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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes
törvényekjogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2924. számú törvényjavaslathoz az

alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 20., 22., 23., 24. pontjának elfogadásához a jelen lévő

országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Tpt. 229. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Tpt. NYOLCADIK RÉSZÉNEK helyébe a következő rész lép:

,,(2) [A KCGE a tevékenység megkezdését megelőzően bejelenti a Felügyeletnek, ha
értékpapírosítási tevékenységet kíván végezni.) A KCGE az értékpapírosítási tevékenység
végzését a Felügyeletnek történő bejelentést követően kezdheti meg."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (4) bekezdés - Fnyt. 2. § 28. pont.
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Fnyt. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:



(E törvény alkalmazásában) 

,,28. székhely szerinti tagállam: az a tagállam, amelyben a foglalkoztatói [nyugellátást
szolgáltató] nyugdíjszolgáltató intézményt nyilvántartásba vették vagy engedélyezték, és
amelyben központi ügyvezetése található, vagy amennyiben a foglalkoztatói nyugellátást
szolgáltató intézmény létesítő okirata szerinti székhellyel nem rendelkezik, az a tagállam,
amelyben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény központi ügyvezetésének helye
található;"

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (6) bekezdés - Fnyt. 2. § 42-52. pont
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az Fnyt. 2. §-a a következő 42-52. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában) 

,,42. fogadó tagállam: az a tagállam, amelynek a foglalkoztatói nyugdíjkonstrukciókra
vonatkozó [szociális és munkajogát] szociális- és munkajogi szabályait kell alkalmazni a
csatlakozó foglalkoztató, a tagok és az ellátottak kapcsolatára;
43. leendő tag: a nyugdíj konstrukcióhoz való csatlakozásra jogosult személy;
44. átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: egy másik EGT-államban
nyilvántartásba vett vagy engedélyezett, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek a
nyugdíjkonstrukció kötelezettségeinek, nyugdíjtechnikai tartalékainak és egyéb
kötelezettségeinek és jogainak, valamint az azok fedezetéül szolgáló eszközöknek vagy az ezen
eszközök készpénz-egyenértékének egészét vagy egy részét átadó foglalkoztatói (nyugellátást
szolgáltató] nyugdíj szolgáltató intézmény;
45. átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: egy másik EGT-államban
nyilvántartásba vett vagy engedélyezett, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől
valamely nyugdíjkonstrukció kötelezettségeinek, nyugdíjtechnikai tartalékainak és egyéb
kötelezettségeinek és jogainak, valamint az azok fedezetéül szolgáló eszközöknek vagy az ezen
eszközök készpénz-egyenértékének egészét vagy egy részét átvevő foglalkoztatói
(nyugellátást szolgáltató] nyugdíjszolgáltató intézmény;
46. szabályozott piac: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott
fogalom;
47. multilaterális kereskedési rendszer: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) ekként meghatározott fogalom;
48. szervezett kereskedési rendszer: a Bszt.-ben ekként meghatározott fogalom;
49. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely lehetővé teszi a tag vagy ellátott számára a neki
címzett tájékoztatásnak a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő
ideig történő tárolását, valamint a tárolt információk változatlan formában történő
megjelenítését;
50. központi ügyvezetés helye: az a hely, ahonnan a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény tevékenységének irányítása és a fő stratégiai döntéseinek meghozatala történik;
51. kiemelten fontos feladatkör: az irányítási rendszeren belül a gyakorlati feladatok
elvégzésére szolgáló belső kapacitás, amely gyakorlati feladatok magukban foglalják a
kockázatkezelési feladatkört, a belső ellenőrzési feladatkört és az aktuáriusi feladatkört is;
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52. vezető állású személy: az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottság tagja, az igazgatóság jogait
gyakorló vezérigazgató, valamint cégvezető."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §- Fnyt. 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

Az Fnyt. 10. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2)
bekezdéssel egészül ki:

,,(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az igazgatóság jogai gyakorlására vezető
állású személyként vezérigazgatót csak a Felügyelet előzetes engedélye esetén nevezhet ki. A
Felügyelet erre vonatkozó eljárása során megvizsgálja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény tevékenységének nagyságrendjét, jellegét, mértékét, továbbá a csatlakozó
foglalkoztatók irányításban betöltött szerepét. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
igazgatósága, illetve az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatója vállal felelősséget az e
törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott
kötelezettségek teljesítéséért, ideértve a kiszervezett tevékenységet is."

Módosítópont sorszáma: S.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Fnyt. 11. § ( 1) bekezdése I a következő f) ponttal egészül ki) helyébe a következő
rendelkezés lép:

[I) ,1ll_A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdéséhez és
folytatásához az (5)1-(6)] bekezdésben foglalt kivétellelll]

a) vezető biztosításmatematikust (aktuáriust).
b) számviteli rendjéért felelős vezetőt,
e) belső ellenőrt,
d) vezető jogászt,
e) befektetésekért felelős vezetőt és
(,,)/) vezető kockázatkezelőt]"]

[l)(a továbbiakban együtt: egyéb vezetők) köteles alkalmazni, illetőleg foglalkoztatni. Ab), e). 
e) pontokban felsorolt személyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kizárólag
munkaviszony keretében alkalmazhatja.ll]"

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Fnyt. 11/C. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

