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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  A pénzügyi  közvetítőrendszer  hatósági
felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló T/18317. számú törvényjavaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Hatályát veszti a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető  tevékenységek  szabályairól  szóló  2007.  évi  CXXXVIII.  törvény  22/A.  §  (1)
[bekezdésben]bekezdésében a „30 nappal” szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
törvény 24. §-ában a „87. §-ának” szövegrész helyébe a [„49/E]„49/D. § (1) bekezdés b) pontjának
és (2) bekezdésének” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 46. § (1) 
bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás



4. §

(1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 46. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„46. §

(1) Az MNB-nek törvényben meghatározott hatósági eljárása és ellenőrzése során az e törvényben
és

a)  a  fogyasztóvédelmi  ellenőrzési  eljárásban  a  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen
kereskedelmi  gyakorlat  tilalmáról  szóló  törvényben,  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető
feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  törvényben,  továbbá  az  elektronikus  kereskedelmi
szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes
kérdéseiről szóló törvényben,
b)  a  pénzügyi  közvetítőrendszer  egyes  szereplőinek  biztonságát  erősítő  intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló törvényben, valamint
c)  az  a)  és  b)  pontban  nem  említett  eljárásokban  a  39.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
törvények szerinti ügyfajtára irányadó különös eljárási szabályokban

nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 47. § (1) 
bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 47. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) Az MNB engedélyezési, ellenőrzési, fogyasztóvédelmi ellenőrzési, piacfelügyeleti eljárásában,
felügyeleti ellenőrzése során, továbbá a 45. § f) pontjában meghatározott eljárásban ügyfél az,

a) akire nézve az MNB jogot vagy kötelezettséget állapíthat meg,
b) akit az MNB ellenőrzése alá von,
c) aki engedélyezés iránt az MNB-hez kérelmet nyújt be[ vagy],
d) aki fogyasztóként fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be,
vagy
e) akire nézve az MNB által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 48. § (1) 
bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(3) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) Az MNB a 45. § a) pontjában meghatározott tevékenységének részeként
d) piacfelügyeleti eljárást[,] és

folytat le.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 48. §-a a következő [(4b)-(4d)]
(4b)–(4d) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Az MNB felhívására az ügyfél, az eljárás egyéb résztvevője és a tényállás tisztázása során
közreműködésre kötelezett személy adatszolgáltatás keretében köteles közölni az érdemi döntéshez
szükséges adatokat, ideértve a személyes és – ha az érintett  adat védelmét szabályozó  [külön ]
törvény azt nem zárja ki – a védett adatokat is. Az ügyfél jogsértést beismerő nyilatkozatot nem
köteles tenni, azonban az egyéb, rá nézve terhelő bizonyíték rendelkezésre bocsátását, adatok, iratok
szolgáltatását nem tagadhatja meg.

(4c) Az MNB felhívására az ügyfél, az eljárás egyéb résztvevője és a tényállás tisztázása során
közreműködésre  kötelezett  személy  –  különösen  egyéb  adatok  szolgáltatásával  vagy  iratok
csatolásával  –  köteles  igazolni  a  nyilatkozata,  vallomása  vagy  adatszolgáltatása  részét  képező
tényállítás valóságát.

(4d)  Az  ügyfél,  az  eljárás  egyéb  résztvevője  és  a  tényállás  tisztázása  során  közreműködésre
kötelezett személy – ha az érintett adat védelmét szabályozó [külön ]törvény azt nem zárja ki – a
személyes és védett adatról is meghallgatható, illetve köteles azt az MNB rendelkezésére bocsátani.
Az ügyfél jogsértést beismerő nyilatkozatot meghallgatása keretében sem köteles tenni.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (5) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 49. § (1) és 
(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 49. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„49. §

(1) Az MNB hatósági eljárásaiban a kérelem – a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás lefolytatására
vonatkozó kérelem kivételével  –  nem terjeszthető  elő  személyesen,  illetve  kormányablaknál.  A
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kérelem a kérelmező ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel [MNB eljárás ]MNB-eljárás lefolytatását,
illetve az MNB döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. A kérelem
tartalmazza a kérelmező ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat, [– ideértve a
személyes  adatokat  is  –  és  ]valamint  az  [elérhetőséget]elérhetőségüket.  A kérelmező  ügyfél
kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet.

