[(13)](19) А Féty. 108. § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép, egyúttal а 108 . §
а következő (3) bekezdéssel egészül ki :
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„(2) Semmis а föld használati jogosultságának átengedésérő l szóló olyan szerződés, amelye t
az (1) bekezdésben meghatározo tt időtartamig fennálló haszonélvezeti jog jogosultja а
haszonélvezeti jog megszűnését követő időtartamra kötö tt .
(3) Az (1) bekezdésben meghatározo tt időtartamig fennálló haszonélvezeti jog jogosultja álta l
а kollektív befektetési formákról és kezel ő ikrő l, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi . . . törvény hatályba lépése el őtt létesített, а föld használati
jogosultságának átengedéséről szóló szerződés 2014. szeptember 1 jén а törvény erejéné l
fogva megszűnik . ”

(20)А Féty.а következő 108/A. §-sal egészül ki :

„108/A. § 2014. május 5 . napján minden olyan szerződés, szerződési kikötés, illetve
szerződéses kötelezettségvállalás hatálya megsz űnik, amelyа felek rendelkezése szerintа
földre vonatkozó jogszabályi tilalmak és korlátozások megszűnése esetére vagy ennek
feltételével állt volna be, és egyébként nem minősül semmisnek. Az ilyen szerződésből s
szerződési kikötésből, illetve kötelezettségvállalásból jogot, követelést vagy bármely má s
erényt érvényesíteni nem lehet.А 2014 . május 5 . napját követően kötött ilyen tartalmú
szerződés, alkalmazott szerződési kikötés vagy vállalt kötelezettség nem lép hatályba."

[(14)](21) А Féty .
a) 18. §-a а „13. § (1) bekezdésében” szövegrész helyett а „13 . § (1)–(2) bekezdésében”,
b) 28. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja а „magánszemélyek” szövegrész helye tt а

„természetes személyek” ,
c) 28. § (1) bekezdés b) pontja bc) alpontja а „statisztikai azonosítóját (törzsszámát) ”

szövegrész helyett а „statisztikai azonosítóját”
szöveggel lép hatályba.

[(15)](22) А Féty .
aZб . § (1) bekezdésében а „hektáronként elérte а fél állategységet.” szövegrész helyébe az
„elérte а 600 állategységet .” szöveg
b) 7. § (1) bekezdésébenа „legalább egytizede” szövegrész helyébe az „egytizede, d e
legalább 120 hektár” szöve g
lép .

[(16)](23) А Féty .
a) 48 . § (1) bekezdésében а „13. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe а „13 . § (1)-(2)

bekezdésében”,

b) 71 . § (4) bekezdés b) pontjában а „magánszemély” szövegrész helyébe а „természete s
személy”,

c) 76. § (8) bekezdésében а „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe а „(3) bekezdésben” ,
d) 94. § (1) bekezdés b) pontja bd) alpontjában а „magánszemélyek” szövegrész helyéb e

а „természetes személyek”,
e) 108 . § (1) bekezdésében а „haszonélvezeti jog” szövegrész helyébe а „haszonélvezeti

jog továbbá használat joga”
szöveg lép .
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Indokolás : Lásd а T/13478/15/15. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatja

34. Az Előterjesztő az egységes javaslat 289. §-ának – а Hpt. 6. § (1) bekezdés 115.
pontját, valamint 164. § c) pontját érintően –a következő szerkezeti és tartalmi módosítását
javasolja :

289. §	 (1) А hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról 87616 2013 . évi CCXXXVII .
törvény	 (a továbbiakban Hpt.) 6.§(1) bekezdés115 .рontjahelyébeа következő rendelkezé s
lép :

(E törvényben, valamint az е törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályo k
vonatkozásában)

115 . ü ' ezető: а vállalkozás irón ítási o _ körrel rendelkező vezető testülete álta l
megválasztott,а vállalkozással munkaviszonyban álló elnöke,а vállalkozás vezetésér e
kineveze tt,а vállalkozással munkaviszonyban álló első számú vezető, valamintе vezető
valamennyi helyettese ;"

(2)А Hpt.164. § c) pontja helyébeа következő rendelkezés lép:

(Nem jelentiа banktitok sérelmét)
„c)а 3 .	 (1) bekezdés b)-g)ésl)pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végz ő
pénzügyi	 intézmény, valamintа kizárólag garanciavállalással,	 készfizető 	 kezesség
vállalásával foglalkozó jogi személy részérő l а központi hitelinformációs rendszerr ő l szóló
törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerbe, illetve е rendszerbőlа
törvényben meghatározott 	 referenciaadat-szolgáltató	 részére	 nyújto tt 	 referenciaadat-
szolgáltatás,”

(3)А Hpt . 32. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) é s
(2) bekezdésben” szöveglép .

