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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 közvetítőrendszer egyes elemeit érintő
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/13105. számú törvényjavaslathoz

az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § 
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Bszt. ,,A befektetési vállalkozás működésére vonatkozó alapvető prudenciális előírások"
című alcíme a következő 107. §-sal egészül ki:

.J 07. § ( 1) Az 5. § (1) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározott tevékenységet végző
befektetési vállalkozást, amely eszközei havi összértéke a döntést megelőző 12 hónap
átlagában, összevont alapon 5 milliárd eurót meghaladja, a Felügyelet határozatában kötelezheti
az 575/2013/EU rendelet alkalmazására, ha:
a) a befektetési vállalkozás tevékenysége olyan nagyságrendű, hogy pénzügyi nehézségei vagy
csődje rendszerszintű kockázathoz vezetnek,
b) a befektetési vállalkozás klíringtag, vagy
e) a Felügyelet a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege,
[mérete]nagyságrendje és összetettsége szempontjából szükségesnek tartja.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés e) pontja esetében az arányosság elvének szem előtt tartása
során figyelembe veszi a befektetési vállalkozás
a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Magyarország gazdasága szempontjából való
jelentőségét,
b) határon átnyúló tevékenysége jelentőségét, vagy



e) szoros kapcsolódását a pénzügyi rendszer egyéb szereplőihez.
(3) Ha a Felügyelet az (1) bekezdéssel összhangban kötelezi a befektetési vállalkozást az
575/2013/EU rendelet alkalmazására, a befektetési vállalkozás prudens működésére, valamint
annak felügyelésére a Hpt. VI. és IX. Fejezete alkalmazandó.
(4) A Felügyelet haladéktalanul köteles az (1) bekezdés szerinti határozatát visszavonni, ha a
befektetési vállalkozás eszközeinek értéke a döntést megelőző 12 hónap átlagában, összevont
alapon számított 5 milliárd eurót nem haladja meg."

Módosítópont sorszáma 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Bszt. 136. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Bszt. 136. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

.. (7) A befektetési vállalkozás felszámolása esetén az (EU) 2019/2033 rendelet(ben
meghatározott alárendelt kölcsöntőkéből, valamint kiegészítő alárendelt kölcsöntőkéből
eredő) alkalmazásában járulékos tőkének minősülő tartozást a Cstv. 57. § ( 1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott tartozás kielégítését követően kell kielégíteni."

Módosítópont sorszáma 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Bszt. 161/C. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Bszt. 161 /C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

. .161 /C. § ( 1) A Felügyelet látja el az összevont alapú felügyeletet, illetve a csoporttőke
tesztnek való megfelelés felügyeletét a befektetésivállalkozás-csoportot vezető, magyarországi
székhelyű befektetési vállalkozás anyavállalat vagy EU-szintű befektetési vállalkozás
anyavállalat esetében.··

Módosítópont sorszáma 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - Bszt. 163/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A Bszt. 163/A. és 163/8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a likviditási kockázatokat vagy likviditási
kockázati elemeket kizárólag akkor lehet az (EU) 2019/2033 rendelet (harmadik)ötödik
részében meghatározott likviditási követelmények által részben vagy egészben nem fedezettnek
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tekinteni, ha a befektetési vállalkozás által a 106. § ( 1) bekezdésével összhangban elvégzett
értékelés felügyeleti felülvizsgálatát követően a Felügyelet által megfelelőnek ítélt likviditás
összegeire és típusaira vonatkozó követelmények magasabbak, mint a befektetési vállalkozásra
az (EU) 2019/2033 rendelet ötödik részében meghatározott likviditási követelmények."

Módosítópont sorszáma 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § 
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A Bszt.
1. 4. § (2) bekezdés 33a. pontjában a ..befolyásoló részesedéssel" szövegrész helyébe a
..minősített befolyással" szöveg,
2. 8. § (1 a) bekezdésében a ..befolyásoló részesedésre" szövegrész helyébe a ..minősített
befolyásra" szöveg,
3. 20/A. § (2) bekezdésében a ..vállalkozással nem állnak munkaviszonyban." szövegrész
helyébe a ..vállalkozásban nem látnak el ügyvezetői feladatokat." szöveg, a ..nem áll
munkaviszonyban a befektetési vállalkozással," szövegrész helyébe a ..nem lát el ügyvezetői
feladatokat a befektetési vállalkozásban, .. szöveg,
4. 22. § ( 1 a) bekezdésében a ..Befektetési vállalkozásnál" szövegrész helyébe a ..Befektetési
vállalkozásnál, befektetési holding társaságnál és vegyes pénzügyi holding társaságnál" szöveg,
5. 22. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az .. (1 ), az ( la), a (4) bekezdés" szövegrész helyébe
az ..(1 a), a (4) bekezdés.. szöveg,
6. 24/G. § (1) bekezdésében az ..575/2013/EU rendelet" szövegrész helyébe az ,.(EU)
2019/2033 rendelet" szöveg,
7. 37. § (6a) bekezdésében és 180. § (4) bekezdés i) pontjában a ..befolyásoló részesedés"
szövegrész helyébe a ..minősített befolyás" szöveg,
8. 102. § (3) bekezdés i) pontjában a ,, 105. §-ban meghatározott" szövegrész helyébe a
,.szavatoló'' szöveg,
18.)9. 110/N. § (5) bekezdésében a ,.parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe a
..parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1093/2010/EU rendelet)" szöveg,
19, )fil 106. § (1) bekezdésében a ..szavatoló tőke mértékét" szövegrész helyébe a ..szavatoló
tőke és likvid eszközök mértékét" szöveg,
110, )l.L 161/A. § (10) bekezdésében az .akkor a vegyes.. szövegrész helyébe az ..akkor a
vegyes tevékenységű holding társaság leányvállalatai közötti, valamint a vegyes" szöveg,
111.)Ll.,_ 161/B. § (5) és (6) bekezdésében az ..Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU
irányelvében" szövegrész helyébe az ,.e törvényben és az (EU) 2019/2033 rendelet első
részében" szöveg,
112.)_ll 161/0. § (2) bekezdésében a . .felügyeleti hatóságának" szövegrész helyébe a
.. felügyeleti hatóságának és szanálási hatóságának" szöveg,
113.)1.i, 161/0. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az ..a (6)-(7) bekezdésben" szövegrész
helyébe az ..az ( 1 )-(2) és a (6)-(7) bekezdésben" szöveg,
114.)12..c 161/0. § (7) bekezdésében az ..EBH-C szövegrész helyébe az ..EBH-t, az Európai
Rendszerkockázati Testületet" szöveg,
115.]_l__Q__, 162. § (13) bekezdésében a ,,j) pontja" szövegrész helyébe a ..e) pontja" szöveg,
116.)lL 162. § (14) bekezdésében az ,.m) pontja" szövegrész helyébe az ,,f) pontja" szöveg,
117.)1.£c 163. § (1) bekezdés b) pontjában az ..575/2013/EU rendelet" szövegrész helyébe az
..(EU) 2019/2033 rendelet" szöveg,
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118. 112..: 164. § ( 1) bekezdés !) pontjában az ..( 5) és ( 6r· szövegrész helyébe az .. ( 5 ), ( 6) és (25 ) ..
szöveg,
p9.J20. 174. § (5) bekezdésében az .. európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság)
létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi .. szövegrész helyébe az . .1093/2010/EU.. szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § 
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Hatályát veszti a Bszt.
a) 4. § (2) bekezdés 1 a., 85-93. és 104- 106. pontja,
h) 20/A. § (4) bekezdés d) pontja és (5) bekezdése,
e) 101. § (3) bekezdése,
d) .. Belső minősítésen alapuló módszerek alkalmazása.. című alcíme,
e) I 05. § (2) bekezdése,
f) 106. § (4) és (5) bekezdése,
g) XXIA. Fejezete,
h) 162. § (3), (4), (7), (9), (10) és (12) bekezdése,
i) I 73/A. § d) pontja,
J) 180. § ( 1) bekezdés h) pontja,
l_s.)_2. melléklete. 

