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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi
közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló

T/15973. számú törvényjavaslat

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Jht. 23. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Jht. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,23. § (1) A különleges felügyelet keretében a Felügyelet megteszi a szükséges intézkedéseket,
kivételes intézkedéseket, ha a jelzálog-hitelintézet
a) valótlan nyilatkozattétellel vagy más jogszabálysértéssel szerezte meg a jelzáloglevél
programra vonatkozó engedélyét,
bJ már nem felel meg a jelzáloglevél-programra vonatkozó engedély feltételeinek,
cJ engedély nélkül bocsát ki jelzáloglevelet,
dJ nem felel meg a kettős fedezet követelményeinek,
eJ olyan jelzáloglevelet bocsát ki, amely az automatikus futamidő rövidülés hatálya alá tartozik,
j) nem elfogadható fedezet mellett bocsát ki jelzáloglevelet,
gJ EGT-államon kívül található fedezet mellett bocsát ki jelzáloglevelet,
hJ megsérti az együttes finanszírozásra vonatkozó követelményeket,
i) nem felel meg a fedezeti halmazra vonatkozó követelményeknek,
jJ nem felel meg a fedezeti halmazban lévő, a származtatott (derivatív) ügyletekre vonatkozó
követelményeknek,
kJ nem felel meg a fedezetek elkülönítésére vonatkozó követelményeknek,
lJ elmulasztja a jelzáloglevél tulajdonosok tájékoztatására vonatkozó követelményeket, hiányos
vagy pontatlan tájékoztatást nyújt,
m) ismételten vagy tartósan elmulasztja a fedezeti halmaz likviditási pufferének fenntartását,
nJ amely kibocsátotta a meghosszabbítható lejárati szerkezetű jelzáloglevelet nem felel meg a
14/C. §-ban meghatározott feltételeknek, [és]illetve
oJ elmulasztja a Felügyelet felé történő adatszolgáltatást, illetve hiányos vagy pontatlan
adatszolgáltatást teljesít.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Felügyelet az intézkedések és kivételes
intézkedések keretében la Felügyelet ]a következőket alkalmazhatja:
a) a jelzáloglevél programra vonatkozó engedély visszavonás[a]át,
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b) a jogsértést elkövető természetes vagy jogi személy személyazonosságának és a jogsértés
típusának nyilvános közzététel[e]ét,
e) a természetes vagy jogi személyt a jogsértő magatartás folytatásától és megismétlésétől eltiltó
végzés[t hozhat] meghozatalát, és
d) bírság[ot szabhat ki] kiszabását.
(3) A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a

továbbiakban: MNBtv.), a Hpt.-ben és a Tpt-ben meghatározottakon túlmenően a következő
intézkedést és kivételes intézkedést alkalmazhatja:
a) határidő megjelölése mellett elrendeli a fedezet helyreállítását, ha a forgalomban lévő
jelzáloglevelek még nem törlesztett névértékének és kamatának összege meghaladja a fedezet
összegét azzal, hogy a fedezet helyreállítása pótfedezet bevonásával, újabb jelzáloghitel
kihelyezésével vagy jelzáloglevél visszavásárlásával történhet; és
b) a jelzáloglevelekből eredő kötelezettség és a fedezetet képező jelzáloghitel-állomány -
ideértve a visszavásárlási vételárból, valamint refinanszírozási hitelből eredő
követelésállományt is - továbbá a pótfedezet átruházására kötelezheti a jelzálog-hitelintézetet,
ha tőkemegfelelési mutatója - kilencven napot meghaladóan - négy százaléknál alacsonyabb,
és azt a Felügyelet által megállapított határidőn belül nem tudják helyreállítani."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Jht. [VII. Záró rendelkezések része ]a ,,Felhatalmazás" alcímet követően a következő
alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Tpt. 68. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Tpt. 68. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Nem kell az (1 )-(4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni abban az esetben, ha az ( 1)
bekezdésben meghatározott mértékű befolyásszerzésre a Szantv. keretében alkalmazható
szanálási intézkedések vagy hatáskörök, vagy [az]a központi szerződő felek helyreállítására és
szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a
600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a
2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló,
2020. december 16-i (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendelet V. címében előírt
szanálási eszközök, hatáskörök és mechanizmusok alkalmazásával kerül sor."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Tpt. 450/G. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §
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A Tpt. ,,Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 450/G. §-sal egészül ki:

,,450/G. § A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi
közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló 2021. évi ...
(törvény 26. §-ával]törvénnyel megállapított NYOLCADIK/A. RÉSZ rendelkezéseit az (EU)
2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés e) pontjától eltérően
2023. november 10. napjáig az egymillió eurót meg nem haladó teljes ellenértékű közösségi
finanszírozási ajánlatokra kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A Tpt. 25. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. §
Módosítás jellege: módosítás

43. §

Az Fnyt. a [3]1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (2) bekezdés - Bszt. 157/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Bszt. 157/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A pozíciólimitek nem alkalmazandók
a) az olyan - a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontjában
meghatározott - nem pénzügyi szerződő fél által vagy annak nevében tartott pozíciókra,
amelyekről objektíven mérhető adatok alapján megállapítható, hogy csökkentik e nem pénzügyi
szerződő fél kereskedelmi tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat,
b) egy túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport részét képező és a túlnyomórészt üzleti
jellegű vállalkozáscsoport nem pénzügyi szervezete nevében eljáró pénzügyi szervezet által
vagy annak nevében tartott pozíciókra, ha e pozíciók objektíven mérhető módon csökkentik az
említett nem pénzügyi szervezet kereskedelmi tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
kockázatokat,
e) a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felek által tartott olyan pozíciókra, amelyek objektíven
mérhető módon olyan ügyletekből erednek, amelyek egy kereskedési helyszínre vonatkozó
likviditás biztosításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére szolgálnak, illetve
d) olyan részvényen és kötvényen kívüli átruházható értékpapírra, amely feljogosít bármely
ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására, vagy átruházható értékpapírokra,
devizákra, kamatlábakra vagy hozamokra, árucikkekre vagy más indexekre vagy mértékekre
történő hivatkozással meghatározott készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget, amely
áruhoz vagy a 6. § .1) és k) pontjában felsorolt alaptermékhez kapcsolódik."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (1) bekezdés - Bszt. 182. § (28) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

68. §

(1) A Bszt. 182. §-a a következő (26)-(28) bekezdéssel egészül ki:

,,(28) Azt a befektetési vállalkozással, árutőzsdei szolgáltatóval vagy közvetítővel
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes
személyt, aki [a fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a
pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló
2021. évi ... törvény 50. §-ának hatálybalépését megelőző napon]2021. december 31-én
megfelelt a 22/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeknek, úgy kell
tekinteni, hogy 2022. január 1-jét követően is megfelel a 116/A. § (2) bekezdés e) pontja
tekintetében szakmai képesítésként elfogadható követelményeknek."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (1) bekezdés - MNBtv. 40. § (36) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

73. §

(1) Az MNBtv. 40. §-a a következő (36) bekezdéssel egészül ki:

,,(36) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az (EU)
2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok
mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében
történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. február 10-
i (EU) 2021/168 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 5. pontjában meghatározott, az
(EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet 23b. cikk (5) bekezdés a) pontja szerinti
értékelést."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 87. §
Módosítás jellege: kiegészítés

Az MNBtv. 185. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
,,22. a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a
2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU)
2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"
(való megfelelést szolgá/ia.)

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

88. §
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(1) Az MNBtv.
a) 62. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,jogszabályok, és" szövegrész helyébe a ,jogszabályok,
valamint az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai, és"
szöveg.] és]
b) 81. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban" szövegrész
helyébe az ,,az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában"
szöveg és
e) 90. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,tevékenység gyanúja" szövegrész helyébe a ,,tevékenység,
elektronikuspénz-értékesítői tevékenység gyanúja" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § - Hpt. 74. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

91. §

A Hpt. 74. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban,
megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban - a (3) bekezdésben
meghatározott eltéréssel - csak olyan természetes személy lehet, aki büntetlen előéletű ésJ 
,,b) középiskolai végzettséggel és
ba) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
bb) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,
be) tőzsdei szakvizsgával,
bd) becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön
közvetítése esetén),
be) pénztárkezelő és valutapénztáros-szakképesítéssel (kizárólag pénzváltás közvetítése
esetén),
[bh]bf) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,
[bi) a ba)-bh)]bg) a ba)-bf) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy"

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § - Hpt. 292. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

98. §

A Hpt. 292. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) Az a közvetítővel, közvetítői alvállalkozóval munkaviszonyban, megbízási viszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy, aki [a fedezett
kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert
érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló 2021. évi ... törvény 91. §-ának
hatálybalépését megelőző napon]202 l. december 31-én megfelelt a 74. § (l) bekezdés b)
pontjában meghatározott követelményeknek, 2022. január 1-jét követően is munkaviszonyban,
megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állhat közvetítővel,
közvetítői alvállalkozóval."