25. §

Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

,,(2) A kockázatkezelési rendszer alkalmas azon kockázatok és kockázati kölcsönhatások
azonosítására, mérésére, nyomonkövetésére, kezelésére és jelentésére, amelyeknek egyedi vagy
összesített szinten a nyugdíjkonstrukciók ki vannak, illetve ki lehetnek téve, továbbá amelyek
azonosítása a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény igazgatósága, ügyvezetése,
fel ügye lőbizottsága felé történő rendszeres jelentéshez szükséges [ ek]."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés - Fnyt. 19. § (7) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Fnyt. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A kiszervezésre vonatkozó írásbeli szerződésnek tartalmaznia kell:

b) a kiszervezett tevékenység végzése során a tevékenységet végző tudomására jutott üzleti és
foglalkoztatói nyugdíjtitok megőrzésére vonatkozó kötelezettséget, felelősséget és a titok
megtartása érdekében teendő intézkedéseket, továbbá amennyiben a kiszervezéssel személyes
adatok átvétele is megvalósul, az adatfeldolgozás rendjét, a jogszabályok és az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi
követelmények érvényesítésének módját;"

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Fnyt. 21. § (la) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

32. §

Az Fnyt. 21. §-a a következő ( 1 a) bekezdéssel egészül ki:

,,(1 a) A foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény a kiemelten fontos feladatkörök
kiszervezése esetén az írásbeli szerződés megkötését és módosítását megelőzően kellő időben
tájékoztatja a Felügyeletet a kiszervezésről, illetve a kiszervezéssel kapcsolatos változásokról."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Fnyt. ,,Határon átnyúló átadások" alcím
Módosítás jellege: módosítás
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34. §

Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

,,Határon átnyúló átadások

24/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény valamely nyugdíj konstrukció
kötelezettségeinek, nyugdíjtechnikai tartalékainak, egyéb kötelezettségeinek és jogainak,
valamint az azok fedezetéül szolgáló eszközöknek vagy az ezen eszközök
készpénzegyenértékének egészét vagy egy részét egy átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézménynek adhatja át.
(2) Az átadás költségei nem háríthatóak sem az átadó foglalkoztatói [nyugellátást szolgáltató]
nyugdíjszolgáltató intézmény maradó tagjaira és ellátottaira, sem az átvevő foglalkoztatói
[nyugellátást szolgáltató] nyugdíjszolgáltató intézmény tagjaira és ellátottaira.
(3) A határon átnyúló átadás kezdeményezése előtt az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény beszerzi:
a) az érintett tagok és ellátottak, adott esetben képviselőik legalább felének egyetértését, és
h) a csatlakozó foglalkoztató egyetértését.
(4) Az átadás feltételeivel kapcsolatos információkat az átadó foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató
intézmény az átadásra vonatkozó kérelem előtt megfelelő időben az érintett tagok és ellátottak
rendelkezésére bocsátja.
(5) Valamely nyugdíjkonstrukció egészének vagy részének átadása más EGT-államban
bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére csak az átvevő foglalkoztatói
nyugdíj szolgáltató intézmény felügyeletének engedélye birtokában kezdhető meg. Ezen eljárást
megelőzi a Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
felügyeletének jóváhagyása.
(6) Az átadás engedélyezése iránti kérelmet az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény nyújtja be a Felügyelethez mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény felügyeletéhez, amely a kérelem engedélyezéséről vagy annak elutasításáról a
benyújtásától számított három hónapon belül dönt, és erről tájékoztatja az átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézményt.
(7) A nyugdíjkonstrukció átadása során a nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó jogok,
kötelezettségek, és az azok fedezetéül szolgáló eszközök vagy ezen eszközök
készpénzegyenértéke kerül átvételre. Amennyiben a nyugdíjkonstrukciónak csak egy része
kerül átadásra, az átadásra kerülő állományt a nyugdíjkonstrukció átadásra kerülő részével
arányosan kell megállapítani.
(8) Az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Felügyelethez mint az átadó
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletéhez benyújtott átadás engedélyezése
iránti kérelem a következő információkat tartalmazza:
a) az átadó és átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény közötti írásbeli szerződést az
átvétel feltételeiről;
h) a nyugdíj konstrukció fő jellemzőinek leírását;
e) az átadandó kötelezettségeknek vagy nyugdíjtechnikai tartalékoknak, továbbá egyéb
kötelezettségeknek és jogoknak, valamint az azok fedezetéül szolgáló eszközöknek vagy az
ezen eszközök készpénz-egyenértékének leírását;
d) az átadó és az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevét, központi
ügyintézésének helyét, azon tagállamok megnevezését, ahol a foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató
intézményeket nyilvántartásba vették vagy engedélyezték;
e) a csatlakozó foglalkoztató nevét és központi ügyvezetésének helyét;
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f) az átadásban érintett tagok, ellátottak, adott esetben képviselőik legalább felének, továbbá az
érintett csatlakozó foglalkoztató előzetes jóváhagyásának igazolását.
(9) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az
átadásra irányuló kérelmet haladéktalanul továbbítja az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény felügyeletéhez.
( 10) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény felügyelete az
engedélyezés során megvizsgálja
a) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az átadás engedélyezéséhez
szükséges valamennyi iratot;
b) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény személyi, tárgyi feltételei, pénzügyi
helyzete megfelelőségét, az intézményt működtető személyek jó hírneve, szakképesítése,
tapasztalata összeegyeztethetőségét a határon átnyúló átadással;
e) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjai és ellátottai hosszú távú
érdekének, valamint a nyugdíjkonstrukció átadott része megfelelő védelmét az átvételkor,
illetve azt követően;
d) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyugdíjtechnikai tartalékai teljes
fedezettel való rendelkezését az átadás időpontjában, amennyiben az átadás határon átnyúló
tevékenységet eredményez; és
e) az átadandó eszközök elégséges és megfelelő voltát az átadandó kötelezettségek, a
nyugdíj technikai tartalékok, egyéb kötelezettségek és jogok fedezésére, összhangban az átvevő
foglalkoztatói [nyugellátást szolgáltató] nyugdíjszolgáltató intézmény székhelye szerinti
tagállam vonatkozó előírásaival.
(11) A Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény felügyelete
megvizsgálja, hogy
a) a nyugdíjkonstrukció részleges határon átnyúló átadása esetén a nyugdíjkonstrukció átadó
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél maradó tagjai és ellátottai hosszú távú érdekei
ne sérüljenek;
b) a tagok és az ellátottainak egyéni jogosultságai az átadást követően legalább ugyanazok
maradjanak;
e) az átadandó nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó eszközök elégségesek és megfelelőek
legyenek az átadandó kötelezettségek, nyugdíjtechnikai tartalékok, egyéb kötelezettségek és
jogok fedezésére.
( 12) A Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény felügyelete az
átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletétől érkező, átadás
engedélyezésére irányuló kérelem kézhezvételét követő nyolc héten belül lefolytatja a
vizsgálatot és közli annak eredményét, hogy az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény felügyelete döntést hozhasson.
( 13) Az engedély megtagadása esetén a Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átadás engedélyezésére vonatkozó három hónapos
engedélyezési időszakon belül megindokolja döntését, és megadja a bírósági jogorvoslatra
vonatkozó tájékoztatást,
(14) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény felügyelete az
átadás engedélyezéséről szóló határozat meghozatalától számított két héten belül tájékoztatja a
döntésről az átadó foglalkoztatói [nyugellátást szolgáltató] nyugdíjszolgáltató intézmény
felügyeletét. Amennyiben az átadás határon átnyúló tevékenységet eredményez, és az átadó
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény székhelye Magyarországon van, a Felügyelet
tájékoztatja az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletét a szociális és
munkajog foglalkoztatói nyugdíjakra vonatkozó követelményeiről, mely alapján a
nyugdíjkonstrukciónak működnie kell. A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
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felügyelete által megküldött tájékoztatást a határon átnyúló tevékenységre vonatkozó
követelményekről annak kézhezvételétől számított négy héten belül megküldi az átvevő
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek.
(15) Az átvevő foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény megkezdheti a nyugdíjkonstrukció
működtetését ha a Felügyelet, mint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete
az engedélyt megadta. Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a Felügyelet a határon
átnyúló átvételre vonatkozó kérelem benyújtásától számított három hónapon belül nem hozza
meg határozatát.
(16) Amennyiben az átvevő foglalkoztatói [nyugellátást szolgáltató] nyugdíjszolgáltató
intézmény az átvételt követően határon átnyúló tevékenységet folytat, a határon átnyúló
tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni
kell."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - Fnyt. 25. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az Fnyt. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Nem jelenti az üzleti titok és a foglalkoztatói nyugdíj titok sérelmét
a) az illetékes hatóságok közötti, felügyeleti feladataik ellátásához köthető adatszolgáltatás,
b) határon átnyúló szolgáltatás keretei között az érintett EGT-állam felé történő, a határon
átnyúló szolgáltatás felügyeletével kapcsolatos adatszolgáltatás,
e) a felszámoló, végelszámoló felé történő, a felszámolás és végelszámolás során feladataik
ellátásához szükséges adatszolgáltatás,
d) a felszámoló, végelszámoló és biztosításmatematikus tevékenységét ellenőrző hatóságok felé
történő, feladataik ellátásához köthető adatszolgáltatás,
e) a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet felé történő, feladatai ellátásához
köthető adatszolgáltatás,
.0 a pénzügyi rendszer stabilitásának és integritásának érdekében a csatlakozó foglalkoztatók
ellenőrzését végző hatóságok felé történő, feladataik ellátásához szükséges adatszolgáltatás."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. §
Módosítás jellege: módosítás

56. §

Az Fnyt. a következő 86/[A]B. §[-a)-sal [helyébe a következő rendelkezés lép] egészül ki:

,,86/[A).6.. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmények által nyújtott várható nyugdíjszolgáltatás előrejelzésére vonatkozó részletes
szabályokat rendeletben állapítsa meg."
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Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. §
Módosítás jellege: módosítás

58. §

Az Fnyt.