Módosítópont sorszáma 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § - Ptk. 3:218. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

57. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:218. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

.. (2) A zártkörűen működő részvénytársaság részvényei - a részvénytársaság működési
formájának megváltoztatásához kapcsolódó forgalomba hozatalt kivéve - [nyilvánosan nem
hozhatók forgalomba]olyan módon hozhatók forgalomba, ami a tőkepiacról szóló szabályok
szerinti tájékoztató, minimum tájékoztató készítési kötelezettséget nem von maga után és nem
jelent tőzsdei bevezetést sem."

Módosítópont sorszáma 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - Ptk. 3:366. § (4) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

58. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:366. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,.(4) A szövetkezet átalakulásával létrejövő részvénytársaság [kizárólag) zártkörűen alapítható
azzal, hogy a részvények felajánlása kizárólag az átalakuló szövetkezet tagjai, illetve üzletrész
tulajdonosai részére lehetséges. A részvények átalakulás során történő, nyilvános
ajánlattételnek minősülő felajánlása nem jelenti a zártkörűen működő részvénytársaság
részvényeinek forgalomba hozatalára vonatkozó e törvény szerinti korlátozás sérelmét."

Módosítópont sorszáma 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § - MNBtv. 35/A. §
Módosítás jellege: módosítás

61. § 

Az MNBtv. 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

..35/A. § (1) Ha a rendszerszintű vagy makroprudenciális kockázatok kialakulásának
megelőzése és csökkentése, és a pénzügyi közvetítőrendszer ellenálló képességének növelése
indokolja, akkor a globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre és egyéb rendszerszinten
jelentős intézményekre vonatkozó tőkepufferkővetelrnény és az anticiklikus
tőkepufferkővetelmény által nem kezelt kockázatokra a Pénzügyi Stabilitási Tanács a
Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között rendszerkockázati
tőkepufferrátát határozhat meg.
(2) A 141/A. §-ban meghatározott tájékoztatás magában foglalja:
a) a magyarországi rendszerszintű vagy makroprudenciális kockázatnak, és annak pénzügyi
közvetítőrendszerre gyakorolt hatásának ismertetését,
h) a rendszerkockázati tőkepuffer szükségességének, és annak várható hatékony és arányos
kockázatcsökkentő hatásának bemutatását,
e) a rendszerkockázati tőkepuffer egységes piacra gyakorolt várható hatásának ismertetését,
d) az alkalmazandó rendszerkockázati tőkepufferráta vagy tőkepufferráták mértékét és azt,
hogy azt milyen kitettségekre, illetve intézményekre vonatkozóan írja elő,
e) ha a rendszerkockázati tőkepufferráta az összes kitettségre vonatkozik, akkor miért véli úgy,
hogy a rendszerkockázati tőkepuffer nem duplikálja az egyéb rendszerszinten jelentős
intézményekre vonatkozó, a [ 131. cikk)Hpt. 89. §-a és 90. §-a szerinti tökepuffer működését.
(3) Amennyiben a rendszerkockázati tőkepufferráta megállapításáról szóló döntés a korábban
megállapított tökepufferrátához képest csökkenést jelent vagy nem jelent változást, az MNB
nek csak a 141 /A. § szerinti tájékoztatást kell megtennie.
(4) Ha az MNB 3 százalék vagy az alatti mértékben kíván rendszerkockázati tőkepufferrátát
előírni, akkor a 141/A. § [(l) bekezdés) a) pontjában meghatározott tájékoztatást követően -
legkorábban 30 nappal - alkalmazhatja azt a Hpt. 92. § (1) bekezdésében meghatározott
valamennyi kitettségre vonatkozóan azzal, hogy minden EGT-államban lévő kitettségekre
azonos rendszerkockázati tőkepufferrátát ír elő.
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(5) Ha az MNB a Hpt. 92. § (1) bekezdés h) pontja szerinti kitettségre 3 százalék feletti vagy a
Hpt. 92. § ( 1) bekezdés a) és e) pontja szerinti kitettségre 5 százalék feletti mértékben kíván
rendszerkockázati tőkepufferrátát előírni, akkor ezt csak az Európai Bizottság előzetes
jóváhagyása esetén vezetheti be. Ebben az esetben az MNB tervezetét véleménnyel ellátva
megküldi az Európai Bizottságnak(, amely kettő hónapon belül véleményt küld az MNB
nek).
( 6) Ha az MNB a Hpt. 92. § ( 1) bekezdés a) és e) pont szerinti kitettségre 3 és 5 százalék közötti
mértékben kíván rendszerkockázati tőkepufferrátát előírni, akkor az MNB előzetesen megküldi
a tervezetét véleménnyel ellátva az Európai Bizottságnak azzal, hogy a rendszerkockázati
pufferrátát e bekezdés szerint csak az Európai Bizottság előzetes véleményének kézhezvételét
követően vezetheti be.
(7) Ha az (5) bekezdésben rögzített véleményében az Európai Bizottság ellenzi az MNB által
tervezett, az (5) bekezdésben meghatározott mértékű tőkepufferráta bevezetését, akkor az MNB
köteles az Európai Bizottság véleményében meghatározottaknak megfelelően eljárni.
(8) Ha a (6) bekezdésben rögzített véleményében az Európai Bizottság ellenzi az MNB által
tervezett, a (6) bekezdésben meghatározott mértékű tőkepufferráta bevezetését, akkor az MNB
az ellenvélemény figyelembe vétele nélkül bevezetheti a tervezetében meghatározott mértékben
a rendszerkockázati tőkepufferrátát azzal, hogy a vélemény figyelembe nem vételét részletesen
indokolja az Európai Bizottság számára.
(9) A (6) bekezdésben meghatározott esetben, amennyiben másik EGT-államban székhellyel
rendelkező anyavállalat hitelintézet leányvállalata érintett, a MNB az Európai Bizottsággal
egyidejűleg az ügyben érintett többi illetékes felügyeleti hatóságot is értesíti, egyeztet velük.
Ha a többi érintett illetékes felügyeleti hatóság és az MNB nem ért egyet az Európai
Bizottságnak megküldött javaslat tekintetében, vagy a javaslatnak az Európai Bizottság felé
megküldését követő egy hónapon belül az Európai Rendszerkockázati Testület a
rendszerkockázati tőkepuffer alkalmazását illetően ellenvéleményt fejez ki, akkor az MNB az
Európai Bankhatósággal egyeztetést kezdeményez, amely egyeztetés során az Európai
Bankhatóság részéről rögzítésre kerülő vélemény az MNB-re nézve nem kötelező.
(10) Az MNB elismerheti a másik EGT-államban megállapított rendszerkockázati
tőkepufferrátát mérlegelve a (141/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján) kapott információkat,
és előírhatja a Magyarországon székhellyel rendelkező hitelintézetek számára annak
alkalmazását az adott EGT-államban lévő kitettségeik tekintetében.
( 11) Az MNB kérheti az Európai Rendszerkockázati Testületet, hogy adjon ki ajánlást egy vagy
több EGT-állam vonatkozásában az MNB által meghatározott rendszerkockázati tőkepuffer
elismerésének érdekében."