Módosítópont sorszáma: 14.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. §
Módosítás jellege: módosítás

99. §

(1) A Hpt. 5. melléklete a?; [4 ]2. melléklet szerint módosul.
(2) A Hpt. 5. melléklete a[z 5]_§_. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hpt.
b) 204/A. § (1) bekezdésében a ,,tanúsítvány" szövegrész helyébe a ,,[hatósági ]bizonyítvány",
a ,,tanúsítványokról" szövegrész helyébe a ,,hatósági bizonyítványokról" szöveg és
lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. §
Módosítás jellege: módosítás

101. §

Hatályát veszti a Hpt.[ 161. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,lejárt" szövegrész.]
a) 161. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,lejárt" szövegrész és
b) 217. § (2) bekezdésében a ,,legalább két országos napilapban, valamint" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 117. § (1) bekezdés - Kbftv. 205. § (1) bekezdés h)
pont
Módosítás jellege: módosítás

117. §

(1) A Kbftv. 205. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniosjogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
,,h) az Európai Parlament és a Tanács 2019.június 20-i (EU) 2019/1160 irányelve a 2009/65/EK
és a 2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások [határon]határokon átnyúló
forgalmazása tekintetében történő módosításáról."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. §
Módosítás jellege: módosítás

118. §

A Kbftv. 15. melléklete a [6]1. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 121. § - Szantv. 1. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

121. §

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 1. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) E törvény hatálya nem terjed ki az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re, a Magyar Export
Import Bank Zrt.-re, valamint a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő
felekről és a [kereskedelmi]kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 648/2012/EU rendelet) 14. cikkének
megfelelően is engedélyezett szervezetre."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § - Szantv. 91/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

128. §

A Szantv. 91/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a§ a következő (la)
bekezdéssel egészül ki:

,,(1) Az intézmény és az 1. § (1) bekezdés b) és e) pontja szerinti szervezet[nek] által harmadik
ország joga alapján 2020. december 26. napját követően kötött új kötelezettséget keletkeztető
vagy meglévő kötelezettséget érdemben módosító pénzügyi szerződéseknek biztosítaniuk kell
a szanálási feladatkörében eljáró MNB részére a szanálási jogkörének gyakorlására vonatkozó,
a 89[. §, a 90. § és a 1=91. § szerinti jogosultságot és az annak gyakorlásához szükséges
felhatalmazást."

Módosítópont sorszáma: 21. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. § új 2. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

130. §

A Szantv.
2. 61. § (2a) bekezdésében az ,,az erre figyelembe vehető" szövegrész helyébe az ,,a hitelezői
feltőkésítésbe bevonható" szöveg,
lép,

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

130. §

A Szantv.
5. 66. § (10) bekezdésében az ,,[az ]intézmény" szövegrész helyébe a[z] ,,[a ]szanálás alá
vonható szervezet" szöveg,
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lép.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. § új 23. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

130. §

A Szantv.
23. 148. § (2) bekezdésében a ,,2024." szövegrész helyébe a ,,2028." szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 135. § - Bit. 450. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

135. §

A Bit. 450. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) Az a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy, aki [a fedezett
kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert
érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló 2021. évi ... törvény 138. §
ának hatálybalépését megelőző napon ]2021. december 31-én megfelelt a 9. mellékletben
meghatározott követelményeknek, 2022. január 1-jét követően is végezhet biztosításközvetítői
tevékenységet."

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. §
Módosítás jellege: módosítás

139. §

(1) Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(2) A 23. §, a 24. §, a 26. §, a 30-32. §, a 33. § (1) bekezdése, a 34. § (2) bekezdése, a 35. §, a
46. § (2) bekezdése, a 69. § (1) bekezdése, a 73. § (2) bekezdése, a [87]88. § (2) bekezdése, a
[89)90. §, a [99]100. § (1) bekezdése, az 1. melléklet és [a 4. ]az 5. melléklet 2021. november
10-én lép hatályba.