(2) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt
elnevezéssel.

(3) Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve a tényállás
tisztázása érdekében szükséges, az MNB – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett – negyvenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmező ügyfelet. Az MNB a hatósági
eljárása során több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmező ügyfelet. Ha az MNB a
kérelmező ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan
pótlásától számítandó.

(4) Az MNB eljárásaiban – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az ügyintézési határidő három
hónap. A kérelemre induló eljárás és  [az]annak ügyintézési  [határidő]határideje a kérelemnek az
MNB-hez  való  megérkezését  követő  munkanapon  indul.  A  hivatalbóli  eljárás  és  [az]annak
ügyintézési [határidő]határideje az első eljárási cselekmény napján kezdődik. Ha a határidő utolsó
napja olyan nap, amelyen az MNB-nél a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.
Az ügyintézési határidőbe nem számít bele”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a következő [49/A-49/D]49/A–
49/D. §-sal egészül ki:

„49/B. §

(9) Az iratbetekintés során az arra jogosult  másolatot,  kivonatot készíthet vagy  olyan  másolatot
kérhet, amelyet az MNB kérelemre hitelesít. Az iratbetekintési jog – a személyes és védett adatok
megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért –
jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében gyakorolható.

49/C. §

(2) A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges minden
adatot,  a  rendelkező részt  –  az MNB döntésével,  a  szakhatóság állásfoglalásával,  a  jogorvoslat
igénybevételével  kapcsolatos  tájékoztatással  és  a  felmerült  eljárási  költséggel  [-]–,  továbbá  a
megállapított tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás indokolására, a mérlegelés
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és  a  döntés  indokaira,  valamint  az  azt  megalapozó  jogszabályhelyek  megjelölésére  is  kiterjedő
indokolást.

(3)  Jogorvoslatról  való  tájékoztatást  mellőző,  az  indokolásban  pedig  csak  az  azt  megalapozó
jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható

a) ha az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél,
vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti,
b) az egyezség jóváhagyásáról, vagy
c) ha a döntés kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját határozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (7) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 50. § (4) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7)  A Magyar  Nemzeti  Bankról  szóló  2013.  évi  CXXXIX.  törvény  50.  §-a  a  következő  (4)
bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az MNB döntésének magyar és idegen nyelvű szövege között eltérés van, a magyar nyelvű
szöveg az irányadó.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (8) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 50/A. §
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 50/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„50/A. §

(1) A természetes személy ügyfél  lakóhelyére,  tartózkodási  helyére vagy a természetes személy
ügyfél meghatalmazottja címére, illetve a nem természetes személy ügyfél cégjegyzékbe vagy a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett székhelyére vagy meghatalmazottja címére,
valamint  a  Magyarországon  lakcímmel  vagy  székhellyel  nem  rendelkező  külföldi  személy
magyarországi  kézbesítési  meghatalmazottja  vagy  kézbesítési  megbízottja  címére  postai  úton
feladott hivatalos irat tekintetében

a) ha [e]a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadja vagy
szándékosan megakadályozza vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a
címzett  ismeretlensége  vagy  a  postai  szolgáltatónak  bejelentett  elköltözése,  elhalálozása
(megszűnése) miatt meghiúsul, a kézbesítés megkísérlésének napján,

a kézbesítettség beáll, kivéve, ha az MNB a kézbesítettség ellen benyújtott kifogásnak helyt ad.
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(2)  Ha  az  MNB a  hatósági  döntését  postai  kézbesítés  mellőzésével  saját  kézbesítés  keretében
kézbesíti, azt a személyes átadás megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a
nem természetes személy ügyfél cégjegyzékbe vagy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába
bejegyzett székhelyén a hivatalos irat átvételére jogosult személy az átvételt megtagadja.