Módosítópont sorszáma 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - MNBtv. 50/A. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

69. §

Az MNBtv. 50/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

.,(9) A hirdetményt az MNB a honlapján helyezi el. A döntés - a (7) bekezdésben foglaltak
kivételével - a honlapon történt megjelentetés napját követő tizedik napon közöltnek
tekintendő."
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Módosítópont sorszáma 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő 21.1 és 22.] ponttal egészül ki:

(A -10. §) 

..21. (34) bekezdése a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos
közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi
rendelet[,[
[,,22. (35) bekezdése a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális
követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a
806/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2033 európai
parlamenti és tanácsi rendelet"]

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg a:: MNB feladatkörében és 
eljárásában.)

Módosítópont sorszáma 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

(A -10. ,'-') 

,.22. (35) bekezdése a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről,
valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet
módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi
rendelet""

(végrehaitcíscího:: s::iikséges rendelke::éseket állapít meg a:: MNB feladatkörében és 
elicírcísában.) 

Módosítópont sorszáma 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 86. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.)
55. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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.. ( 4a) Ha a pénzforgalmi intézmény vagy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény főirodája
másik EGT-államban található és a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége Magyarország
területén történő végzéséhez pénzforgalmi közvetítőt kíván igénybe venni, akkor Magyarország
területén központi kapcsolattartó pontot köteles kijelölni, amennyiben megfelel az (EU)
2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra
vonatkozó központi kapcsolattartó pontok kijelölési kritériumait, illetve a központi
kapcsolattartó pontok feladatait meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében
történő kiegészítéséről szóló 2019. március 14-i (EU) 2020/1423 bizottsági rendelet 1.
cikkének.""

Módosítópont sorszáma 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

86. §

Az [egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban:
Fsztv.)]Fsztv. 60. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 108. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[108. § 

A Hpt. 106. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül kí:

,,(9) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a hitelintézet pontosan dokumentálja
és a Felügyelet kérésére rendelkezésre bocsátja a vezető testülete tagjának, a vezető
testülete tagja közeli hozzátartozójának befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással
szemben vállalt kockázatot és az olyan vállalkozással szemben vállalt kockázatot,
amelyben a vezető testülete tagja, a vezető testülete tagjának közeli hozzátartozója vezető
állású személy vagy a vezető testület tagja."]

Módosítópont sorszáma 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (2) bekezdés - Hpt. 119. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hpt. 119. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Ha a nyugdíjpolitikára vonatkozó szabályzat alapján a vezető állású személy, munkavállaló
részére teljesítményjavadalmazása részeként nem kötelező nyugdíjjuttatás jár és a vezető állású
személy, munkavállaló
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a) a nyugdíjazása előtt távozik a hitelintézettől, akkor a hitelintézetnek a 118. § ( 11)
bekezdésében meghatározott eszközök formájában öt évig vissza kell tartania a nem kötelező
nyugdíjjuttatásokat,
h) eléri a nyugdíjazását, akkor a hitelintézet a munkaviszony megszűnése után ötéves
visszatartási időszak figyelembevételével fizetheti ki ezen juttatásokat a 118. § ( 11)
bekezdésében meghatározott eszközök formájában.
( 5) A 1 18. § ( 1 1 ) és ( 12) bekezdése, valamint a (4) bekezdés nem alkalmazandó
a) az olyan hitelintézetre, amely nem minősül az 575/2013/EU rendelet 4. cikk ( 1) bekezdés
146. pontjában meghatározott nagy méretű hitelintézetnek, és az egyedi alapon számított, előző
négy év végi mérlegfőösszegének átlaga nem haladja meg az ezerötszáz-milliárd forintot,
h) arra a munkavállalóra, akinek az éves teljesítményjavadalmazása nem haladja meg a
tizen(ötmillióJhétmillió-ötszázezer forintot, és a teljesítményjavadalmazás a munkavállaló
teljes éves javadalmazásának legfeljebb az egyharmada...

Módosítópont sorszáma 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 114. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Hpt. 144. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

.. (6) A hitelintézet pontosan dokumentálja és kérésre a Felügyelet rendelkezésére bocsátja a
vezető testülete tagjának, a vezető testülete tagja közeli hozzátartozójának befolyásoló
részesedése alatt álló vállalkozásnak nyújtott hiteleket és az olyan vállalkozásnak nyújtott
hiteleket, amelyben a vezető testülete tagja, a vezető testülete tagjának közeli hozzátartozója a
Ptk. szerinti vezető tisztségviselő.""