(3) A 27. §, a 33. § (2) bekezdése, a 45. §, a 47. § (1), (8) és (9) bekezdése, az 50. §, az 51. §,
az 58. §, a 64. §, a 66. §, a 67. §, a 68. § (1) bekezdése, a 69. § (2) bekezdése, a 70. § (2)
bekezdése, a 71. §, a 72. §, a 80. §, a 86. §, a [91)92. §, a [98]99. §, a [100)101. § (2) bekezdése,
a [135] 136. §, a [137] 138. §, a [138] 139. § és a 2. melléklet 2022. január l-jén lép hatályba.

(4) A 77. §, a 82. § és a 84. § 2022. január 15-[j]én lép hatályba.

[ ](5) A 28. §, a 29. §, a 33. § (3) bekezdése, a 46. § (1) bekezdése, a 47. § (2)-(5) és (7)
bekezdése, a[z] 49. §, az 52-57. §, a 61-63. §, a 65. §, a 68. § (2) bekezdése[ ést a 69. § (3)
bekezdése és a 3. melléklet 2022. február 28-án lép hatályba.

(6) A 36-44. §, a 48. §, a[z] 60. §, a 69. § (4) bekezdése, a 73. § (3) bekezdése, a 79. § (1)
bekezdése, a 81. §, a [87)88. § (3) bekezdése, a [88)89. § (2) bekezdése, a [90]2.l. §, a [95]96. 
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§, a [99] 100. § (2) bekezdése, a [103]104. §, a [104]105. §, a [117)118. § (2) bekezdése, a
[132]133-[134]135. §, a [136]137. §, a [3]_1. melléklet és [az 5.]a 6. melléklet 2022. április 11-
én lép hatályba.

(7) A [96]97. § 2022. július l-jén lép hatályba.

(8) Az 1-22. §, a 76. §, a 79. § (2)-(4) bekezdése, a 85. §, a 87. §, a [88]89. § (3) bekezdése és
a [122)123. § 2022. július 8-án lép hatályba.

(9) A 25. § és a [121)122. § 2022. augusztus 12-én lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 26. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

3. melléklet a 2021. évi ... számú törvényhez

1. A Tpt. 25. számú melléklete a következő 32. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós iogi aktusoknak való megfelelést szolgá/ia:)
,,32. A 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek
tekintetében, valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra
való alkalmazása tekintetében, a Covid 19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében
történő módosításáról szóló, 2021. február 16-i (EU) 2021/338 európai parlamenti és tanácsi
irányelv."

II. rész

Módosítópont sorszáma: 27. 
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám A törvényjavaslat Szövegrész a Szövegrész helyesen:
érintett rendelkezése: javaslatban:

1. 1. § nyitó szövegrész Rész RESZ
1. § - Jht. I. Rész címe
12. § nyitó szövegrész
12. § - Jht. IV. Rész címe

2. 2. § nyitó szövegrész Része RESZE
11. § nyitó szövegrész

3. 2. § - Jht. 1/A. § 1. pont futamidő rövidülés futamidő-rövidülés
17. §-Jht. 23.§ (1)
bekezdés e) pont

4. 2. § - Jht. 1/A. § 1. pont jelzáloglevél jelzáloglevél-
tulajdonosoknak tulajdonosoknak

5. 2. § - Jht. 1/A. § 4. és 9. jelzáloglevél jelzáloglevél-tulajdonosok
pont tulajdonosok
7. § -Jht. 14/C. § (1)
bekezdés e) pont
17. §-Jht23. § (1)
bekezdés 1) pont

6. 2. § - Jht. 1/A. § 6. pont pénzügyi a pénzügyi
7. 6. § (1)- Jht. 4. § (le) jelzáloglevél állomány jelzáloglevél-állomány
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bekezdés,
10. §-Jht.18. § (2)
bekezdés a) pont

8. 6. § (4) bekezdés - Jht. Magyar Állam magyar állam
14. § (11) bekezdés e)
pont,
6. § (5) bekezdés - Jht.
14. § (11) bekezdés e)
pont

9. 7. § - Jht. 14/B. § (4) követelést. 14/C. § (1) követelést.
bekezdésének vége és 14/C. § (1)
14/C. § ( 1) bekezdése
között hiányzó soremelés