(3) Az MNB döntése közlését hirdetmény útján teljesítheti, ha
a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is
eredménytelennek mutatkozik,
c) az ügyfelek köre pontosan nem állapítható meg,
d) az ügyfelek száma meghaladja az ötvenet vagy
e) azt jogszabály előírja.

(4) A hirdetmény tartalmazza
a) a honlapon történő közzététel napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d)  amennyiben  ismert  és  közlését  jogszabály  lehetővé  teszi,  az  ügyfél  nevét  és  székhelyét
(lakcímét) a jogszabály által előírt módon és terjedelemben,
e) a döntés rendelkező részét, továbbá
f) azt a figyelemfelhívást, hogy az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál megtekintheti.

(5)  A hirdetményt  [a  hatóság]az  MNB a  honlapján  helyezi  el.  A döntés  a  honlapon  történt
megjelentetés napját követő tizedik napon közöltnek tekintendő.

(6)  Egyebekben  az  Ákr.  kézbesítésre  vonatkozó  szabályait  az  e  törvényben  meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (10) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 55/A. §
Módosítás jellege: módosítás

(10) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a következő 55/A. §-sal egészül
ki:

„55/A. §

(1) Az MNB eljárása során az Ákr.  [131-137. §-t]131–137. §-át és a 138. §  [(2)-(3) ](2) és (3)
bekezdését kizárólag az MNB részére fizetendő, [külön ]jogszabályban meghatározott díj, az MNB
által  kiszabott  bírság  és  annak  meg  nem  fizetése  kapcsán  felmerült,  a  169.  §  (3)
[bekezdésben]bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi pótlék esetében kell alkalmazni.

[(2) Az (1) bekezdés szerinti követelés végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének
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az utolsó napjától számított négy év elteltével évül el. Amennyiben a végrehajtást foganatosító
szerv végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.]

(3) Az MNB tevékenységi – működési – engedélyt visszavonó, a tevékenységet vagy tevékenységi
engedélyt felfüggesztő, az engedély vagy bejelentés hiányában végzett tevékenységet megtiltó és a
felügyeleti  biztost  kirendelő  intézkedést  tartalmazó  döntése  elleni  perben  nincs  helye  azonnali
jogvédelemnek.  Az  MNB  a  döntését  azonnal  végrehajthatónak  nyilvánítja,  ha  azt  a  közérdek
védelme, a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme,
illetve  a  pénzügyi  közvetítőrendszer  egészének[,] vagy  bármely  pénzügyi  piac  működése
zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (12) és (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(12) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 58.  [§ (1)-(3) bekezdés ]§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„58. §

(1) Az MNB írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló  törvényben  (a  továbbiakban:  Eüsztv.)  meghatározott  elektronikus  úton  (a  továbbiakban
együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban
együtt:  szóban) tart  kapcsolatot  az ügyféllel  és az eljárásban résztvevőkkel.  Életveszéllyel  vagy
súlyos kárral fenyegető helyzet esetén az MNB választja meg a kapcsolattartás módját. Az MNB
eljárásaiban  az  [elektronikus  kapcsolattartásra  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi
szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  törvény  ]Eüsztv.  rendelkezéseit  a  [(2)-(13)
bekezdésekben](2)-(12) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az MNB 45. § szerinti hatósági tevékenysége során – a piacfelügyeleti eljárás kivételével – a
szervezet, valamint az 1. melléklet I. pontja szerinti eljárásokban meghatározott személy és az MNB
közötti kapcsolattartás elektronikus, amely kizárólag az MNB elektronikus ügyintézését biztosító
információs rendszerében, az érintett szervezet részére fenntartott kézbesítési tárhelyen keresztül,
természetes személy esetében pedig a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz
tartozó tárhelyen  vagy az  MNB elektronikus  ügyintézését  biztosító  információs  rendszerében a
természetes személy részére fenntartott kézbesítési tárhelyen keresztül történik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a személy vagy szervezet elektronikus azonosítása az
MNB  elektronikus  ügyintézését  biztosító  információs  rendszerében  vagy  az  elektronikus
azonosítási szolgáltatáson keresztül történik. Az MNB 45. § szerinti hatósági tevékenysége során a
gazdálkodó  szervezet  hivatalos  elérhetősége  a  részére  kialakított  és  fenntartott,  az  MNB  által
biztosított kézbesítési tárhely.
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(4)  Az MNB az általa  a  kézbesítési  tárhelyen elhelyezett  iratról  az eljárásban érintett  szervezet
részére  az  általa  megjelölt  legfeljebb öt  elektronikus  levélcímre  értesítést  küld.  Az értesítéshez
joghatás nem fűződik.