Módosítópont sorszáma 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 131. § - nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

131. §

A Hpt. 304/C. §-a a következő (6a)[-(6c)J és (6b) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 134. § 
Módosítás jellege: módosítás

134. §

A Hpt.
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1. 18. § (4) bekezdésében a ..biztosítóintézet vagy befektetési társaság.. szövegrész helyébe a
..biztosító vagy befektetési vállalkozás.. szöveg,
2. 79. § (2) bekezdésében és 80. § (1) bekezdésében a .jegyzett töke.. szövegrész helyébe az
. .induló töke.. szöveg,
3. 86. § (1) bekezdésében a ..92. cikkében.. szövegrész helyébe a ..92. cikk ( 1) bekezdés a), h) 
és e) pontjában" szöveg,
4. 86. § (2) bekezdésében az .. 1. rész.. szövegrész helyébe az ..Első Rész.. szöveg,
5. 87. § (7) bekezdésében a ..hitelintintézet" szövegrész helyébe a ..hitelintézet" szöveg,
6. 89. § (9) bekezdésében az ..MNB legalább.. szövegrész helyébe az .. MNB a (2) bekezdés
alkalmazásával legalább.. szöveg,
7. 94. § (3) bekezdés h) pontjában az ..és.. szövegrész helyébe a .vagy.. szöveg,
8. 107. § ( 1) bekezdés f) pontjában a ..megfelelő" szövegrész helyébe a ..megfelelő, nemek
szempontjából semleges" szöveg,
9. 108. § (5) bekezdés e) pontjában a .. rnodellkockázatot" szövegrész helyébe a
..modellkockázatot és a kiszervezésből eredő kockázatot" szöveg,
10. 155. § (1) bekezdés e) pont cd) alpontjában a ..befektetési társaságnál .. szövegrész helyébe
a ..befektetési vállalkozásnál .. szöveg,
11. 173. § (2) bekezdés h) pontjában az ..MNB.. szövegrész helyébe a ..Felügyelet" szöveg,
12. 173. § (6) bekezdésében a . .tanácsi rendelet" szövegrész helyébe a ..tanácsi rendelet (a
továbbiakban: 1093/2010/EU rendelet) .. szöveg,
13. 185. § (2) bekezdés d) pontjában a ..követelményekkel" szövegrész helyébe a
,.követelmények teljesítésével .. szöveg,
14. 199/A. § (5) bekezdés h) pontjában, 224. § (3) bekezdésében és 257/B. § (5) bekezdésében
az ..európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat
módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010.
november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi" szövegrész helyébe az
.. 1093/2010/EU.. szöveg,
15. 285. § (2) bekezdésében a . .24/A. § .. szövegrész helyébe a . .24/C. § .. szöveg,
l§_,_289. § (1) bekezdésében az ,.i)-iv) és vii) alpont" szövegrész helyébe az .. i), ii) és vt-vii)
alpont" szöveg,
116.]lL. 289. § (2) bekezdésében az ..v) és vi) alpont" szövegrész helyébe a .iii) és iv} alpont"
szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 135. § 
Módosítás jellege: módosítás

135. § 

Hatályát veszti a Hpt.
a) 79. § (2) bekezdés h) pontjában a .. , valamint" szövegrész,
h) 97. § (3) bekezdésében a .. , tagállami pénzügyi holding társaság és vegyes pénzügyi holding
társaság anyavállalat" szövegrész,
e) 172. § (2) bekezdésében a .Jutelintézet anyavállalata befektetési vállalkozás, illetve a"
szövegrész,
d) 174. § (5) bekezdésében a ,,pénzügyi holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding
társaság,·· szövegrész,
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e) 177. § (5) bekezdés k) pontja,
f) 180. §-a,
g) 290. § ( 1) bekezdés h) pontja,
bl_5. melléklet 1. pont g) alpontjában az ..és befektetési vállalkozások.. szövegrész.

Módosítópont sorszáma 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § (1) bekezdés - nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

139. §

( 1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 3. § 1. és la.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő 1 b. és 1 c. ponttal
egészül ki:

Módosítópont sorszáma 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 156. § 
Módosítás jellege: módosítás

156. §

filA Szantv. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,62. § (1) Az intézmény és az 1. § ( 1) bekezdés h) és e) pontja szerinti szervezet eleget tesz a
szavatoló tökére, a leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimum
követelménynek, ha e§ és a 65-68/F. § azt előírja.
(2) A szanálási feladatkörében eljáró MNB az ( 1) bekezdés szerinti követelményt a 67. § (4)
(13) vagy a 67. § (16)-(23) bekezdésével összhangban, a szavatoló töke és a leírható, illetve
átalakítható kötelezettségek összegeként számítja ki és alábbiak százalékos mértékében fejezi
ki:
a) az intézménynek és az 1. § ( 1) bekezdés h) és e) pontja szerinti szervezetnek az 575/2013/EU
rendelet 92. cikk (3) bekezdésével összhangban kiszámított teljes kockázati kitettség értéke; és
h) az intézménynek és az 1. § (1) bekezdés h) és e) pontja szerinti szervezetnek az 575/2013/EU
rendelet 429. és 429a. cikkével összhangban számított teljes kitettség mértéke."

(2) A Szantv. 62. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

.. (3) Ha a befektetési vállalkozás nem minősül az (EU) 2019/2033 rendelet 1. cikk (2) vagy (5)
bekezdésében említett befektetési vállalkozásnak, akkor az egyedi szavatoló tökével
kapcsolatos, az 575/2013/EU rendelet 92. cikkére történő hivatkozások az alábbiak szerint
értelmezendőek:
a) az 575/2013/EU rendelet 92. cikk (1) bekezdés e) pontjára történő hivatkozás az (EU)
2019/2033 rendelet 11. cikk (1) bekezdésre történő hivatkozásként értelmezendő,
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b) az 575/2013/EU rendelet 92. cikk (3) bekezdésre történő hivatkozás az (EU) 2019/2033
rendelet 11. cikk ( 1) bekezdésében meghatározott alkalmazandó követelmény és 12,5
szorzatára történő hivatkozásként értelmezendő.
(4) Ha a befektetési vállalkozás nem minősül az (EU) 2019/2033 rendelet 1. cikk (2) vagy (5)
bekezdésében említett befektetési vállalkozásnak, akkor a többlettőke-követelményre történő
hivatkozást a Bszt.-ben meghatározottak szerint kell értelmezni."

Módosítópont sorszáma 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 158. § - Szantv. 66. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

158. §

A Szantv. a következő 28/A-28/1. alcímmel egészül ki:

..(8) A (7) bekezdéstől eltérően a szanálási feladatkörében eljáró MNB engedélyével a
globálisan rendszerszinten jelentős intézmény vagy a 67. § (12)---( 15) bekezdése szerint szanálás
alá vonható szervezet szavatoló tőkével, alárendelt leírható instrumentummal vagy a ( 6)
bekezdés szerinti kötelezettséggel teljesíti a 68/A. §-ban meghatározott követelmény azon
részét, amely a szavatoló tőkét is tartalmazó kötelezettségállomány ~százalékánál alacsonyabb,
de a ./-_ melléklet 1. pontja eredményeként kapott összegnél magasabb értéket eléri, ha eleget
tesz az 575/2013/EU rendelet 72b. cikk (3) bekezdésének is."

