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Összegző jelentés

az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/18311.) 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.  december  7-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 – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. december 7-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló

T/18311. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/18311/2. 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:
Cstv.: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
MFB tv.: a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
Vtv.: az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
Postatv.: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
Szhitv.: a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Cstv. 28. § (2) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A Cstv. 28. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közzétételnek tartalmaznia kell:)

„g)  a  felszámoló  nevét,  székhelyét,  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános  szabályairól  szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvény  14.  §-a  szerinti  elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét, adószámát, valamint a felszámolóbiztos nevét,
lakóhelyét, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő értesítési címét, születési
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idejét, adóazonosító jelét, valamint anyja születési nevét;”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Cstv. 28. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Cstv. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  Az  adós  felszámolását  elrendelő  végzés  Cégközlönyben  történő  (1)  bekezdés  szerinti
közzétételét  követő  15  napon  belül  a  pénzforgalmi  szolgáltató  és  az  értékpapírszámlát  vezető
befektetési szolgáltató köteles a felszámolót elektronikus úton értesíteni arról, ha az adós részére a
felszámolást elrendelő végzés közzétételének napját megelőző öt éven belüli időszakban fizetési
számlát, értékpapírszámlát vezet vagy vezetett, vagy egyéb, a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény 7. § (3) és (4) bekezdése szerinti, az adós rendelkezése alatt álló összeget kezel
vagy kezelt. A felszámolóbiztos a pénzforgalmi szolgáltatónál, befektetési szolgáltatónál történt, a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 7. §-a és 13. § (9) bekezdése szerinti azonosítást követően jogosult tájékoztatást kérni
az adós pénzforgalmi szolgáltatónál, befektetési szolgáltatónál kezelt vagyonáról. A pénzforgalmi
szolgáltató,  befektetési  szolgáltató  az  adatszolgáltatást  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 58. §-a szerinti biztonságos
elektronikus kapcsolattartás szabályainak megfelelő módon, 15 napon belül díjmentesen küldi meg
a felszámoló részére.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Hatályát veszti a Cstv.
b)  30.  §  (1)  [bekezdéséből]bekezdésében az  [„a  ]„,  a  pénzügyi  intézményeket,  az
értékpapírszámlát  vezető  és  az  egyéb  pénzpiaci  eszközöket  kezelő  szolgáltatókat”
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[szöveg]szövegrész,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - MFB tv. 2. § p) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az MFB tv. 2. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az
átláthatóság,  a  célszerűség,  a  gazdaságosság,  a  hatékonyság  és  a  prudencia  követelményeinek
megfelelően  –  a  Kormány  közép-  és  hosszú  távú  gazdaságstratégiája  által  meghatározott
gazdaságfejlesztési  célok  megvalósításához szükséges  fejlesztési  források biztosítása  érdekében,
részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen)

„p)  [a Kormány rendeletében ]kormányrendeletben  meghatározott kiemelt nemzeti emlékhely
és településkép-védelmi környezet megóvását, kialakítását, az épített és a természeti környezet
egységes  védelmét  szolgáló  –  ingatlanok  fenntartásához,  helyreállításához,  felújításához vagy
átalakításához  kapcsolódó  –  beruházások  finanszírozásához  szükséges  hitel,  illetve  kölcsön
formájában történő biztosításában.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Az MFB tv. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„  (5a)  Az  MFB Zrt.-nek  az  Európai  Unió  vagy annak  intézményei,  illetve  ezek  részesedésével
működő szervezetek  által  kezdeményezett  vagy támogatott,  és  a  hitelintézetek  tevékenységéhez
való  hozzáférésről  és  a  hitelintézetek  és  befektetési  vállalkozások prudenciális  felügyeletéről,  a
2002/87/EK  irányelv  módosításáról,  a  2006/48/EK  és  a  2006/49/EK  irányelv  hatályon  kívül
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (5)
bekezdése  szerinti  kivételi  listán  szereplés  feltételeire  tekintettel  az  MFB  Zrt.  számára  nem
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tilalmazott pénzügyi együttműködésben történő – a 2. §-ban felsorolt feladatokhoz kapcsolódó –
részvétele esetén a 3. § (4) bekezdését, 4. § (5) bekezdését, 8. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 9.
§ (1) bekezdését nem kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - MFB tv. 11/A. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az MFB tv. a VI. Fejezetet megelőzően a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. Fejezet