(5) Az iratot a kézbesítési tárhelyen történt elhelyezését követő munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni.

(6) A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását és az ügyfelek érdekeit veszélyeztető esetben az irat
kézbesítése papíralapon, az MNB nevében eljáró munkavállaló által vagy postai szolgáltató útján is
történhet.

(7)  Az  elektronikus  kézbesítés  megtörténtéről  és  a  kézbesítési  vélelem  beállásáról  az  MNB
automatikusan létrehozott elektronikus visszaigazolásban (elektronikus tértivevény) értesül.

(8)  Az  MNB az  iratot  a  kézbesítési  tárhelyen  az  ahhoz  kapcsolódó  igénybe  vehető  rendes  és
rendkívüli jogorvoslati lehetőségekre nyitva álló határidő utolsó napjáig megőrzi (a továbbiakban:
megőrzési idő). Az MNB a megőrzési idő utolsó napján a kézbesítési tárhelyről eltávolítja az iratot,
amelynek újbóli elektronikus megküldését az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett kérheti.

(9)  Ha az  MNB kézbesítési  tárhelye  bármely okból  munkanapon legalább  négy órán  keresztül
működésképtelen, ez a nap az (5) bekezdés szerinti határidőbe nem számít be. Az MNB honlapján
közzéteszi azokat a napokat, amelyek a határidőbe nem számítanak be.

(10)  Az MNB az e  törvényben meghatározott  elektronikus  kapcsolattartás  esetében biztonságos
kézbesítési  szolgáltatást  végez,  az  MNB  elektronikus  ügyintézését  biztosító  információs
rendszerében fenntartott kézbesítési tárhelyek hivatali tárhelynek minősülnek.

(11)  Az engedélyezési  eljárásokban csak eredeti  dokumentum vagy hiteles elektronikus másolat
nyújtható be.

(12) Az MNB 45. § szerinti hatósági tevékenysége során a gazdálkodó szervezetek őrzésében lévő
papíralapú közokiratról, más által kiállított papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról vagy
egyéb  magánokiratról  a  gazdálkodó  szerv  által  készített  elektronikus  másolat  hiteles
dokumentumként nem fogadható el.”

[(13)  A Magyar Nemzeti  Bankról  szóló  2013.  évi  CXXXIX.  törvény  58.  §  (12)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az MNB 45. § szerinti hatósági tevékenysége során a gazdálkodó szervezetek őrzésében
lévő  papír  alapú  közokiratról,  más  által  kiállított  papír  alapú  teljes  bizonyító  erejű
magánokiratról  vagy egyéb magánokiratról  a gazdálkodó szerv által  készített  elektronikus
másolat hiteles dokumentumként nem fogadható el.”]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (14) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 61. § (3) 
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és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(14) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 61. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(3)  A  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítői  [és  a  biztosításközvetítői  ]tevékenységi  engedély
megszerzésére  és  ezen  [tevékenységek]tevékenység megszüntetésére  irányuló  eljárásban  az
ügyintézési  határidő  indokolt  esetben  egy  alkalommal,  legfeljebb  három  hónappal
meghosszabbítható.

(4)  Az  állományátruházás  engedélyezésére  irányuló  eljárásban  az  ügyintézési  határidő  indokolt
esetben egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

(5) Az 575/2013/EU rendelet alapján az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezésre és jóváhagyásra
irányuló  eljárásban  az  ügyintézési  határidő  indokolt  esetben  egy alkalommal,  legfeljebb három
hónappal meghosszabbítható.