Módosítópont sorszáma 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 158. § - Szantv. 68/D. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

158. §

A Szantv. a következő 28/A-28/1. alcímmel egészül ki:

..(4) Ha ugyanahhoz a globálisan rendszerszinten jelentős intézményhez több globálisan
rendszerszinten jelentős intézménynek minősülő szanálás alá vonható szervezet tartozik, akkor
a szanálási feladatkörében eljáró MNB tárgyalásokat folytat a többi érintett hatósággal és a
globálisan rendszerszinten jelentős intézmény szanálási stratégiájával összhangban
megállapodik az érintett hatóságokkal az 575/2013/EU rendelet 72e. cikkének alkalmazásáról
és minden olyan korrekcióról, amely az egyedi szanálás alá vonható szervezet esetében
a) a 68. § (4) bekezdés (a) pontjában)alapján minden egyes szanálás alá vont szervezetre
megállapított és az 575/2013/EU rendelet 12. cikkében meghatározott értékek összege,
valamint
b) a 68. § (4) bekezdés (b) pontjában)alapján az EU-szintű anyavállalatra megállapított és az
575/2013/EU rendelet 12. cikkében meghatározott értékek összege
közötti különbség minimalizálásához vagy kiküszöböléséhez szükséges azzal, hogy az a) pont
szerinti összeg nem lehet kisebb, mint a h) pont szerinti összeg...
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Módosítópont sorszáma 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 160. § - Szantv. VIII. Fejezet cím
Módosítás jellege: módosítás

160. §

A Szantv. VIII. Fejezet címének helyébe a következő rendelkezés lép:

..VIII. Fejezet
Tőkeelemek és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírása vagy átalakítása, valamint

az állami pénzügyi stabilizációs eszkőz"

Módosítópont sorszáma 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 162. § 
Módosítás jellege: módosítás

162. §

filA Szantv. 74. §-a a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

.. (2a) Ha a tőkeelemeket és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségeket a szanálás alá
vonható szervezet közvetetten, ugyanazon szanálás alá vonható csoportba tartozó más
szervezeten keresztül vásárolta meg, akkor a veszteségek tényleges áthárítása, valamint az
érintett szervezetnek a szanálás alá vonható szervezet általi feltőkésítése céljából a tőkeelemek
és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírása vagy átalakítására vonatkozó
jogosultság gyakorlásával egyidejűleg a szanálási feladatkörében eljáró MNB ugyanezen
jogosultságát az érintett szervezet anyavállalata vagy a nem szanálás alá vonható szervezetnek
minősülő más anyavállalat szintjén is gyakorolja.
(2b) A tőkeelemek és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírására vagy átalakítására
vonatkozó jogosultságnak a szanálási eszköztől független gyakorlását követően az érintett
tulajdonosok és hitelezők védelme érdekében el kell végezni a 97. §-ban meghatározott
független értékelést a 98. § alkalmazásával.
(2c) A leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírására vagy átalakítására vonatkozó
jogosultságnak a szanálási eszköztől független gyakorlása csak azon leírható, illetve
átalakítható kötelezettségek tekintetében lehetséges, amelyek - a kötelezettségek hátralévő
futamidejére vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 72c. cikk ( 1) bekezdésében meghatározott
feltétel kivételével - megfelelnek a 68/8. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek
azzal, hogy a jogosultság gyakorlásával egyetlen tulajdonos vagy hitelező sem viselhet annál
nagyobb veszteséget, mint amelyet akkor viselt volna, ha az intézményt vagy az 1. § ( 1)
bekezdés b) és e) pontja szerinti szervezetet felszámolják.
(2d) Ha egy szanálás alá vonható szervezetnél vagy- rendkívüli körülmények esetén a szanálási
tervtől eltérve - egy szanálás alá vonható szervezetnek nem minősülő szervezetnél szanálási
eszközt alkalmaznak, a 79. § ( 1) bekezdésével összhangban az adott szervezet szintjén
csökkentett, leírt vagy átalakított összegeket kell figyelembe venni az érintett szervezetre
alkalmazandó a 34. § (5) bekezdése, a 60. § (2) bekezdés a) pontja vagy a 60. § (5) bekezdés
a) pontja szerinti küszöbértékekre vonatkozó számításokban."
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(2) A Szantv. 74. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,.(6) Ha a releváns tökeinstrumentumokat vagy a (2c) bekezdés szerinti leírható, illetve
átalakítható kötelezettségeket figyelembe veszik a 68/B. § ( 1 )-( 4) bekezdés szerinti
követelmény teljesítéséhez, akkor a (3) bekezdésben meghatározott megállapítások
megtételéért azon EGT-állam szanálási hatósága a felelős, amely EGT-államban az intézményt
vagy az 1. § (1) bekezdés h) és e) pontja szerinti szervezetet engedélyezték."

Módosítópont sorszáma 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 166. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Szantv. 80. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,.( 1) A 68/B. §-ban meghatározott követelmény egyedi alapon történö teljesítése céljából
releváns tökeelemeket vagy a 74. § (2c) bekezdése szerinti leírható, illetve átalakítható
kötelezettségeket kibocsátó, vagy a szavatoló töke követelmények egyedi vagy összevont
alapon történő teljesítése céljából elismerhető releváns tökeelemeket kibocsátó leányvállalatra
vonatkozó, a 74. § (3) bekezdés a)-c) vagy e) pontja szerinti megállapítás megtétele előtt a
szanálási feladatkörében eljáró MNB
a) a 74. § (3) bekezdés a)-c) vagy e) pontja szerinti megállapítás megtétele mérlegelésekor az
érintett szanálás alá vonható szervezet szanálási hatóságával történt konzultációt követő 24 órán
belül értesíti
aa) az összevont felügyeletet ellátó hatóságot és - ha az eltérö - az összevont alapú felügyeletet
ellátó hatóság székhelye szerinti EGT-állam 74. § (3) bekezdése szerinti megállapítások
megtételére jogosult hatóságot,
ah) az ugyanazon szanálás alá vonható csoportba tartozó olyan egyéb szervezet szanálási
hatóságát, amely szervezet közvetlenül vagy közvetve a 68/B. § (5) bekezdés szerinti
kötelezettséget vásárolt a 68/B. § (1)={4) bekezdés hatálya alá tartozó szervezettől,
h) a 74. § (3) bekezdés e) pontja szerinti megállapítás megtétele mérlegelésekor haladéktalanul
értesíti azon releváns tökeelemeket kibocsátó intézmény, 1. § (1) bekezdés h) és e) pontja
szerinti szervezet felügyeleti hatóságát, amely tőkeelemek tekintetében leírási vagy átalakítási
hatáskört kell gyakorolni, amennyiben a megállapítás megtételére kerül sor, valamint -
amennyiben az egy másik hatóság - azon EGT-állam szanálási hatóságát, amelyben a
felügyeleti hatóság és az összevont felügyeletet ellátó hatóság van."

