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Összegző jelentés

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/15375.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  május  25-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. május 25-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló

T/15375. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/15375/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

Szhitv.: a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
Szan. tv.: a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény
Mód tv.: a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény és az azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló 2017. évi … törvény
Mnbtv.: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - Szhitv. 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A Szhitv. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Integrációs Szervezet igazgatósága azt veheti fel az Integrációs Szervezet tagjai közé, aki
a) előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a Központi Bank felé legalább egy darab, az
Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú, a Központi
Bank által kibocsátott részvény átvételére,
b)  az  Integrációs  Szervezet  igazgatósága  által  előzetesen  elfogadott  mintának  megfelelő
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alapszabályt vagy alapító okiratot fogadott el,
c)  az  Integrációs  Szervezet  által  előírt  formában  nyilatkozott  csatlakozási  szándékáról  az
Integrációs Szervezet felé,
d) tagként történő felvételével a Központi Bank igazgatósága előzetesen egyetértett[ a jelentkező
tagként  történő  felvételével],  és  a  Felügyelet  előzetes  hozzájárulását  adta  a  tagfelvételhez,
valamint
e) [a jelentkező ]az Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának megfelel.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés - Szhitv. 3. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szhitv. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az  Integrációs  Szervezet  igazgatósága  az  Integrációs  Szervezethez  [csatlakozni  kívánó  ]
csatlakozó intézményt átmeneti időtartamra, de legfeljebb két hónapra mentesítheti a (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott kötelezettség alól.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az  Szhitv.  a  [11/E.  §-t  követően]II.  Fejezetet  megelőzően a  következő  6/A.  [alcímmel]alcím
címmel, valamint a következő 11/F. §-sal és 11/G. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/15375/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Szhitv. 11/G. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az Szhitv. a 11/E. §-t követően a következő 6/A. alcímmel, valamint a következő 11/F. §-sal és
11/G. §-sal egészül ki:

„(2)  Az  Integrációs  Szervezetből  kilépni  kívánó  Központi  Bank  Integrációs  Szervezeti  tagsága
kizárólag  azt  követően  szűnhet  meg,  hogy  az  e  törvényben  meghatározott,  a  Központi  Bank
szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatait és hatásköreit a [külön ]Központi
Bank  Integrációs  Szervezetből  történő  kilépésének,  valamint  az  e  törvényben  meghatározott
központi  bank feladatait  ellátó  hitelintézet  kiválasztásának  részletszabályairól  szóló  rendeletben
meghatározottak szerint az Integrációs Szervezet által kiválasztott új Központi Bank átvette.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Szhitv. 11/G. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az Szhitv. a 11/E. §-t követően a következő 6/A. alcímmel, valamint a következő 11/F. §-sal és
11/G. §-sal egészül ki:

„(5)  A  szövetkezeti  hitelintézetek  integrációjának  –  a  [külön  ]Központi  Bank  Integrációs
Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott központi bank feladatait
ellátó hitelintézet kiválasztásának részletszabályairól szóló  rendeletben meghatározottak szerint –
kiválasztott új Központi Bankja az Integrációs Szervezeti tagságának időpontjától egyetemlegesen
felel  az  Integrációs  Szervezet  és  a  szövetkezeti  hitelintézetek  által  vállalt  valamennyi
kötelezettségért,  függetlenül  azok  keletkezésének  időpontjától,  továbbá  ezen  időponttól  az
Integrációs Szervezet és a szövetkezeti hitelintézetek is egyetemlegesen felelnek a Központi Bank
által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Szhitv. 15. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Szhitv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  A szövetkezeti  hitelintézet  számviteli  törvény szerinti  beszámolója  –  kivéve  az  átalakulás,
egyesülés, szétválás esetén a tevékenységet lezáró beszámolókat – elfogadásához a Központi Bank
igazgatóságának  előzetes  jóváhagyása  szükséges,  amely  döntést  a  szövetkezeti  hitelintézet  a
tervezett közgyűlése, részközgyűlése vagy küldöttgyűlése (a [továbbiakban: ]továbbiakban együtt:
közgyűlés) előtt legalább 45 nappal – nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő
szövetkezeti hitelintézet esetében a közgyűlés előterjesztéseit tárgyaló igazgatósági ülést megelőző
legalább 8 nappal – rendelkezésére bocsátott, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámoló alapján
30 napon belül hoz meg. A Központi Bank az előzetes jóváhagyásáról szóló döntést az Integrációs
Szervezet ügyvezetésének előzetes egyetértését követően hozhatja meg. A Központi Bank előzetes
jóváhagyása hiányában a szövetkezeti hitelintézet felügyelőbizottsága a számviteli törvény szerinti
beszámoló  tervezetét  nem véleményezheti,  a  szövetkezeti  hitelintézet  igazgatósága  a  számviteli
törvény  szerinti  beszámoló  tervezetét  nem  terjesztheti  a  legfőbb  döntéshozó  szerv  elé,  a
szövetkezeti  hitelintézet  legfőbb  döntéshozó  szerve  pedig  érvényesen  nem  fogadhatja  el  a
számviteli  törvény szerinti  beszámolót.  A cégbírósághoz benyújtásra kerülő beszámoló kötelező
melléklete a Központi Bank előzetes hozzájárulását tartalmazó nyilatkozata.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Szhitv. 15. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Szhitv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Központi Bank előzetes jóváhagyása szükséges az egyes szövetkezeti hitelintézeteknek más
gazdálkodó  szervezetben,  illetve  jogi  személyben  történő  tulajdonszerzéséhez  vagy  a  szerzett
tulajdon  értékesítéséhez,  ha  az  értékesíteni  vagy  megszerezni  tervezett  tulajdon  értéke,  illetve
vételára  meghaladja az integráció konszolidált  alapon számított  szavatoló tőkéje  0,1%-át,  azzal,
hogy  befolyásoló  részesedésszerzés  esetén  az  Integrációs  Szervezet  igazgatóságának  előzetes
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jóváhagyása  szükséges.  A tizenkét  hónapon  belül  végrehajtott  ügyleteket  ugyanazon  tulajdoni
részesedés vonatkozásában [össze]együttesen kell [számítani]figyelembe venni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Szhitv. 17/C. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

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

„(2a) Az Integrációs Szervezet – intézményvédelmi céllal – a  [17/C. § ](2)  [bekezdése]bekezdés
alapján  végrehajtott  intézkedés  vagy intézkedések sikertelensége  esetén  tőkeemeléssel  tulajdont
szerezhet a Központi Bankban és a szövetkezeti hitelintézetben. Az Integrációs Szervezet az ily
módon a Központi Bankban, illetve a szövetkezeti hitelintézetben tulajdonába került részesedést két
éven belül köteles elidegeníteni. A Központi Bank intézményvédelmi céllal szerzett részvényeinek
elidegenítése  esetében  a  Központi  Bank  részvényeseinek,  míg  a  szövetkezeti  hitelintézet
intézményvédelmi céllal szerzett tulajdonosi részesedésének elidegenítése esetén – a szabályozott
piacra  bevezetett  értékpapírok  kivételével  –  az  adott  szövetkezeti  hitelintézet  tulajdonosainak
elővásárlási joga van.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Szhitv. a 17/E. §-t megelőzően a következő 8/D. [alcímmel ]alcím címmel egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (1) bekezdés - Szhitv. 17/E. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) Az Szhitv. 17/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tagok nyilvántartását a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet igazgatósága
naprakészen  vezeti,  és  ez  tükrözi  a  tag  vagyoni  hozzájárulása  összegében  bekövetkezett
változásokat is. A tagok nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza: a tag nevét, adóazonosító
számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személy
esetén  annak  székhelyét,  cégjegyzékszámát,  valamint  mellékletként  a  tényleges  tulajdonosi
nyilatkozatot. A tagok nyilvántartása tartalmazza ezen felül a tag felvételéről hozott döntés számát,
a tagsági jogviszony keletkezésének időpontját, a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét,
a  részesedés  mértékét,  a  teljesítés  időpontját,  valamint  a  tagsági  jogviszony  megszűnésének
időpontját,  az elszámolás során a tagnak kifizetett összeget és a kifizetés időpontját is.  A tagok
nyilvántartását, [és ]a részvénykönyvet és a bennük szereplő adatokat bárki megtekintheti, aki jogi
érdekét  igazolja,  illetve  a  tagok  nyilvántartása, [és  ]a  részvénykönyv  és  azok  mellékletei
nyilvánosak  az  Integrációs  Szervezet  igazgatósága  által  elfogadott  szabályzatban  meghatározott
módon és körben. A szövetkezeti hitelintézet – az Integrációs Szervezet e törvényben meghatározott
feladatainak az ellátása céljából – a tagok nyilvántartásában, illetve a részvénykönyvben szereplő
adatokról, valamint az azokban bekövetkező módosításokról – ideértve a 17/F. § (2) bekezdésében
foglaltaknak  történő  megfelelés  vizsgálatát  is  –  az  Integrációs  Szervezet  igazgatósága  által
elfogadott  szabályzatban  meghatározott  módon  és  határidőben  bejelentést  tesz  az  Integrációs
Szervezetnek.  Az  így  megismert  adatok  tekintetében  az  Integrációs  Szervezet  adatkezelő.  Az
Integrációs  Szervezet  az  adatokat  a  tagnyilvántartásban,  illetve  a  részvénykönyvben  szereplő
személy  szövetkezeti  hitelintézeti  tagságának  a  megszűnését  követő  5  évig,  de  legfeljebb  a
szövetkezeti  hitelintézet  Integrációs  Szervezeti  tagsági  jogviszonyának  megszűnéséig  jogosult
kezelni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (3) bekezdés - Szhitv. 17/E. § (5) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(3) Az Szhitv. 17/E. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A  szövetkezeti  hitelintézet  az  Integrációs  Szervezet  igazgatósága  által  meghatározott
mintaalapszabálynak  megfelelően  hitelszövetkezet,  takarékszövetkezet  és  részvénytársaság
formában  működhet.  A 3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  követelmények  teljesítése  esetén
részvénytársasági  formában  működő  bank  és  szakosított  hitelintézet  is  kérheti  felvételét  az
Integrációs  Szervezetbe,  ha  az  Integrációs  Szervezet  tagfelvételi  szabályzatának  megfelel  és  a
Központi Bank igazgatósága a felvétellel előzetesen egyetért, [és]valamint ahhoz a Felügyelet is
hozzájárul.