Indokolás : Lásd а T/13478/15/16. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot .•

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja

35. Az Előterjesztő az egységes javaslat 290. §-ának – az Szjty. I . §, 6. §, 37. §,
valamint 408. §-át érintően – а következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:

290. § (1)А szerencsejáték szervezésérő l szóló 1991 .évi XXXIV . törvény(a továbbiakban :
Szjtv.)I .§ (3) bekezdés c) pontja helyébeа következő rendelkezés lép:

[A koncesszióról szóló 1991 . évi XVI. N. (a továbbiakban: Ktv.) 1. § (1) bekezdésének i)
pontjában meghatározott szerencsejátékok szervezésére irányuló tevékenységnek min ősül)
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„c) szerencsejátékok lebonyolítására létrejött szervezet (a továbbiakban : játékkaszinó)
működtetése, ”

(2) Az Szjty . 6. §-aа következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki :

„(4) Haа megbízható szerencsejáték szervezővel megkötött koncessziós szerz ődést aláíró
által az (1) bekezdés ésа Ktv. 20. § (1) bekezdése szerint megalapíto tt koncessziós társaság
tagig olyan koncessziós	 társaság,amely koncesszió-köteles tevékenység folytatásár a
jogosultként koncesszió-köteles tevékenységet folytat,а Ktv. 26. § (1) bekezdését azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy esetébenа későbbi koncessziós szerződésben meghatározott

időtartam lejártakor kellа végelszámolást lefolytatni .

(5) Az I . § (3) bekezdésc) pontja szerinti tevékenység tekintetébenа megbízható
szerencsejáték szervező által megalapított koncessziós társaságraа Ktv.22. §-át nem kell
alkalmazni ."

(3) A[ szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény]z Sz'ty. 37. § 30.
pont] [ának a) és b) alpontjak helyébe a[z alábbi]következő rendelkezés lép :

[[30. Megbízható szerencsejáték-szervező: az а szerencsejáték-szervező, valamint annak
többségi tulajdonosa, amely а nemzeti vagyonról szóló 2011. évi СХСVI. törvény 3. § (1)
bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezet, és]

„a) valamennyi közteherre vonatkozó bevallási- és fizetési kötelezettségének eleget tett ,
és egyszer sem esett 90 napot meghaladó késedelembe ;
b) egyik bankszámláján sem volt 500 ezer forintot meghaladó azonnali beszedés i
megbízás az adóhatóság részéről, illetve működése során ilyen értékhatárt meghalad ó
végrehajtási eljárás nem indult ellene ;”]

„ 30. Megbízható szerencsejáték-szervező:azа szerencsejáték-szervez ő, amelyа nemzeti
vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 3 . § (1) bekezdés I . pontja szerinti átlátható
szervezet és

a) valamennyi, az állami adóhatóság által nyilvántartott,500.000 Ft-ot mе iа1айóközteherre
vonatkozó bevallási	 -és fizetési kötelezettségének eleget tett, ésilyen kötelezettsége
teljesítésévelegyszer sem esett 90napot meghaladó késedelembe,
b) egyik bankszámláján sem volt500.000 Ft-ot meghaladóazonnali beszedési megbízás az
adóhatóság részéről, illetve működése során nem indult ellene500.000 Ft-ot meghaladó érték
tekintetébenvégrehajtási eljárás ,
c) működése során, azzal összefüggésben, nem történt olyan ogsértés, amely mia tt esetenként
öt millió forint összeget meghaladó bírsággal sújtották volna ,
d) legalább 10 éven keresztül folytatott szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenysége t
Magyarországon,
e) а játékosok személyazonosságának megállapítására, valamint az ahhoz kapcsolód ó
adatkezelésre	 vonatkozó	 szabályokat maradéktalanul betarto tta,	 amennyiben	 ilyen
kötelezettség terhelte . ”

(4) Az Szjty . „Záró rendelkezések” alcímeа következő 40/13 . § - sal egészül ki :
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„40/B.§	 А kollektív befektetési formákról és kezelőikrő l, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2014 . évi. . . törvény(а továbbiakban Módtv.2.) 290 . §-ával
megállapíto tt 1 . § (3) bekezdés c) pontját, 6 . § (4) és (5) bekezdését valamint 37 . § 30. pontját
а Módtv.2. hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni .”