Módosítópont sorszáma 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 177. § - Szantv. 150/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

177. § 

A Szantv. 79. alcíme a következő 150/D. §-sal egészül ki:
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., 150/0. § ( 1) Az intézményeknek, valamint az 1. § (1) bekezdés b) és e) pontja szerinti
szervezeteknek 2024. január l-jétől kell megfelelniük a pénzügyi közvetítőrendszer egyes
elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi ... törvénnyel (a
továbbiakban: Módtv2.) megállapított 68/A. §-ban vagy 68/B. §-ban, illetve a 66. § [(8)
(12))(7)-(11) és [(14))í.ll) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelynek eléréséhez a
szanálási feladatkörében eljáró MNB egy olyan közbenső célszintet határoz meg, amelyet az
intézményeknek és a szervezeteknek 2022. január l-én teljesíteni kell."

Módosítópont sorszáma 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § 
Módosítás jellege: módosítás

180. §

A Szantv.
1. 3. § 17. pontjában az ,,és a befektetési" szövegrész helyébe az ,,és befektetési" szöveg,
2. 11. § (1) bekezdésében és 12. § (4) bekezdésében az ,,az intézmény" szövegrész helyébe az
,,a szervezet" szöveg,
3. 11. § (2) bekezdésében az .Az intézmény" szövegrész helyébe az .,A szervezet" szöveg,
4. 11. § (3) bekezdésében az ,,az intézmény által a (2) bekezdésben" szövegrész helyébe az ,.a
szervezet által a (2)-(2b) bekezdésben" szöveg,
5. 12. § (3) bekezdésében az ,,az intézmény számára" szövegrész helyébe az .,a szervezet
számára" szöveg,
6. 13. § (3) bekezdésében a ,,csoportbeli" szövegrész helyébe a .xsoportbeli - szanálás alá
vonható szervezet vagy szanálás alá vonható szervezetnek nem minősülő -" szöveg,
7. 14. § (4) bekezdés a) pontjában az ,,az intézmény" szövegrész helyébe az .,a csoport" szöveg,
8. 17. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,tőkeelemek leírására vagy átalakítására" szövegrész
helyébe a ,,releváns tőkeelemek és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírására és
átalakítására" szöveg,
9. 57. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,(1) bekezdése szerinti pénzügyi vállalkozás" szövegrész
helyébe az ,,(1) bekezdés b) és e) pontja szerinti szervezet" szöveg,
10. 60. § (1) bekezdés a) pontjában a .Jeírható vagy átalakítható" szövegrész helyébe a
.Jiitelezői feltőkésítésbe bevonható" szöveg,
11. 61. § ( 1) bekezdés a) pontjában és 61. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a ,.leírható és
átalakítható" szövegrész helyébe a .Jiitelezői feltőkésítésbe bevonható" szöveg,
12. 61. § (3) bekezdésében a ,,tőkeelemek leírásra" szövegrész helyébe a .,tőkeelemek, leírható,
illetve átalakítható kötelezettségek leírásra" szöveg,
13. 69. § ( 1) bekezdés b) pontjában a ,.tagsági részesedést" szövegrész helyébe a .Jiitelezői
feltőkésítésbe bevonható kötelezettséget az" szöveg,
14. 70. § (3) bekezdés e) pontjában az ,,az egyéb kötelezettségek" szövegrész helyébe az ,,a
többi, hitelezői feltőkésítésbe bevonható kötelezettségek" szöveg,
15. 72. § (5) bekezdésében a[z] .,[(1) bekezdése )szerinti pénzügyi vállalkozásnak" szövegrész
helyébe az ,,( 1) bekezdés b) és e) pont szerinti szervezetnek" szöveg,
16. 72. § (5) bekezdésében a[z) .,[(l) bekezdése ]szerinti pénzügyi vállalkozással" szövegrész
helyébe az,,( 1) bekezdés b) és e) pont szerinti szervezettel" szöveg,
17. 72. § (5) bekezdésében a[z) ,.[(l) bekezdése ]szerinti pénzügyi vállalkozás" szövegrész
helyébe az ,,(1) bekezdés b) és e) pont szerinti szervezet" szöveg,
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18. 72. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a[z] ,,[(1) bekezdése )szerinti pénzügyi
vállalkozás" szövegrész helyébe az ,,(1) bekezdés b) és e) pont szerinti szervezet" szöveg,
19. 72. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a[z] ,,[(1) bekezdése ]szerinti pénzügyi
vállalkozásnak" szövegrész helyébe az ,,(1) bekezdés b) és e) pont szerinti szervezetnek"
szöveg,
20. 74. § (1) bekezdésében a ,,vállalkozás tőkeelemeinek leírására" szövegrész helyébe a
,,vállalkozás releváns tőkeelemeinek és leírható, illetve átalakítható kötelezettségeinek
Ieírására" szöveg,
21. 74. § (2) bekezdésében a .Jőkeelemek leírására" szövegrész helybe a ,,tőkeelemek és a
leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírására" szöveg,
22. 74. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a ,,kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelem"
szövegrész helyébe a ,,releváns tőkeelem és a (2c) bekezdés alapján leírható, illetve átalakítható
kötelezettség" szöveg,
23. 74. § (3) bekezdés a) pontjában a ,,kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek" szövegrész
helyébe a ,,releváns tőkeelemek és a (2c) bekezdés alapján leírható, illetve átalakítható
kötelezettség" szöveg,
24. 74. § (3) bekezdés e) pontjában az ,,elsődleges alapvető és járulékos" szövegrész helyébe a
,,releváns" szöveg,
25. 74. § (4) bekezdés b) pontjában a ,,tőkeelemek - akár" szövegrész helyébe a ,,tőkeelemek
és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek - akár" szöveg,
26. 80. § (3) bekezdésében az ,,MNB-nek az'' szövegrész helyébe az ,,MNB-nek az ( 1) bekezdés
a) pont aa) alpontjával vagy b) pontjával összhangban az" szöveg,
[26. )27. 84. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,leírható, illetve átalakítható" szövegrész helyébe a
,,hitelezői feltőkésítésbe bevonható" szöveg,
[27.)28. 84. § (1) bekezdés h) pontjában a .Jeírható, illetve átalakítható" szövegrész helyébe az
,,általa kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai, hitelezői feltőkésítésbe bevonható"
szöveg,
[28.)29. 88. § (1) bekezdésében a ,,fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő
teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.)" szövegrész
helyébe a ,,Tvt." szöveg,
[29.)30. 90. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében a ,,közzétételt követő munkanapon
éjfélig" szövegrész helyébe a ,,89. § (1 b) bekezdése szerinti időtartam alatt" szöveg,
[30.)lL 136. § (1) bekezdésében, 137. §-ában, 141. § (1) bekezdésében és 142. §-ában az
.Jntézmény" szövegrész helyébe az ,,intézmény és harmadik országbeli intézmény
magyarországi fióktelepe" szöveg,
[31.)32. 141. § (2) bekezdésében az ,,intézményeket" szövegrész helyébe az ,,intézményeket és
harmadik országbeli intézmény magyarországi fióktelepeit" szöveg,
[32.)33. 141. § (3) bekezdésében az ,,intézmény'' szövegrészek helyébe az ,,intézmény és
harmadik országbeli intézmény magyarországi fióktelepe" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 193. § 
Módosítás jellege: módosítás