(6) Ha az MNB hatáskörébe tartozó eljárásra az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa
eltérő  határidőt  állapít  meg,  az  ott  meghatározott  [határidők  alkalmazandók]határidő
alkalmazandó.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (16) bekezdés - 2013. évi CXXXIX. törvény 65. § (6) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(16) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 65. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(6) Az MNB az értékpapírok nyomdai úton történő előállítására vonatkozó [külön ]jogszabályban
előírt  kötelezettségek  ellenőrzése  keretében,  az  ott  meghatározott  körben  és  módon  a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal mint szakhatósággal együttműködve jár el.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (17) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(17)  A Magyar  Nemzeti  Bankról  szóló  2013.  évi  CXXXIX.  törvény  69.  §  [(1)-(1b)](1)–(1b)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1a) Az MNB a  64. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott rendkívüli célvizsgálat során tett
megállapításait  az  ellenőrzési  eljárás  megindítását  követő  három  hónapon  belül  vizsgálati
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jelentésben rögzíti, és azt az ellenőrzött személlyel vagy szervezettel közli.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (19) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(19) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény  [30. alcíme]VII. Fejezete a
következő [94/A. ]30/B. alcímmel és 95/A. §-sal egészül ki:

[„94/A. §

(1)  A felügyeleti  ellenőrzés  során  az  MNB  hatáskörében  hivatalból  felügyeleti  ellenőrzést
folytathat  le,  melynek  során  helyszíni  ellenőrzést  tarthat.  A helyszíni  ellenőrzésről  szóló
előzetes értesítés mellőzhető.

(2) Az MNB a felügyeleti ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az ügyfél
részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz munkanapon belül megküldi.

(3)  Amennyiben  az  MNB  a  felügyeleti  ellenőrzés  során  megállapítja,  hogy  az  ügyfél  a
jogszabályban,  illetve  hatósági  döntésben  foglalt  előírásokat  megsértette,  a
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezheti annak megszüntetésére
vagy  a  hatáskörébe  tartozó  eljárást  indíthat.  Az  MNB  a  hatáskörébe  tartozó  eljárást
megindíthatja abban az esetben is, ha az ügyfél a végzésben foglalt kötelezést az abban foglalt
határidőre nem hajtja végre.

(4) Felügyeleti ellenőrzés során – az eljárási bírság kivételével – bírság kiszabásának vagy a
39.  §  (1)-(3)  bekezdéseiben  foglalt  törvények  szerinti  intézkedések  alkalmazásának  nincs
helye.”]

„  30/B. Felügyeleti ellenőrzés

95/A. §

(1) A felügyeleti ellenőrzés során az MNB hatáskörében hivatalból felügyeleti ellenőrzést folytathat
le, amelynek során helyszíni ellenőrzést tarthat. A helyszíni ellenőrzésről szóló előzetes értesítés
mellőzhető.

(2) Az MNB a felügyeleti ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az ügyfél
részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz munkanapon belül megküldi.

(3) Amennyiben az MNB a felügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy az ügyfél jogszabályban,
illetve  a  hatósági  döntésben  foglalt  előírásokat  megsértette,  a  jogkövetkezményekre  történő
figyelmeztetéssel végzésben kötelezheti annak megszüntetésére vagy a hatáskörébe tartozó eljárást
indíthat. Az MNB a hatáskörébe tartozó eljárást megindíthatja abban az esetben is, ha az ügyfél a
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végzésben foglalt kötelezést az abban foglalt határidőre nem hajtja végre.