a) 2. § 12. pontjában a .23. pontban meghatározott munkaviszonyban áll" szövegrész helyébe
a ,,23. és 26. pontban meghatározott munkaviszonyban, önfoglalkoztatói viszonyban áll"
szöveg,
b) 2. § 14. pontjában az ,,elkülönítetten működik" szövegrész helyébe az ,,elkülönítetten jön
létre és működik" szöveg,
e) 3. § (2) bekezdésnyitó szövegrészében a ,,zárt gazdálkodás elve" szövegrész helyébe a ,,zárt
gazdálkodás elve valamennyi nyugdíjkonstrukció tekintetében" szöveg,
d) 5. § (3) bekezdésében a ,,befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Bszt.)" szövegrész helyébe a .Bszt.-ben" szöveg,
[e) 11. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,vezetőt" szövegrész helyébe a ,,vezetőt és" szöveg,!
[/]£) 17. § (3) bekezdés h) pontjában a ,,befektetési eszközök" szövegrész helyébe a ,,pénzügyi
eszközök" szöveg,
[glt) 22. § ( 1) bekezdésében a ,,foglalkoztató megnevezését" szövegrész helyébe a
,,foglalkoztató megnevezését és a központi ügyintézésének helyét" szöveg,
[h]g) 22. § (4) bekezdésében az ,,a (2) bekezdésben említett tájékoztatás közlésétől számított
hatvanöt napon belül" szövegrész helyébe az ,,az ( 1) bekezdés szerinti bejelentéstől számított
három hónap elteltével" szöveg,
h) 28/A. § (8) bekezdésében az ,.az MNBtv." szövegrész helyébe az ,,a Magyar Nemzeti
Bankról szóló törvény (a továbbiakban: MNBtv.)" szöveg,
i) 30. § (4) bekezdésében az ,,az átadó" szövegrészek helyébe az ,,a tagot átadó" szöveg,
j) 30. § (5) bekezdésében az ,,Az átadó" szövegrész helyébe az ,,A tagot átadó" szöveg,
k) 30. § (5) és (6) bekezdésében az ,,az átadó" szövegrész helyébe az ,,a tagot átadó" szöveg,
l) 37. § (1) bekezdésében a ,,biometriai kockázatot tartalmazó nyugdíjszolgáltatást" szövegrész
helyébe az ,,a tőke- vagy hozamgaranciát, illetve biometriai kockázatot tartalmazó
nyugdíjkonstrukciót" szöveg,
m) 42. § (2) bekezdésében az ,,intézkedéseket" szövegrész helyébe az ,,intézkedéseket és azok
végrehajtására vonatkozó ütemtervet" szöveg,
n) 47. § (4) bekezdésben a ,,tagok érdekében" szövegrész helyébe a ,,tagok és ellátottak hosszú
távú érdekében, elkülönítetten," szöveg,
o) 83. § (2) bekezdésében a ,,két hónapon" szövegrész helyébe a ,,hat héten" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

8



72. §

ABszt.

j) 144/B. § (4) bekezdés d) pontjában és 157/A. § (3) bekezdésében a ,,tőzsdén kívüli
származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló
Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU" szövegrész helyébe a
,,648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi[ rendelet)" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím új 74. §
Módosítás jellege: kiegészítés

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban:
Gtbt.) Második rész I. Fejezete a 24. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

,,A díjtarifa megállapításhoz kapcsolódó szerződés- és káradatbázis

24/A. §

(1) A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: MNBtv.) 4. § (9) bekezdésében meghatározott céljai elérésének előmozdítása és
az MNBtv. 39. § ( 1) bekezdés i) és p) pontjában meghatározott feladatainak ellátása céljából a
díjtarifa megállapításához kapcsolódó, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő
szerződés- és káradatbázist (a továbbiakban: KKTA) hoz létre és működtet.

(2) A KKTA működéséhez a Felügyelet a Bit. 269. § (13) bekezdése szerinti adatszolgáltatás
keretében megkapott adatokat használja fel, azzal, hogy a KKTA személyes adatot nem
tartalmaz.

(3) A KKTA - a (2) bekezdéssel összhangban - a következő adatköröket tartalmazza:

a) a szerződések és a részkárok azonosítói,

b) a szerződésekre (szerződőre, járműre) vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,

e) a szerződésekre vonatkozó díjadatok,

d) a részkárokra vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,

e) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,

0 a változó állományi típusú adatok hatálybalépésének, illetve a folyamat típusú adatok
bekövetkeztének napjára vonatkozó adatok.

(4) A 23. § (3) bekezdésében előírt kötelező díjhirdetéshez szükséges biztosításmatematikai
számítások elvégzéséhez a Bit. 269. § (13) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesítő
biztosító a KKTA-ból díjmentesen, összesített szerződés- és káradatokat igényelhet.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatigénylést a Felügyelet olyan összesített formában teljesíti, hogy
az adatok kellően részletezettek maradjanak a biztosításmatematikai számítások elvégzéséhez,
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azonban személyes adatot vagy üzleti titkot ne tartalmazzanak és a biztosítók beazonosítása ne
váljon lehetővé.

(6) A (4) bekezdés szerinti biztosító által igényelhető adatok köre a következőkre terjed ki:

a) a szerződésekre (szerződőre, járműre) vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,

b) a részkárokra vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,

e) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok.

d) a változó állományi típusú adatok hatálybalépésének, illetve a folyamat típusú adatok
bekövetkeztének napjára vonatkozó adatok.

(7) A (4) bekezdés szerinti adatigényléshez a Felügyelet elektronikus lekérdező-felületet hoz
létre, mely felülethez csak a Felügyelet és a biztosító fér hozzá.