193. §
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(1) Ez a törvény - a (2)1 és(3)J-(4) bekezdésben foglalt kivétellel ---=---2020. [december
26Jnovember 30-án lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 2-9. §, a 13. §, a 19. §, a 26. §, a 27. §, a 41. §, a 44. § 1., 2., 5., 7.,
9., 13., 14., 19. és 20. pontja, a 46-53. §, az 56-61. §, a 63. § (1) bekezdése, a 66. §, a 67. §, a
69. §, a 71-73. §, a 75-77. §, a 78. § (2) bekezdése, a 80. §, a 82. §, a 83. § (1) bekezdése, a 84.
§ a)-h) és l) pontja, a 85. § d) pontja, a 86-136. §, a 140-156. §, a 157. § ( 1) bekezdése, a 158-
182. §, a 183. § a) és h) pontja, a 184. §, a 186. §, a 189. §, a 190. §, a 192. §, az 1. melléklet, 
valamint a 3-6. melléklet 2020. december 26-án lép hatályba.
fil.Az 54. §, az 55. §, a 63. § (2) bekezdése, a 83. § (2) bekezdése és a [185)187. § 2021.
március 10-én lép hatályba.
[(3)1.(i) Az 1. § (2) bekezdése, a 10-12. §, 14-18. §, a 20-25. §, a 28-40. §, a 42. §, a 43. §, a
44. § 3., 4., 6.,JL, [9-11.]l 0-12. és [14-17.]l 5-18. pontja, a 45. §, a 62. §, a 63. § (3) bekezdése,
a 64. §, a 65. §, a 68. §, a 70. §, a 74. §, a 78. § ( 1) és (3)-(8) bekezdése, a 79. §, a 81. §, a 83.
§ (3) bekezdése, a 84. § i)-k) pontja, a 85. § at-c) pontja, a [136]137-[1381139. §, a 157. § (2)
bekezdése, a [181 ]l 83. § e) pontja, a [183]185. §, a [186)188. §, a [189Jl2.l. § és a 2. melléklet 
2021. június 26-án lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma 31.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a Javasolt szövegrész:rendelkezése: javaslatban:

1. 10. § ( 1) bekezdés - Bszt. 3. §
8/A. §-a 8/A. §,(2) bekezdés

2. 10. § (1) bekezdés - Bszt. 3. §
161/0. §-a 161/0. §(2) bekezdés

3. 11. § - Bszt. 3/B. § (5) bekezdés
teljes37. § - Bszt. 163/B. § (6) teljeskörüen

bekezdés körűen

4. 13. § - Bszt. 8/A. § ( 1) bekezdés harminc milliárd harmincmilliárd
a) és b) pont

5. 13. § - Bszt. 8/A. § ( 1) bekezdés öt milliárd ötmilliárdb) pont
6. 36. § - Bszt. 162/A. § (1) nem-teljesítése nemteljesítésebekezdés d) pont
7. 36. § - Bszt. 162/A. § (6) bekezdésekkel bekezdésselbekezdés
8. 37. § - Bszt. 163/B. § (2) nem mentesített befektetési nem mentesített a befektetésibekezdés
9. 61. § - MNBtv. 35/A. § (8) figyelembe vétele figyelembevételebekezdés
10. 65. § ( 1) bekezdés - MNBtv. alapjánmegfelelő alapján megfelelő
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44.§ (4a) bekezdés
11. 69. § - MNBtv. 50/A. § (4) személyi, lakcím és személyi, lakcím- és

bekezdés értesítési cím adatait értesítésicím-adatait
12. a 69. §-t követő I 0. § sorszáma I 0. § 70. §
13. 78. § ( 1) bekezdés - MNBtv.

140. § ( 1) bekezdés a) pont ag) Bankkal, mint Bankkal mint
alpont

14. 78. § (2) bekezdés - MNBtv.
140. § (3) bekezdés 6. pont és harmadik országba harmadik országban
(4) bekezdés 3. pont 3.5. alpont

15. 78. § (2) bekezdés - MNBtv.
140. § (4) bekezdés 2. pont

55/8. § 55/8. §-a
2.24. alpont és 6. pont 6.1.
alpont

16. 83. § (1) bekezdés - MNBtv.
186. § (5) bekezdés 11. és 12. rendelet rendelet,
pont

17. 91. § - Hpt. 18. § (5a) bekezdés megosztását,és megosztását, ésd) pont
18. 91. §-Hpt. 18. § (5a) bekezdés 15/A. 15/A. §-bane) pont
19. 94. § - Hpt. 31/A. § (2) pontjánakbekezdés pont

20. 95. § - Hpt. 32. § ( 1) bekezdés 92a. és 92b. cikkben 92a. és 92b. cikkete) pont
21. 99. § (3) bekezdés - Hpt. 89. § növekszik növekszik.( 10) bekezdés
22. 112. § (2) bekezdés - Hpt. 118. hatvan 60§ ( 12) bekezdés
23. 122. § - Hpt. 176. § ( 10) csoport, mint csoport mintbekezdés
24. 127. § - Hpt. 186. § (13) indokolás indokolástbekezdés
25. 127. § - Hpt. 186. § (13)

bekezdés, teljeskörű teljes körű158. § - Szantv. 68/0. § (2)
bekezdés

26. 146. § (2) bekezdés - Szantv.
14. § (5a) bekezdés,
158. § - Szantv. 68/0. § (2), (7), MNB, mint MNB mint
(8), ( 10), (12), (14) és (15)
bekezdés