Indokolás : Lásd а T/13478/15/17. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi Ы . támogatja

36. Az Előterjesztő az egységes javaslat 291. §-ának а következő szerkezeti é s
tartalmi módosítását javasolja:

291 . § (1) А Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és а Magyar Exporthite l
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII. törvény (а továbbiakban: Exim tv.) I .§
(5a) bekezdésа)pontig helyébeа következő rendelkezés lém

(Е törvény alkalmazásában :)
„а)beszállítói ügylet:а magyar árukat és szolgáltatásokat exportáló devizabelföld i
gazdálkodó szervezet és más devizabelföldi gazdálkodó szervezet által megkötö tt olyan
szerződés, amelynek tárgya azеxроrtáló devizabelföldi gazdálkodó szervezet álta l
devizakülföldi gazdálkodó szervezettel kötött , magvar áruk vagy szolgáltatások exportjár a
irányuló szerződésbe foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges áruszállítás vag y
szolgáltatás-nyújtás . Idegenforgalmi ágazatba sorolt belföldi gazdálkodó szervezet esetébe n
а devizakülföldivel kötött belföldön teljesített szolgáltatásnyújtás is figyelembe vehető
exportra irányuló szolgáltatás-nyújtásként.”

(2) Az Exim tv . I .§ (5a) bekezdéseа következő c) ponttal egészül ki :

(Е törvényalkalmazásában:)
„ c) nemzetközifejlesztésiegyüttműködés:az OECD DACbesorolás szerint hivatalos
fejlesztési támogatásra (ODA) jogosult fejl ődő országok gazdasági és társadalmi fejl ődésének
előmozdítására irányuló,а donor- ésа kedvezményezett ország közötti partneri viszonyo n
alapuló tevékenység, amelynek keretében а donor ország hivatalos szervein, ügynökségein
keresztül kedvezményes hiteleket, vagy vissza nem térítendő támogatást nyújtа
kedvezményeze tt országnak, illetveа kedvezményeze tt ország erre jogosult gazdálkodó
szervezeteinek, illetve intézményeinek .”

(3) Az Exim tv.2. § (1) bekezdéseа következő h) ponttal egészül ki :

Аг Eximbank а та ar áruk és szol áltatások ex ~ ort'ához а beszállítói й letekhez аг4
exportcélú	 befektetésekhez,	 а 	 belföldi székhelyű gazdálkodó	 szervezet	 nemzetközi
versenyképességet 	 javító	 beruházásaihoz,	 ТоУ 6еszközigéпуеihez,	 а 	 nemzetközi
segélyügyletekhez,а magyar befektetők külföldi befektetéseihez, valamint az importhoz ,
továbbá Magyarországon megvalósuló külföldi beruházásokhoz és azok érdekében létrejöt t
jogviszonyokhoz kapcsolódó alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, kiegészít őpénzügyi
szolgáltatási tevékenységet és befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi :)
„h) követelésvásárlás.”
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(4) Az Exim tv . 2. §-a következ ő (lak (1b) és(lc) bekezdéssel egészül ki :