10. 65. § (4) bekezdés - Bszt. megosztásáról megosztásával
157/A. § (10) bekezdés

11. 10. §-Jht. 18. § (2) jelzáloglevél jelzáloglevél-
bekezdés tulajdonosokat tulajdonosokat

12. 10. §-Jht. 18. § (2) portfolióról portfólióról
bekezdés

13. 13. § (1) bekezdés - Jht. melynek amelynek
20. § (2d) bekezdés

14. 21. § a) pont ,,, az ,, , az
15. 21. § 1) pont szanálás szanálása
16. 39. § -Fnyt. 85/A. § (3) tíz éves tízéves

bekezdés
17. 45. § -Bszt. 1. § (1) EGT állam EGT-állam

bekezdés b) pont és (2)
bekezdés b) pont

18. 46. § (1) bekezdés - Bszt. nagysebességű nagy sebességű
2. § f) pont fc) alpont és
g) pont gc) alpont

19. 65. § (3) bekezdés - Bszt. teljes körűen teljeskörűen
157/A. § (8) bekezdés

20. 65. § (4) bekezdés - Bszt. érdekében. " érdekében."
157/A. § (10) bekezdés

21. 70. § (1) bekezdés a) pont a pénzügyi a ,,pénzügyi
22. 79. §(l)és(2)bekezdés 85/D. §-a és 64. § (1) 64. § ( 1) bekezdése és

- MNBtv. 53. § (la) bekezdése 85/D. §-a
bekezdés

23. 86. § (1) bekezdés (1) Az Az
sorszáma

24. 88. § (2) bekezdés a)-d) a)-d)
25. 119. § a)-c) pont (5)-(7) (5)-(7)
26. 126. § - Szantv. 69. § (7) átalakítás átalakítása

bekezdés
27. 127. § nyitó szövegrész címének címe
28. 130. § 4. pont (14)-(16) (14)-( 16)
29. 131. § a) pont ,,, akik ,, , akik
30. 133. § - Bit. XII/B. FEJEZET Fejezet

Fejezet címe
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134. § - Bit. XXIX/A.
Fejezet címe

31. 1. melléklet (l)A Tpt. 1. A Tpt.
32. 1. melléklet (2) A Tpt. 2. A Tpt.
33. 2. melléklet nyitó A Tpt. 1. A Tpt.

szövegrész
34. 4. melléklet nyitó A Hpt. 1. A Hpt.

szövegrész
5. melléklet nyitó
szövegrész

35. 6. melléklet A Kbftv. 1. A Kbftv.

Indokolás

1. Jogtechnikai módosítás.
2. Jogtechnikai módosítás.
3. Jogtechnikai módosítás.
4. Jogtechnikai módosítás.
5. Kodifikációs jellegű kiegészítés.
6. Jogtechnikai módosítás.
7. Jogtechnikai módosítás.
8. Jogtechnikai módosítás.
9. Jogtechnikai módosítás.
10. Hiányzó jogharmonizációs záradék pótlása. A módosítás az európai uniós jogból eredő

kötelezettségnek való megfelelést biztosít.
11. A módosítás egyértelműsíti, hogy a bejelentés hiányában végzett elektronikuspénz-

értékesítői tevékenységre is kiterjed a Felügyelet piacfelügyeleti eljárása.
12. Jogtechnikai módosítás.
13. Jogtechnikai módosítás.
14. Jogtechnikai módosítás.
15. Jogtechnikai módosítás.
16. Tekintettel a napilapok szerepének módosulására, a javaslat módosítja az OBA

közzétételére vonatkozó szabályt az európai uniós irányelv tartalmának megfelelően.
1 7. Szövegpontosítás.
18. Jogtechnikai módosítás.
19. Szövegpontosítás.
20. Jogtechnikai módosítás és szövegpontosítás.
21. Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2021. marcms 25-i L104 számában megjelent

2014/59/EU irányelvet érintő helyesbítés miatt szükséges módosítás. A módosítás az
európai uniós jogból eredő kötelezettségnek való megfelelést biztosít.

22. Szövegpontosítás.
23. A 2014/59/EU irányelv 102. cikk (2) bekezdés második albekezdésében biztosított

tagállami lehetőség átültetése. A módosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségnek
való megfelelést biztosít.

24. Jogtechnikai módosítás.
25. Jogtechnikai módosítás.
26. Hiányzó jogharmonizációs záradék pótlása.
27. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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