AZ MFB ZRT. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE

11/A. §

Az MFB Zrt. 2. § h) pontja szerinti feladatköre, valamint a 3. § (3) bekezdése szerinti tevékenysége
esetében  az  európai  strukturális  és  beruházási  alapokból  finanszírozott  pénzügyi  eszközök
végrehajtása során az 1.  § (7) bekezdése,  valamint a 4. §,  8. §,  8/A. §,  9. §,  10/A.  §  és 11.  §
rendelkezései nem alkalmazandóak.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Vtv. 40. §
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Vtv. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. §

A 38[-]. és 39. §-ban meghatározott kedvezményes értékesítési technikák alkalmazásával benyújtott
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pályázatok kizárólag akkor kerülhetnek elbírálásra, ha az MNV Zrt. által megállapított pályázati
kiírás  szerint  a  teljes  ellenérték  egy  összegben  történő  kifizetésére  irányuló,  és  a  pályázati
feltételeknek  is  megfelelő  érvényes  ajánlat  nem  érkezett.  Nyilvános  árverés  –  ideértve  az
elektronikus árverést is – útján történő értékesítés esetén a 38[-]. és  39. § rendelkezéseit nem kell
alkalmazni, amennyiben a nyertes árverező az árverési hirdetményben meghatározottak szerint a
vételár teljes összegét egy összegben megfizeti.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Vtv.
f) 24. § (2) bekezdés a) pontjában, 26. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében,  [28. § (5)
bekezdésében, ]35. § (2a) bekezdésében és 35. § (9) bekezdésében a „nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény” szövegrész helyébe az „az Nvtv.” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § k) pont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Vtv.
k) 69/A. § (5) bekezdésében az „Az MNV Zrt.” illetve az „az MNV Zrt.” szövegrész helyébe az
„a tulajdonosi joggyakorló” szöveg, a „társasság” szövegrész helyébe a „társaság” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

Hatályát veszti a Vtv.
e) 71. § [(3)-(4) ](3) és (4) bekezdése.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Postatv. 26. § (6) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A postai  szolgáltatásokról  szóló  2012.  évi  CLIX.  törvény (a  továbbiakban:  Postatv.)  26.  §-a  a
következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó postai pénzforgalmi
nyomtatványt  használó  számlatulajdonos  köteles  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása
megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló  2017.  évi  LIII.  törvény  szerinti  intézkedések
alkalmazhatóságának egyértelmű megállapíthatósága érdekében

a) az adók, bírságok, illetékek megfizetésére irányuló befizetés[,] vagy
jogcím  megjelölésére  szolgáló,  a  Posta  Elszámoló  Központot  működtető  intézmény  által
meghatározott jelölés alkalmazására.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Postatv. 75. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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34. §

A Postatv. 75. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  A befektetési  vállalkozásokról  és  az  árutőzsdei  [szolgáltatóról]szolgáltatókról,  valamint  az
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Bszt.)  116/A.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott  –  az  egyetemes  postai  szolgáltatóval  és  az
egyetemes postai szolgáltató által megbízott közreműködővel munkaviszonyban álló – személy a
Bszt. 116/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményeket oly módon is teljesítheti,
hogy – a munkáltatója vagy a munkáltatójával jogviszonyban álló befektetési vállalkozás által – az
ügyfeleknek  pénzügyi  eszközökről,  befektetési  szolgáltatási  tevékenységről  vagy  kiegészítő
szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyre előírt szakmai
képességekre  és  kompetenciákra  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló  MNB  rendeletben
meghatározottaknak tesz eleget.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (1) bekezdés - Szhitv. 1. § (1) bekezdés l) pont
Módosítás jellege: módosítás