„(la)Аг Eximbankа nemzetközi fejlesztési együ ttmíködési célú segélyügyletekhez,
valamint nemzetközi fejlesztési célú alap alapításához, illetve ahhoz történ ő csatlakozáshoz
kapcsolódóan az alábbi tevékenységet végzi :
a) vissza nem térítendő támogatás, illetve kedvezményes hitel nyújtásával nemzetköz i
fejlesztési együttműködési célú segélyügyletek finanszírozása,
b) nemzetközi pénzügyi-fejlesztési intézmény által m űködtetett nemzetközi fejlesztés i
együttműködési célú alap alapításához, vagy ahhoz történ ő csatlakozásа 6 .	 (4a)
bekezdésben meghatározo tt források felhasználásával .
(1 b)Аг Eximbankа nemzetközi fejlesztési együttműködési célú alap alapításához, illetv e
ahhoz	 történő 	 csatlakozáshoz	 kapcsolódó	 megállapodások	 vonatkozásában	 az
államháztartásért ésа nemzetközi	 fejlesztési	 együttműködésért felel ős minszterek
egyetértése esetén az állam képviseletében jár e1, ésе felhatalmazásra történő hivatkozás
mellett jogosulta vonatkozó szerz ődések megkötésére, módosítására vagy megszüntetésére .
(Iс)Az Eximbank felelős az (1b) bekezdés szerint megkötött szerződések magyar
kormányzati fejlesztési politika	 szerinti	 végrehaitásáért ésа szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítéséért .Аг Eximbank а megkötött szerződések végrehajtásáról és azok
nemzetközi fejlesztési együttműködési szempontú eredményességérő l az államháztartásért
ésа nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős miniszterek részére évente jelentést
készít . ”

(5) Az Exim tv . 6 . §-a következ ő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a)А 2. § (lb) bekezdés hatálya alá tartozó, nemzetközi fejlesztési együttműködési célú
tevékenységhez szükséges forrásokat 2014 . évben az államа központi költségvetés terhére
а kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül közvetlenül biztosítja az Eximbnak részére . 2014 .
évet követőenа központi költségvetésről szóló törvény külön előirányzata tartalmazza az
Eximbank 2 . § (1b) bekezdésben meghatározott tevékenységéhez szükséges forrásokat .

(6) Az Exim tv.6 . §-aа következő (9) bekezdéssel egészül ki :

„(9)Az (1) és (2) bekezdés alapján fennálló állami kezesség esetén az Eximbankot és а
Mehib Rt .-t nem terheliа kezességi szerződés fennállása eseténа Ptk. 6:429. §alapján
teljesítendő tájékoztatási köteleze ttség. Az állami kezesség beváltásának kockázatáról z
továbbáа kezesség várható beváltásáról (különösen annak összegéről és időpontjáról) az
Eximbank ésа Mehib Rt. tájékoztatjaа kezest.А tájékoztatásra vonatkozó el őírásokatа
Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és а Magyar Exporthitel Biztosít ó
Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet tartalmazza . ”

(7) Az Exim tv . 8/A. § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) А befolyt követelések után az Eximbankot és а Mehib Rt .-t az államháztartásért felelős
miniszter rendeletében meghatározo tt mértékű jutalék illeti meg. А jutalék alapja а behajtott

tőke, а kamat és а késedelmi kamat.”

(8) Az Exim tv . 20. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki :
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„(5) А nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló külön jogszabályban foglal t
feltételeknek megfelelő , а kormány készfizető kezessége mellett nуitott, nem ip acképes
kockázatú biztosítástа kormány készfizető kezessége mértékéig az Eximbank elismerheti
hitelkockázat csökkentő tételként .”

(9) Az Exim tv. 26. §-a helyébeа következő rendelkezés lép :

„26 .	 (1) Felhatalmazást kapа Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az Eximbank ésа MehibЮ.éves beszámolókészítési és könyvvezetési köteleze ttségének
sajátosságaitа pénzintézetek, valamintа biztosítóintézetek éves beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet külön rendelkezései
között
b) а Mehib Rt. által az állam készfizet ő kezessége mellett vállalható biztosítások,
viszontbiztosítások tárgyát, 	 а biztosítási	 eseményeket, valamintе biztosítások	 és
viszontbiztosítások feltételeit és részletes szabályait, valamint az országok piacképessé g
szempontjából történő besoroiásátl
c) az Eximbank kamatkiegyenlítési rendszere részletes szabályait ,
d) az Eximbank által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák és az állam
készfizető kezességével végze tt deviza- és kamatcsere ügyletei pótlási- és kamatköltsége i
részletes szabályait,
e) az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeit ésа segélyhitelnyújtás ,
segélyhitel ügyletek költségvetéssel történ ő elszámolásának és az ehhez kapcsolódó
adatszolgáltatás részletes szabályait)
1 az Eximbank általa nemzetközi fe' lesztési célú е "ttműködés keretében vé ezhet ő
tevékenységek és azok költségvetéssel történő elszámolásának, az ehhez kapcsolód ó
adatszolgáltatás részletes szabályait .
(2) Felhatalmazást kap az áиаmháztartásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa
meg az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározo tt kormányrendeletek hatálya alá tartoz ó
tevékenységekreаг Eximbank ésа Mehib Rt. központi költségvetéssel történő
elszámolásának és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásának részletes szabályait, valamint е
rendeletben megállapítsaа 8/A. § (2) bekezdésben meghatározo tt jutalék mértékét .”