(8) Az adatigénylésre vonatkozó részletes szabályokat a Magyar Nemzeti Bank elnöke
rendeletben állapítja meg."

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

74. § 

A (kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a
továbbiakban: Gfbt.)] Gfbt. 49. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A biztosító a szerződés létrejöttétől, illetve - a 21. § (4) bekezdésében meghatározott eset
kivételével - megszűnésétől - érdekmúlással történő megszűnés esetén a biztosító
tudomásszerzésétől -, továbbá a biztosítást igazoló okirat adataiban bekövetkező egyéb - a
kötvénynyilvántartás adattartalmát képező - változás időpontjától számított 15 napon belül
köteles a kötvénynyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni - a 46. § (2)
bekezdésében megjelölt adatok feltüntetésével - a biztosítási szerződés megkötéséről, illetve
megszűnéséről, valamint az adatokban bekövetkező egyéb változásokról."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím új 76. §
Módosítás jellege: kiegészítés

A Gfbt. 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

.,(5) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy a KKTA-ból történő biztosítói
adatigénylésre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg."
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Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím új 77. §
Módosítás jellege: kiegészítés

A Gfbt. 57/F. § (3) bekezdésében az ,,a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: MNBtv.)" szövegrész helyébe az ,,az MNBtv." szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. alcím új 76. §
Módosítás jellege: kiegészítés

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban:
Pft.) 2. § 18a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott iogszabcílyok 
vonatkozásában) 

,, 18a. online módon hozzáférhető fizetési számla: olyan fizetési számla, amely vonatkozásában
lehetőség van számítástechnikai eszközök közvetlen kapcsolata útján fizetési megbízást adni,
valamint adatokhoz, információkhoz hozzáférni, ide nem értve az olyan korlátozott rendeltetésű
fizetési számlát, amelyen lévő pénzeszközök kizárólag jogszabályban meghatározott célokra
használhatók fel,"

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

76. §

A [pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a
továbbiakban: Pft.)] Pft. 66/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,66/A. § (1) A 38/A-38/C. §-ban, valamint az 55/C. §-ban meghatározott biztonsági
intézkedéseket 2019. szeptember 14-től kell alkalmazni.
(2) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor
2019. szeptember 13-ig az ügyfél és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató között
e törvény 2018. január 12-én hatályos rendelkezések szerinti felelősségi és kárviselési szabályai
alkalmazandók."
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Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (2) bekezdés - MNBtv. 13. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az MNBtv. 13. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(1 la) bekezdéssel egészül ki:

,,( 11) Az MNB elnöke rendeletében meghatározza azt az MNB által alkalmazott, az MNB
szervezeti és működési szabályzata szerint vezetői hatáskörrel rendelkező személyt vagy az
MNB szervét, aki
a) döntést hoz a 39-41. §-ban meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusai hatálya alá tartozó személyek és szervezetek, valamint
tevékenységek feletti 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági
eljárásokban,
h) - a (2) bekezdés 1) pontja szerinti határozatok kivételével - döntést hoz a 4. § (8) bekezdés
szerinti, külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör gyakorlásával kapcsolatos
hatósági eljárásokban és
e) döntést hoz a 4. § (7) bekezdés szerinti makroprudenciális feladatkör gyakorlásával
kapcsolatos hatósági eljárásokban.
( 11 a) A Pénzügyi Stabilitási Tanács a ( 11) bekezdésben meghatározott [hatósági
eljárásokban] döntéshozatal során az MNB elnöke rendeletében meghatározottak szerint a
hatáskör gyakorlását bármikor magához vonhatja."

Módosítópont sorszáma: 21. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. §.
Módosítás jellege: elhagyás

(87. §

Az MNBtv. a következő 173/A. §-sal egészül ki:

,, 173/A. § Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben
szabályozza a 13. § (11) és (lla) bekezdésben meghatározott hatáskörgyakorlásra,
valamint a hatáskör gyakorlójának helyettesítésére vonatkozó részletes szabályokat."!

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. §
Módosítás jellege: módosítás

88. §

Az MNBtv. 54. alcíme a következő 183/J. és 183/K. §-sal egészül ki:

,, 183/J. § A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2018. évi ... törvény (a továbbiakban: Módtv.3.) (81.1 85. § ( 1) 
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bekezdésével megállapított 14. § (8) bekezdést a hatálybalépésekor megbízatásukat töltő
felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama tekintetében is alkalmazni kell.
183/K. § A Módtv.3.-mal megállapított 13. § rendelkezéseit mindazon hatósági ügyekben kell
alkalmazni, amelyekben a Módtv.3. hatálybalépésekor az MNB végleges döntést nem hozott."

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

91. §

Az MNBtv.

a) 13. § (1) bekezdésében a ,,- mint az MNB-nek a 8. § b) pontja szerinti szerve, az MNB
nevében - jár el a 4. § (5) és (7)-(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos
eljárásokban" szövegrész helyébe a ,,- mint az MNB-nek a 8. § b) pontja szerinti szerve -,
valamint a ( 11) bekezdés szerinti személy vagy szerv az MNB nevében jár el a 4. § (5) és (7)
(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal során" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

91. §

Az MNBtv.

a) 13. § (9) bekezdésében az ,,elnöke írja alá" szövegrész helyébe az ,,elnöke, az elnök
akadályoztatása esetén az (5) bekezdés b) pontja szerinti alelnökök közül a Pénzügyi Stabilitási
Tanács ügyrendjében kijelölt alelnök írja alá" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § új f) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

91. §

Az MNBtv.