36. §

(1)  A  szövetkezeti  hitelintézetek  integrációjáról  és  egyes  gazdasági  tárgyú  jogszabályok
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1. § (1) bekezdés l) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„l)  Központi  Adatfeldolgozó:  az  egységes  informatikai  rendszer  folyamatos  és  biztonságos
üzemeltetését,  valamint  fejlesztését  az  Integrációs  Szervezet  1.  §  (4)  bekezdése  szerinti
egyetemleges  felelősség  mellett  működő  tagjával  kötött,  –  az  e  törvényben  meghatározottak
figyelembevételével – a  [Hpt. ]hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban:  Hpt.)  kiszervezésre  vonatkozó  szabályainak  megfelelő
megállapodás alapján végző informatikai szolgáltató;”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/18311/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az Szhitv. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„  (7) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi  CXXVII.  törvény alkalmazása szempontjából
együttesen kapcsolt vállalkozásnak minősülnek az Integrációs Szervezet tagjai és

a) az olyan Központi Adatfeldolgozó, amelyben az Integrációs Szervezet, vagy annak tagja a Hpt.
szerinti befolyásoló részesedéssel, továbbá
b) azok a szervezetek, amelyben az Integrációs Szervezet, vagy annak tagja többségi befolyással

rendelkezik.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (1) bekezdés - Szhitv. 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37. §

(1) Az Szhitv. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Integrációs Szervezet vagyona a számviteli szabályok alapján figyelembe vett saját tőke,
amelynek  részét  képezi  különösen  a  tagok  –  közvetlenül  az  Integrációs  Szervezet  részére
rendelkezésre  bocsátott  –  vagyoni  hozzájárulása,  az  Önkéntes  Takarékszövetkezeti
intézményvédelmi  alapok  és  a  HBA jogutódlásával  átadásra  került  vagyon,  a  [tagok  által  az
Integrációs  Szervezet  részére fizetett  tagdíj,  a ]Szövetkezeti  Hitelintézetek Integrációs  Alapja
által  rendelkezésre  bocsátott  vagyon,  valamint  az  Integrációs  Szervezet  gazdálkodásának
eredménye.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Szhitv. 9. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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41. §

Az Szhitv. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az igazgatóság az ügyrendjében meghatározottak szerint a (2) bekezdés  [g–h) ]g), h)  és j)
pontjában  meghatározott  döntések  –  ide  nem  értve  a  11/B.  §  (2)  bekezdés  c)-e)  pontjában
meghatározott döntést – tekintetében, egyes döntések vonatkozásában vagy teljes körűen, a döntés
meghozatalát az ügyvezetésre ruházhatja át.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (1) bekezdés - Szhitv. 11/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

44. §

(1) Az Szhitv. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  Integrációs  Szervezet  a  szövetkezeti  hitelintézeti  integráció  egységes  működése  és
irányítása, továbbá a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében olyan – az e
törvényben meghatározott rendelkezéseken és az Integrációs Szervezet szabályzatán és irányelvén
alapuló  –  ellenőrző  rendszert  működtet,  amely  lehetővé  teszi  a  szövetkezeti  hitelintézet  és  a
Központi  Bank,  valamint  azok  kapcsolt  vállalkozásai  (a  [továbbiakban:  ]továbbiakban  együtt:
ellenőrzés alá vont szervezet) tevékenységének az integráció keretein belül történő ellenőrzését. Az
Integrációs  Szervezet  jogosult  ellenőrizni  a  szövetkezeti  hitelintézetnek és  a  Központi  Banknak
azon tevékenyégét is, amelyet a Hpt., illetve Bszt. szerinti közvetítő útján végez.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (2) bekezdés - Szhitv. 11/A. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szhitv. 11/A. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14)  Ha  a  közreműködő  szakértő  igénybevételére  helyszíni  ellenőrzés  során  kerül  sor,  az
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Integrációs  Szervezet  köteles  a  közreműködő  szakértőt  megbízólevéllel  ellátni.  A közreműködő
szakértő igénybevételére a helyszíni ellenőrzést végző személy egyidejű jelenlétének biztosításával
kerülhet sor. Az ellenőrzés alá vont szervezet a közreműködő szakértő vizsgálatában közreműködni
köteles. A közreműködő személy helyszíni vizsgálat során történő eljárására a  [(6)–(7) ](6) és (7)
bekezdésben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Szhitv. 20/F. §
Módosítás jellege: módosítás