(6)  Az  Integrációs  Szervezet  a  szövetkezeti  hitelintézeti  integráció  céljainak  és  különösen  a
hatékony,  prudens és biztonságos működés, [és]valamint az alapszabályában meghatározott  más
célok megvalósítása érdekében hatáskörrel rendelkezik a Központi Bankkal előzetesen egyeztetett
mintaalapszabály meghatározására és módosítására.

(7)  A szövetkezeti  hitelintézet  alapszabálya  az  Integrációs  Szervezet  igazgatóságának  előzetes
jóváhagyása esetén fogadható el, módosítható, illetve, ha az Integrációs Szervezet igazgatósága új
mintaalapszabályt ad ki, a szövetkezeti hitelintézet alapszabályát köteles az Integrációs Szervezet
igazgatósága által meghatározott határidőn belül a mintaalapszabálynak megfelelően módosítani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Szhitv. 17/K. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

Az Szhitv. 17/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:

„(1)  A  szövetkezeti  hitelintézet  értékpapír  kibocsátásához,  tőkéjének  leszállításához  vagy
felemeléséhez  az  Integrációs  Szervezet  igazgatóságának  előzetes  hozzájárulása  szükséges.  Az
Integrációs  Szervezet  igazgatósága  a  hozzájárulással  kapcsolatos  döntését  a  Központi  Bank
igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg. Az Integrációs Szervezet  igazgatósága a
hozzájárulását megtagadja a 17/Q. § (5) bekezdésében foglalt esetben, továbbá akkor, ha a tervezett
intézkedés a betétesek érdekeit veszélyeztetheti.