_O 93. § (8) és (9) bekezdésében az .,(1 )-(6)" szövegrész helyébe az ,,(1 )-(5)" szöveg,
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lép.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

92. §

Hatályát veszti az MNBtv.

[a) 13. § (1) bekezdésében az ,,a 4. § (S) és (7)-(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal
kapcsolatos eljárásokban" szövegrész,]

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

116. §

A Hpt.

8. 214. § (5) bekezdésében a ,.33. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a ,,33. § (1) bekezdése
vagy 33. § (2) bekezdés e) pontja" szöveg, a ,,kezdő időpontjáig" szövegrész helyébe a ,,kezdő
időpontját megelőző napig" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. §
Módosítás jellege: módosítás

123. §

A Kbftv.
a) 6. § ( I) bekezdés e) pontjában az ,,az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési
értékpapír forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása" szövegrész helyébe a ,,kollektív
befektetési értékpapír forgalmazása és az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési
értékpapír forgalomba hozatala" szöveg,
b) 7. § (2) bekezdés b) pontjában az ,,az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír
forgalomba hozatala és forgalmazása" szövegrész helyébe a ,,kollektív befektetési értékpapír
forgalmazása és az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala"
szöveg,
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fl_7. § (5) bekezdésében a ,,külföldi ABAK" szövegrész helyébe a ,,külföldi befektetési
alapkezelő" szöveg [lép.]
~

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 153. § - Szantv. 150/C. §
Módosítás jellege: módosítás

153. §

A Szantv. 79. alcíme a következő 150/C. §-sal egészül ki:

,, 150/C. § A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2018. évi ... törvény (a továbbiakban: [2008.] 2018. évi ... törvény)
hatálybalépésekor már működő harmadik országbeli intézmény magyarországi fióktelepe a
2018. évi ... törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles a csatlakozásról szóló
nyilatkozatot az Alapnak megküldeni, valamint 137. § szerinti csatlakozási díjat az Alap részére
csatlakozási díjként befizetni."

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 170. § - Bit. 412. § (8) és (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

170. §

A Bit. 412. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) A (3)-(5) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat - ide nem
értve a (9) bekezdésben meghatározott adatváltozásokat továbbá a (3) bekezdés b) és .f) 
pontjában, valamint a (4) bekezdés h) pontjában meghatározott adatok változását - az adott
belső nyilvántartást vezető biztosító, a többes ügynök vagy alkusz köteles - a Magyar Nemzeti
Bank elnöke által kiadott rendeletben meghatározott módon - a Felügyeletnek a változás belső
nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított harminc napon belül bejelenteni.
(9) A biztosító, a többes ügynök és az alkusz köteles a (3) bekezdés d) pont dc) alpontjában és
f) pont.fa) alpontjában, a (4) bekezdés e) pontjában és hi-j) pontjában, az (5) bekezdés ei-h)
pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változást - a Magyar Nemzeti Bank elnöke
által kiadott rendeletben meghatározott módon - a Felügyeletnek a változás belső
nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított két munkanapon belül bejelenteni."

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. §
Módosítás jellege: módosítás
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180. §

1(1) Ez a törvény - a (2)-(8) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő
tizenhatodik napon lép hatályba.]
[(2) A 65. §, a 71. §, a 97. §, a 115. § és a 3. mellékletl (l) Ez a törvény- a (2)-(9) bekezdésben
meghatározott kivétellel - 2018. december 29-én lép hatályba.
[(3)] ill A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 10. §, a 11. §, a 72. § e) és d) pontja, a [74.) 75. §, a [75.) 76.
§, a [82.) 86. § (2) bekezdése,[ a 85. § (2) bekezdése,) a [89.] 93. §, a [90.) 94. § (2) bekezdése,
a [91.) 95. § [e)] gJ_ pontja, a [116.) 120. § 4. és 5. pontja, a [120.] 124. §, a [121.] 125. §, a
[122.] 126. § (2) bekezdése, a [160.] 164. §, a [163.) 167. §, a [164.] 168. § (2) és (3) bekezdése,
a [ 176.1 180. § és a [ 177.) 181. § 4. pontja 2019. január l-jén lép hatályba.
[(4)] ill A 18-59. §, a [83.] 87. §, a [157.) 161. § és a [175.) 179. § 2019. január 13-án lép
hatályba.
(4) A 13. §, a 89. § és a 113. § 2019. január 15-én lép hatályba.
(5) A 60. §, a [78.) 82. § a) pontja, a [79.] ~§,a [99.) 103. §, a [112-114.] 116-118. §,
valamint a [117.] 121. § a), e) és e) pontja 2019. [február l-jén] március 31-én lép hatályba.
(6) A 74. §, a 77. § és a 78. § 2019. július l-jén lép hatályba.
[(6)] .(1} A [77.] ~§a) pontja 2019. szeptember 14-én lép hatályba.
1(7)] (fil A 62. § és a [100.) 104. § 2019. december 31-én lép hatályba.
[(8)] í.2} A [81.] 85. § (2) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános
választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követő év január l-jén lép
hatályba.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. §
Módosítás jellege: módosítás