(10) Az Exim tv.6. § (4) bekezdésébenа „közvetlenül biztosítja (kamatkiegyenlítés i
rendszer) .” szövegrészhelyébeа „közvetlenül biztosítja .” szöveg lép .

(11) Hatályát veszti az Eximbanktv. 14 .	 (3)bekezdése ésа 18 .§(4) bekezdése.

Indokolás : Lásd а T/13478/15/18 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- аг Alkotmányügyi Ы . támogatja

37. Az Előterjesztő az egységes javaslat 293. § (1) bekezdés b) pontjának а
következő módosítását, valamint c) pontjának az elhagyását javasolja :

293. § (1) Hatályát veszt i
a) а befektetési alapkezel őkrő l és а kollektív befektetési formákról szóló 2011 . évi CXCIII .
törvény,
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b) а Tpt. I . § п)p) pontja; 5 . § (1) bekezdés 71-74 . pontja; а Nyolcadik/A . Rész; 355. § (1)
bekezdés e) pontja ; 381 . § (1) bekezdése ; 391 . § (1) bekezdés j) pontja; 26. számú melléklete ,
c)аHpt. 136. § (1) bekezdés e) pontja[,
c) az MNBty . 63. § (2) bekezdésében а „hatósági” szöveg] .

Indokolás : Lásd а T/13478/14/17. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot:

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatj a

38. Az Előterjesztő az egységes javaslat 16 . melléklet 2 . pontjában az Szja tv. I .
számú melléklet 9. pont 9 .3. alpont 9 .3 .2. alpontjának а következő módosítását javasolja :

(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések

9.3 . А lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok)
„9.3 .2 . [A lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthető adómentesnek, ha а
munkáltató rendelkezik а hitelintézet, а kincstár igazolásával . Ha а hitelintézet, а
kincstár igazolása alapján az adóévi lakáscélú munkáltatói támogatás részben vag y
egészben nem felel meg az adómentesség feltételeinek, vagy ha а munkáltató nem
rendelkezik az igazolással, а munkáltató а közterheket az adóévet követő év május
hónapra – lakás korszerűsítéséhez adott támogatás esetén az adóévet követ ő második év
május hónapra – vonatkozó kötelezettségként állapítja meg, vallja be és fizeti meg.] A
lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthető adómentesnek, ha а munkáltató а támogatá s
folyósításának évét követ ő év május 31-éiz, lakás építéséhez, épí ttetéséhez, alapterületének
növeléséhez és korszerűsítéséhez adott támogatás eseténа folyósítás évét követő második év
május 31-éig rendelkezik az adópolitikáért felel ős miniszter rendeletében meghatározott

igazolásokkal. Haа munkáltató nem rendelkezik az adópolitikáért felel ős miniszter
rendeletében meghatározo tt igazolásokkal,а lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékka l
növelt összegbenа támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó
jövedelmének minősül.Е jövedelem megszerzésének időpontjaа támogatás folyósításának
évét követő év május hónapu, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez é s
korszerűsítéséhez adott támogatás eseténа folyósítás évét követő második év május hónapja . ”

Indokolás : Lásd а T/13478/15/19. számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot.

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatj a

39. Az Előterjesztő az egységes javaslat 18. melléklet 2 . pontjának а következő
módosítását javasolja:

2 . А 62/G. § (2) bekezdés szerinti visszaigazolás
„A NYILATKOZATTÉTEL HATÁLYÁT VESZ[E]TЕTTЕ , А NYILATKOZAT А PFT.
36/A. § (9) BEКЕ[ZE]ZDÉS B) PONTJA ALAPJÁN VISSZAVONÁSRA KERÜLT .”
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Indokolás : Lásd а T/13478/15/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot.

	

- az Alkotmányügyi biz . támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2014 . február 13 .

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

ügyrendi bizottság elnöke
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