27. 153. § (1) bekezdés - Szantv.
58. § (1) bekezdés e) pont ea) (a továbbiakban:Tvt.) (a továbbiakban: Tvt.)
alpont

28. 154. § - Szantv. 59. § (3a) fennállnak fennállnak-ebekezdés
29. 158. § - Szantv. 66. § (10) erejéig - szavatoló erejéig szavatolóbekezdés
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30. 158. § - Szantv. 66. s (14)':i százalékig százalékáigbekezdés
31. 158. § - Szantv. 67. § ( l )

bekezdés b) pont és (2) intézményi intézmény
bekezdés b) pont

32. 158. § - Szantv. 67. s (1) ':i profiljára; profiljára,bekezdés d) pont
33. 158. § - Szantv. 67. § (11) bekezdésb bekezdésbekezdés
34. 158. s - Szantv. 68. § (1) ':i szervezet szervezet esetébenbekezdés
35. 158. § - Szantv. 68/D. § (3) instrumentumokkal instrumentumokkal teljesíti,

bekezdés teljesíti, amelyet amelyeket
36. 158. § - Szantv. 68/D. § (7) vontható vonhatóbekezdés
37. 158. § - Szantv. 68/D. § ( 11) figyelembe vételére figyelembevételérebekezdés a) és b) pont
38. 159. § ( 1) bekezdés - Szantv. ésszerű észszerű72. § (8a) bekezdés
39. 159. § (1) bekezdés - 72. § (8d) ide értve ideértvebekezdés
40. 171. § - Szantv. 91/A. § (1) szerződéseknek szerződéseknek biztosítaniukbekezdés biztosítania
41. 177. § - Szantv. 150/0. § (6) (12)-(15) (12)-(15)bekezdés

INDOKOLÁS

l. Kodifikációs és nyelvhelyességi módosítások.

2. Pontosító rendelkezés.

3. Kodifikációs jellegű módosítás.

4. Szövegpontosító módosítás.

5. A Bszt. 105. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése miatt szükséges szövegcsere.

6. Az (EU) 2019/2034 irányelv javadalmazási politikát érintő módosításai miatt okafogyottá
vált a felhatalmazás, ezért az európai uniós jogból eredő kötelezettségnek való megfelelés
miatt, valamint a Bszt. 105. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése miatt szükséges
hatályon kívül helyező rendelkezések.

7. Mivel a tőkepiaci szabályozásban a nyilvános, illetve zártkörű forgalomba hozatal
fogalma módosult, ezért a Javaslat- alkalmazkodva a tőkepiaci szabályozás változásához
- továbbra is biztosítja, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság részvényei a
korábbiaknak megfelelő feltételek mellett legyenek forgalomba hozhatóak.
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8. Mivel a tőkepiaci szabályozásban a nyilvános, illetve zártkörű forgalomba hozatal
fogalma módosult, ezért a Javaslat a tőkepiaci szabályozás változásához alkalmazkodó
pontosító rendelkezést tartalmaz.

9. A módosítás azért szükséges, mert tagállami jogszabály az Európai Bizottság számára
nem állapíthat meg határidőt, továbbá a módosítás jogszabályi hivatkozások módosítását
tartalmazza.

10. A módosítás biztosítja az MNBtv. 50/A. § (7) és (9) bekezdése közötti koherenciát.

11. Az MNBtv. 186. § (5) bekezdésének 21. és 22. pontja eltérő időpontban lép hatályba,
ezért külön szerkezeti egységben szükséges szabályozni őket.

12. Az MNBtv. 186. § (5) bekezdésének 21. és 22. pontja eltérő időpontban lép hatályba,
ezért külön szerkezeti egységben szükséges szabályozni őket.

13. A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló (EU) 2015/2366 európai parlamenti
és tanácsi irányelv 29. cikk (4) bekezdése alapján a tagállamok dőntésétől függ, hogy
másik EGT-államban található, de pénzforgalmi közvetítő révén a tagállamban is
szolgáltató pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
kapcsolattartó pontot legyen köteles kijelölni azzal, hogy a Bizottság felhatalmazást
kapott arra, hogy az arányosságra is figyelemmel meghatározza azon kritériumokat,
amikor a tagállamoknak ezen kötelezésre lehetőségük van. A vonatkozó bizottsági
rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. október 9-én jelent meg.

14. Kodifikációs jellegű módosítás.

15. A rendelkezést - tartalmánál fogva - összeférhetetlenségi szabályok között szükséges
elhelyezni.

16. Az (EU) 2019/878 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 27. pont c) alpontjával
megállapított 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 94. cikk (3) bekezdés b)
pontjában ötvenezer eurós limit került rögzítésre.

17. A javaslat összefügg a 108. § [Hpt. 106. § új (9) bekezdés] elhagyásával, mivel a
rendelkezést - tartalmánál fogva - összeférhetetlenségi szabályok között szükséges
elhelyezni.

18. Kodifikációs jellegű módosítás.

19. Szövegpontosítás, illetve a Hpt. 285. § (2) bekezdése tekintetében a téves hivatkozás
pontosítása a jogrendszer egységének biztosítása céljából [HHSz. 44. § ( 1) bekezdés b)
pont].

20. A 2013/36/EU irányelv javadalmazási politikát érintő módosításai miatt okafogyottá vált
a felhatalmazás, így a hatályon kívül helyező rendelkezés európai uniós jogból eredő
kötelezettséget teljesít.

21. Kodifikációs jellegű módosítás.
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22. A szavatoló tőke követelmény vonatkozásában az (EU) 2019/2033 rendeletnek az
575/2013/EU rendelethez való megfeleltetése.

23. Szövegpontosítás.

24. Szövegpontosítás.

25. Kodifikációs jellegű módosítás.

26. Kiegészítő szabály megállapítása a leírásra vagy átalakításra vonatkozó jogosultság
tekintetében.

27. Az (EU) 2019/879. irányelv 1. cikk 26. pontja által módosított 2014/59/EU irányelv 62.
cikkének átültetése miatt szükséges módosítás, amely alapján a tőkeelemek leírására,
átalakítására vonatkozó szabályrendszer módosítása miatt az összevont alapon való
alkalmazásra vonatkozó szabályok is pontosításra kerülnek.

28. Kodifikációs jellegű módosítás.

29. A hivatkozás pontosítása miatt szükséges módosítás.

30. Technikai jellegű módosítások.

31. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.

Budapest, 2020. október 29.

Tisztelettel:

/
/'

Hende Csaba

elnök
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