180. §

[(l) Ez a törvény - a (2)-(8) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő
tizenhatodik napon lép hatályba.]
[(2) A 65. §, a 71. §, a 97. §, a 115. § és a 3. melléklet] ( 1) Ez a törvény- a (2)-(9) bekezdésben
meghatározott kivétellel - 2018. december 29-én lép hatályba.
[(3)] ill A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 10. §, a 11. §, a 72. § e) és dJ pontja, a [74.) 75. §, a [75.) 76.
§, a [82.] 86. § (2) bekezdése,[ a 85. § (2) bekezdése,) a [89.] 93. §, a [90.] 94. § (2) bekezdése,
a [91.] 95. § [e)] gJ_ pontja, a [116.) 120. § 4. és 5. pontja, a [120.] 124. §, a [121.) 125. §, a
1122.) 126. § (2) bekezdése, a [160.] 164. §, a [163.) 167. §, a [164.] 168. § (2) és (3) bekezdése,
a [ 176.) 180. § és a [ 177.] 181. § 4. pontja 2019. január l-jén lép hatályba.
1(4)] ill A 18-59. §, a [83.] 87. §, a [157.) 161. § és a [175.] 179. § 2019. január 13-án lép
hatályba.
(4) A 13. §, a 89. § és a 113. § 2019. január 15-én lép hatályba.
(5) A 60. §, a [78.1 82. § a) pontja, a [79.) ~§,a [99.1 103. §, a [112-114.) 116-118. §,
valamint a [117.] J1.L § a), e) és e) pontja 2019. [február l-jén) március 31-én lép hatályba.
(6) A 74. §, a 77. § és a 78. § 2019. július l-jén lép hatályba.
[(6)] .(1} A [77.)~§a) pontja 2019. szeptember 14-én lép hatályba.
[(7)) (fil A 62. § és a [100.) 104. § 2019. december 31-én lép hatályba.
1(8) A 81. § (2) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános választását
követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követő év január l-én lép hatályba.)
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Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 181. §
Módosítás jellege: elhagyás

(181. §

E törvény 80. §-a, 81. §-a és 88. §-a az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.]

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 181. §
Módosítás jellege: módosítás

181. §

(E törvény 80. §-a, 81. §-a és 88. §-al A 84. §, a 85. §, a 92. §, a 95. § a) és b) pontja, valamint
a 96. § a) pontja az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 35.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Érintett törvényhely Szövegrész a javaslatban Szövegrész helyesen

1. 4. § - Tpt. 21. § ( 1 b) bekezdés, ésszerű észszerü
38. § - Fnyt. 28/B. § (3)
bekezdés,
150. § - Szantv. 128/A. § (1)
bekezdés b) pont

2. 25. § - Fnyt. 11/C. § (2) nyornonkövetésére nyomon követésére
bekezdés

3. 34. § - Fnyt. 24/A. § ( 14) mely amely
bekezdés

4. 34. § - Fnyt. 24/A. § ( 15) Felügyelet, mint Felügyelet mint
bekezdés

5. 38. § - Fnyt. 28/C. § (1) portfólió-váltáshoz portfólióváltáshoz
bekezdés e) pont,
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38. § - Fnyt. 28/0. § (8)
bekezdés f) pont

6. 38. § - Fnyt. 28/D. § (2) papír alapon papíralapon
bekezdés

7. 42. § (1) bekezdés - Fnyt. 38. § ésszerűség észszerűség
( 1) bekezdés

8. 42. § (1) bekezdés- Fnyt. 38. § hibahatárt .. " hibahatárt."
( 1) bekezdés

9. 45. § - Fnyt. 44/A. § (2) melyek amelyek
bekezdés c) pont

10. 49. § - Fnyt. 50. § (2) bekezdés teljes körűen teljeskörűen
11. 58. § c) pont bekezdésnyitó bekezdés nyitó

12. 58. § n) pont (4) bekezdésben (4) bekezdésében
13. 58. § n) pont ,,tagok érdekében" ,,tagok érdekében,"

14. 77. § e) pont (4) szöveg (4)" szöveg

15. 82. § (1) bekezdés- MNBtv. 40. pénzpiaci-alapokró I pénzpiaci alapokról
§ (26) bekezdés

16. 85. § (1) bekezdés - MNBtv. 10 %-a 10%-a
76. § ( 17) bekezdés b) pontba)
alpont

17. 85. § (1) bekezdés - MNBtv. 76. 2 %-a 2%-a
§ (17) bekezdés b) pont bb)
alpont

18. 89. § (1) bekezdés - MNBtv. július 13-jei július 13-i
185. § 5. pont

19. 89. § ( 1) bekezdés - MNBtv. november 16-i 2011. november 16-i
185. § 11. pont

20. 89. § ( 1) bekezdés - MNBtv. európai hosszú távú az európai hosszú távú
185/A. § 11. pont

21. 91. § f) pont ,,engedélyéről" ,,engedélyről"

22. 116.§4.pont ( 1) bekezdésben ( 1) bekezdésében
23. 150. § - Szantv. 128/A. § (1) pénz- töke és pénz-, töke- és

bekezdés

24. 154. § - Szantv. 151. § a) pont módosításáról szóló 2014. módosításáról szóló, 2014.
május 15-i május 15-i