51. §

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

„20/F. §

(1) Az Integrációs  Szervezet  igazgatóságának  és  tagjainak 2018.  március  15.  napjáig  meg kell
felelnie  a  8.  §  (1)  bekezdésében  és  a  8.  §  [(4)-(4a)  ](4)  és  (4a)  bekezdésében  foglalt
követelményeknek  azzal,  hogy  az  e  feltételeknek  megfelelő  tagok  Közgyűlés  általi
megválasztásakor  megszűnik  az Integrációs  Szervezet  igazgatósága azon tagjainak megbízatása,
akik nem felelnek meg e feltételeknek.

(2)  Az Integrációs  Szervezet  alapszabályának 2018. március 15.  napjáig meg kell  felelnie  az e
törvénynek az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2017. évi … törvénnyel megállapított rendelkezéseinek is.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

52. §

Az Szhitv.
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a) 1. § (1) bekezdés z) pontjában a "hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)" szövegrész helyébe a "Hpt." szöveg;

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. §
Módosítás jellege: módosítás

53. §

Hatályát veszti az Szhitv.
a) Preambuluma;
b) 1. § (1) bekezdés f) és h) pontja;
b) 6. § [(4)–(5) ](4) és (5) bekezdése;
c) 7. § (1) bekezdés e) pontjában az „és költségvetési beszámolójának” szövegrész;
d) 9. § (2) bekezdés f) pontja;
e) 20/A. § (8) bekezdése.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. §
Módosítás jellege: módosítás

55. §

A Pmt. 14. § (3) bekezdésében az „a 7. § (2) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontjában” szövegrész
helyébe az „a 7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában és ad) vagy af) alpontjában” szöveg lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/18311/2/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. §
Módosítás jellege: módosítás

56. §

Hatályát  veszti  a  Pmt.  14.  §  (3)  bekezdésében  a  [„vagy  ]„,  vagy  adók,  bírságok,  illetékek
megfizetésére” szövegrész.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18311/2/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § - Cstv. 27/C. § (3b) bekezdés

… [ingatlan bérbeadás]ingatlan-
bérbeadás,… 
…pénzügyi [lízing 
tevékenység]lízingtevékenység,…

2.
2. § (1) bekezdés - Cstv. 28. § (2) bekezdés
g) pont

…a [személyi adat- ]személyiadat- és …

3.
9. § (1) bekezdés - MFB tv. 4. § (2) 
bekezdés e) pont

…az [a)–d)]a)-d) pont…

4. 12. § - MFB tv. 15. § (2) bekezdés
…vezérigazgató [—]– a… 
…eltérően [—]– a…

5. 13. § a) pont …személyeket [(ide értve ](ideértve a …

6. 39. § nyitó szövegrész …h) [pontokkal]ponttal egészül…

7. 45. § - Szhitv. 11/F. § (9) bekezdés …az [(1)–(8)](1)-(8) bekezdést…

8.
47. § (1) bekezdés - Szhitv. 17/F. § (2) 
bekezdés

…a [Magyar Állam]magyar állam,…

9. 52. § j) pont [a ]17/C.…

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