(1a) A szövetkezeti  hitelintézet vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez az Integrációs Szervezet
igazgatóságának előzetes hozzájárulása szükséges. Az Integrációs Szervezet kezdeményezheti, hogy
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a  Központi  Bank  szövetkezeti  hitelintézet  részvényesénél,  illetve  az  Integrációs  Szervezet
szövetkezeti  hitelintézet  tagjánál  tartsanak közgyűlést,  [ahol]amelynek napirendi  [pont]pontja a
tisztújítás  a  vezető  tisztségviselők  vonatkozásában.  Az  érintett  szövetkezeti  hitelintézetnél  a
jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani a közgyűlést.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Szhitv.  17/T.  [§  ]§-a  a  következő  (1)  és  (2)  [bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:]bekezdéssel egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

37. §

Az Szhitv. 9. alcíme a következő 20/D. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

38. §
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Az Szhitv. 9. alcíme a következő 20/E. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - Szhitv. 20/E. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

Az Szhitv. a következő 20/E. §-sal egészül ki:

„20/E. §

(1) Az Integrációs Szervezet, illetve a Központi Bank által az e [törvény]törvénynek a szövetkezeti
hitelintézetek  [integrációjáról  és]integrációjával  összefüggő egyes  [gazdasági  tárgyú
jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény és az azzal összefüggő egyéb ]
törvények módosításáról  szóló 2017. évi  … törvény (a továbbiakban:  Mód.  tv.)  hatálybalépését
megelőzően  hatályos  rendelkezései  alapján  kiadott  intézkedés,  szabályzat  vagy  utasítás
alkalmazhatóságát  nem  érintik  az  e  törvény  –  Mód.  tv.-nyel  megállapított  –  rendelkezései,
mindaddig,  míg az adott  tárgykörben az arra jogosult  szervezet – eltérő tartalmú – intézkedést,
szabályzatot vagy utasítást nem ad ki.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 6. és 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Az Szhitv.
6. 16. § (2) [bekezdésében ]bekezdés nyitó szövegrészében az „az MNB tv.” szövegrész helyébe
az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.)”
szöveg;
7. 16. § (2) [bekezdésében ]bekezdés nyitó szövegrészében az „ellenőrzi az Integrációs Szervezet
vagy  az  Integrációs  Szervezet  igazgatóságának  vezetője  vagy  tagja,  továbbá  az  Integrációs
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Szervezet Központi Bankja, illetve a Központi Bank igazgatóságának és felügyelőbizottságának
vezetője  vagy tagja  a  e  törvényben előírt  vagy a Felügyelet  hatósági  határozatában elrendelt
kötelezettségét teljesítését” szövegrész helyébe az „ellenőrzi az Integrációs Szervezet vagy az
Integrációs Szervezet igazgatóságának és felügyelőbizottságának vezetője vagy tagja, továbbá a
Központi Bank, vagy a Központi Bank igazgatóságának és felügyelőbizottságának vezetője vagy
tagja e törvényben előírt vagy a Felügyelet hatósági határozatában elrendelt kötelezettségének
teljesítését” szöveg;

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 16. pont
Módosítás jellege: elhagyás

39. §

Az Szhitv.
[16. 17/R. § (2) bekezdésében a „részjegy” szövegrész helyébe a „részjegy, illetve vagyoni
hozzájárulás” szöveg;]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 19. és 20. pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Az Szhitv.
19. 20/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „Alapot és a Központi Bankot” szövegrész helyébe az
„Alapot, a Központi Bankot és az Integrációs Szervezetet” szöveg;
20. 20/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „Alap és a Központi  Bank” szövegrész helyébe  az
„Alap, a Központi Bank és az Integrációs Szervezet” szöveg;

lép.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. §
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A Hpt.  194. § (2) bekezdés c) pontjában a  „vezető tisztségviselőjének megbízatása” szövegrész
helyébe a  „vezető  tisztségviselője  feladatkörének gyakorlása” szöveg,  a  „15.  §  (4)  bekezdés  a)
pontja” szövegrész helyébe a „11/B. § (2) bekezdés c) pontja” szöveg, valamint [a „Takarékbank ]
az  „a  Takarékbank  Zrt.”  szövegrész  helyébe  az  [„Integrációs  ]„az  Integrációs  Szervezet
igazgatósága” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15375/4/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Szan. tv. 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A  pénzügyi  közvetítőrendszer  egyes  szereplőinek  biztonságát  erősítő  intézményrendszer
továbbfejlesztéséről  szóló  2014.  évi  XXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Szan.  tv.)  17.  §  (1)
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szanálási feladatkörében eljáró MNB [-]– a (10) bekezdésben foglaltak alapján [-]– elrendeli és
megindítja az intézményre vonatkozóan a szanálási eljárást,  ha teljesülnek a következő együttes
feltételek:]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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