25. 155. § 21. pont 61. § (2a) bekezdésben, 61. § (2a) bekezdésében,

26. 164. § (1) bekezdés- Bit. 378. § 152. § ( 1) a)-d) pontjában 152. § (1) bekezdés a)-d)
(2) bekezdés pontjában

27. 167. §- Bit. 407. § (6) bekezdés amellyel, vagy amellyel vagy
d) pont

28. 182. § (2) bekezdés b) pont pénzpiaci-alapokról pénzpiaci alapokról
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INDOKOLÁS

1. Lásd a T/2924/3/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. A módosítás a szóban forgó intézmény tekintetében történő egységes

fogalomhasználat biztosítása miatt szükséges.
3. A Javaslat célja egyrészt a szöveg pontosítása, másrészt a szóban forgó intézmény

tekintetében történő egységes fogalomhasználat biztosítása.
4. Lásd a T/2924/3/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. A nyitó szövegrészben szereplő hivatkozás pontosítása miatt szükséges módosítás,

melynek során a bekezdést érintő két további módosítás is ide kerül összevonásra
technikai okokból. Az 5. és 12. pontok egymással tartalmilag összefüggenek.

6. Nyelvhelyességi okból szükséges módosítás.
7. A Javaslat egyértelművé teszi a két mellékmondat közötti kapcsolatot.
8. Nyelvhelyességi okból szükséges módosítás.
9. A Javaslat célja egyrészt a szóban forgó intézmény tekintetében történő egységes

fogalomhasználat biztosítása, másrészt az érintett határidők számítása kezdő
időpontjának meghatározása.

10. Nyelvhelyességi okból szükséges módosítás.
11. Lásd a T/2924/3/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. A Javaslat elhagy egy szövegcserés módosító rendelkezést a 5. módosítópontban

szereplő összevonás miatt, továbbá az MNBtv. rövidítést tartalmazó rendelkezés
hatályon kívül helyezése miatt más helyen vezeti be a rövidítést. Az 5. és 12. pontok
egymással tartalmilag összefüggenek.

13. Szövegpontosító módosítás.
14. Lásd a T/2924/3/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Lásd a T/2924/3/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/2924/3/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/2924/3/7. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
18. A Javaslat a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény

38/A-38/C. §-aiban meghatározott biztonsági intézkedések alkalmazásának
kötelezettségét a Bizottság 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson
alapuló rendeletének hatálybalépéséhez igazítja. Szükséges egyértelműsíteni, hogy
a hivatkozott szakaszokkal érintett harmadik feles kártyaalapú készpénz
helyettesítő fizetési eszközt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók, fizetés
kezdeményezési szolgáltatást végző szolgáltatók és számlainformációs
szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatók a rendelet hatálybalépését követően
kizárólag olyan online módon hozzáférhető fizetési számlák esetében végezhessék
ezen szolgáltatásaikat, amely fizetési számlák nem korlátozott rendeltetésűek.

19. Technikai jellegű módosítás.
20. Szövegpontosító módosítás. A 20., 22., 23. és 24. pontok szavazástechnikai

indokok alapján összefüggenek.
21., 32. és 33. A sarkalatos rendelkezések elhagyása esetén a törvényjavaslat koherenciáját

biztosító, egymással szavazástechnikai indokok alapján összefüggő rendelkezések.
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22. A módosítás a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt a Pénzügyi Stabilitási
Tanácsra vonatkozó rendelkezések kapcsán átmeneti szabállyal egészíti ki, és ehhez
kapcsolódóan a felügyelőbizottságra vonatkozó átmeneti szabályban bevezeti a
módosító törvény rövidített megjelölését. A 20., 22., 23. és 24. pontok
szavazástechnikai indokok alapján összefüggenek.

23. A módosítás célja a Pénzügyi Stabilitási Tanácsra vonatkozó szövegrész
pontosítása. A 20., 22., 23. és 24. pontok szavazástechnikai indokok alapján
összefüggenek.

24. A javaslat a Pénzügyi Stabilitási Tanács zökkenőmentes működése céljából
meghatározza, hogy ki jogosult a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntésének aláírására
az elnök akadályoztatása esetén. A 20., 22., 23. és 24. pontok szavazástechnikai
indokok alapján összefüggenek.

25. A módosítás célja a hatályon kívül helyezésre kerülő 93. § (6) bekezdésre történő
hivatkozások elhagyása.

26. A javaslat elhagyja az MNBtv. hivatkozott szövegrésze hatályon kívül helyezését.
A 26., 31. és 34. pontok szavazástechnikai indokok alapján összefüggenek.

27. Lásd a T/2924/3/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
28. Lásd a T/2924/3/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
29. Szövegpontosító módosítás.
30. A Javaslat célja az érintett határidők számítása kezdő időpontjának meghatározása.
31. A törvényjavaslat elfogadásának a tervezetthez képest későbbi időpontra történő

halasztása miatt szükséges módosítás. A 26., 31. és 34. pontok szavazástechnikai
indokok alapján összefüggenek.

34. A módosítás a hivatkozások helyes megállapítása miatt szükséges. A 26., 31. és 34.
pontok szavazástechnikai indokok alapján összefüggenek.

35. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások.

Budapest, 2018. november 22.

Tisztelettel:

·_h,\
Dr. Bajkai István

alelnök
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