(4) Felügyeleti ellenőrzés során – az eljárási bírság kivételével – bírság kiszabásának vagy a 39. §
(1)–(3) bekezdésében foglalt törvények szerinti intézkedések alkalmazásának nincs helye.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (20) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(20) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 54. alcíme a következő 183/I.
§-sal egészül ki:

„183/I. §

A 2018. január 1. napján már folyamatban lévő azon engedélyezési, ellenőrzési, fogyasztóvédelmi
ellenőrzési  és  piacfelügyeleti  eljárásokban,  ahol  az  MNB érdemi  határozatot  még  nem hozott,
illetve  az  eljárást  még  nem  szüntette  meg,  e  törvénynek  a  2017.  december  31-én  hatályos
rendelkezéseit  kell  alkalmazni  az  eljárás  egésze  tekintetében,  és  a  döntések  végrehajtása  során
azzal, hogy ahol e törvény Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot említ, azon Fővárosi
Törvényszéket kell érteni és a bíróság az MNB döntését nem változtathatja meg.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
a) 80/A. §-ában a „74. §” szövegrész helyébe a [„49/E]„49/D. §” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. alcím
Módosítás jellege: módosítás

11. Az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos
módosításáról szóló 2017. évi […]CXLV. törvény módosítása

14. §

Nem lép hatályba az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával
kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi […]CXLV. törvény 78. §-a, 81. §-a és 87. § b) pontja.
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Indokolás

1. Nyelvhelyességi célú módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. Hivatkozás pontosítása.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. Szövegpontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. Kodifikációs jellegű módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.

5. Kodifikációs jellegű módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6. Szövegpontosítás és kodifikációs jellegű módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6.

7. Szövegpontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7.

8. Szövegpontosítás és kodifikációs jellegű módosítások.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8.

9. Szövegpontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 9.

10. Szövegpontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 10.

11. A követelés végrehajtásához való jog elévülési  idejét  az új  adóvégrehajtási  törvény állapítja
meg,  a  módosítás  a  két  törvény  közötti  koherenciát  teremti  meg,  továbbá  kodifikációs  jellegű
pontosításokat is tartalmaz.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 11.

12. Az MNBtv. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek újraszabályozása során
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvénynek való
megfelelést  az  MNB hatósági  jogkörébe  sorolt  valamennyi  tevékenység  vonatkozásában,  teljes
körűen indokolt biztosítani, különös tekintettel arra, hogy a jegybanki információs rendszerhez az
MNBtv.  30.  §-a  alapján  elrendelt  adatszolgáltatások  ellenőrzése  során  az  ügyfelekkel  való
elektronikus  kapcsolattartás  ne  térjen  el  attól  függően,  hogy az  ügyfél  az  MNB által  felügyelt
intézmények körébe tartozik-e vagy sem. E tekintetben szükséges az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvénnyel való koherencia megteremtése.
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A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12.

13. A biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi
irányelv 3. cikk (5) bekezdése a tagállamok számára előírja, hogy biztosítaniuk kell azt, hogy a
közvetítők nyilvántartásba vétel iránti kérelmeit a kérelem hiánytalan benyújtásától számított három
hónapon belül elbírálják, és a kérelmezőt haladéktalanul értesítik a döntésről. Ezért az MNB tv. 49.
§ (4) bekezdéssel megállapított három hónapos általános ügyintézési határidő meghosszabbítására a
biztosításközvetítők engedélyezése esetében nem kerülhet sor.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13.

14. Szövegpontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 14.

15. Szövegpontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 15.

16. Kodifikációs jellegű módosítások.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 16.

17. A  kiegészítés  indoka  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  törvénnyel  való  összhang
megteremtése,  mivel  a  2018.  január  1-ét  követően  indult  közigazgatási  perekben  a  Fővárosi
Törvényszék  rendelkezik  kizárólagos  hatáskörrel.  A szabályozás  folyamatosságának  biztosítása
érdekében  indokolt  továbbá  kimondani  az  átmeneti  rendelkezésben,  hogy  az  MNB  döntését  a
bíróság nem változtathatja meg egyezően a jelenlegi MNB tv. és Pp. szabályokkal, továbbá a 2018.
január 1-től módosuló MNB tv. szabályaival.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 17.

18. Hivatkozás pontosítása.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 18.

19. Az Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos
módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvényt időközben kihirdették, valamint e törvény 81. §-a
2018. január 1-jei hatállyal módosítaná az MNB tv. e törvény 4. § (12) bekezdésével módosítandó
58. §-át, ezért szükséges a vonatkozó rendelkezés hatályba nem lépéséről rendelkezni.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 19.
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