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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XLVII.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének
végrehajtásáról  szóló 2006. évi XCIX. tör vény

módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé nek
vég re haj tá sá ról  szóló 2006. évi XCIX. tör vény 7.  § az
aláb bi (21) és (22) be kez dés sel egé szül ki:

„(21) Azon ön kor mány za tok, ame lyek a (20) be kez dés -
ben fog lalt ha tár idõ ig nem kér ték a (18) be kez dés sze rin ti
köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sét, 
és az egy la kos ra jutó vissza fi ze té si kö te le zett sé gük meg -
ha lad ja az 500 fo rin tot, igé nyü ket leg ké sõbb 2007. jú ni us
30-áig je lez he tik az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter nek. A Kor mány ezen ön kor mány za tok köz mû -
fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl – az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, valamint a
pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján, a (20) be kez dés -
ben sze rep lõ vég sõ vissza fi ze té si ha tár idõt figye lembe
véve – 2007. jú li us 31-éig dönt.

(22) A rész let fi ze té si ké rel met be nyúj tó ön kor mány za -
to kat a (20) be kez dés sze rin ti Kor mány dön té sig az Áht.
64/B.  § (2) be kez dés ben elõ írt ka mat fi ze té si kö te le zett ség, 
ezt köve tõen – a vissza fi ze tés vé gé ig ter je dõ idõ szak ra –
a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat ter he li.”

2.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi XLVIII.
törvény

a Közösség területére belépõ, illetve a Közösség
területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl  szóló,

2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról**

Az Or szág gyû lés annak ér de ké ben, hogy a Kö zös ség te rü -
le té re be lé põ, illetve a Kö zös ség te rü le tét el ha gyó kész pénz
el len õr zé sé rõl  szóló, 2005. ok tó ber 26-i 1889/2005/EK euró -

pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sát és al kal ma zá -
sát elõ se gít se, az aláb bi tör vényt al kot ja:

1.  § A Kö zös ség te rü le té re be lé põ, illetve a Kö zös ség
 területét el ha gyó kész pénz el len õr zé sé rõl  szóló, 2005. ok -
tó ber 26-i 1889/2005/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) vég re haj tá sá ra a vám -
ha tó ság ren del ke zik ha tás kör rel.

2.  § (1) A Ren de let 3. cik ké ben meg ha tá ro zott nyi lat ko -
zat té te li kö te le zett sé get írás ban kell tel je sí te ni.

(2) A Ren de let 3. cikk (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap -
ján a kész pénz tu laj do no sá nak tel jes ne vét és cí mét,
c) pont ja alap ján a kész pénz ter ve zett cím zett jé nek tel jes
ne vét és cí mét, valamint g) pont ja alap ján az al kal ma zott
szál lí tó esz köz faj tá ját, gép jár mû ese tén rend szá mát kell
meg ad ni.

(3) A Ren de let 3. cikk (1) be kez dé se ál tal meg ha tá ro zott 
kész pénz eu ró ra való át vál tá sa kor a ha tár át lé pés nap ján a
Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) ál tal köz -
zé tett hi va ta los ár fo lya mot, az MNB hi va ta los ár fo lyam -
lap ján nem sze rep lõ kül föl di pénz ne mek ese té ben az ezek
eu ró ra át szá mí tott ár fo lya ma i ról  szóló, az át lé pés nap ján
ér vé nyes MNB köz le mény ben fog lalt ár fo lya mot kell al -
kal maz ni.

3.  § A vám ha tó ság a kész pénz for ga lom el len õr zé se ér -
de ké ben, a Ren de let 3. cik ké ben meg ha tá ro zott nyi lat ko -
zat té te li kö te le zett ség tel je sí té sé nek el len õr zé se cél já ból
vám igaz ga tá si jog kör ben jo go sult a ter mé sze tes sze mé -
lyek, poggyá szuk és szál lí tó esz kö zük el len õr zé sé re.

4.  § (1) A Ren de let 5. cikk (1) be kez dé se alap ján a vám -
ha tó ság nyil ván tar tás ba ve szi és 2 évig, a (2)–(4) be kez dés
sze rin ti tá jé koz ta tás és adat to váb bí tás ese tén – ki zá ró lag a
tá jé koz ta tás, adat to váb bí tás jog sze rû sé gé nek meg ál la pí tá -
sa cél já ból – a tá jé koz ta tás tól, illetve az adat to váb bí tás tól
szá mí tott to váb bi 5 évig ke ze li a Ren de let 3. cik ke sze rint
kö zölt és a 3.  § alap ján vég zett ellen õr zés so rán szer zett
ada to kat.

(2) A Ren de let 5. cik ke ál tal meg ha tá ro zott kö te le zett -
ség vég re haj tá sa ér de ké ben a vám ha tó ság az (1) be kez dés
alap ján nyil ván tar tás ba vett ada tok ról meg ke re sés re tá jé -
koz tat ja a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá -
ról  szóló 2003. évi XV. tör vény (a to váb bi ak ban: Pmt.)
2.  § (1) be kez dés d) pont ja ál tal ki je lölt ha tó sá got.

(3) Amennyi ben a Ren de let 3. cik ke sze rint kö zölt vagy
a 3.  § alap ján vég zett ellen õr zés so rán szer zett adat pénz -
mo sás ra utal, a vám ha tó ság kö te les azt ha la dék ta la nul a
Pmt. 2.  § (1) be kez dés d) pont ja ál tal ki je lölt ha tó ság nak
to váb bí ta ni.

(4) A Ren de let 5. cikk (2) be kez dé sé nek vég re haj tá sa
ese tén a vám ha tó ság a Ren de let 5. cikk (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada to kat nyil ván tar tás ba ve szi, a nyil ván -
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tar tás ba vé tel tõl szá mí tott 2 évig ke ze li, és a (3) be kez dés
sze rint to váb bít ja.

(5) A vám ha tó ság az ál ta la ve ze tett adat to váb bí tá si nyil -
ván tar tást az adat to váb bí tás tól szá mí tott 5 évig õrzi meg.
Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás tar tal má ról az érin tett ké -
rel mé re a tá jé koz ta tá sát a vám ha tó ság a pénz mo sás el le ni
küz de lem, valamint a pénz mo sás és az az zal össze füg gõ
bûn cse lek mé nyek fel de rí té se ér de ké ben meg ta gad hat ja.

5.  § A Ren de let 6. és 7. cik ké ben fog lalt ese tek ben a
vám ha tó ság a 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti ada to kat meg ke -
re sés re vagy hi va tal ból to váb bít hat ja más tag ál la mok és
har ma dik or szá gok ha tás kör rel ren del ke zõ nem ze ti ha tó -
sá gai ré szé re, illetve to váb bít ja a Bi zott ság ré szé re.

6.  § (1) E tör vény 2007. jú ni us 15. nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Pmt. 1.  § (1) be kez dé se m) pont já ból a „ ,valamint
a 7.  § vo nat ko zá sá ban az a sze mély, aki a Ma gyar Köz tár -
sa ság ha tár át át lé pi” szö veg rész, a Pmt. 1.  § (3) be kez dé se,
7.  §-a és a 8.  § (3) be kez dé se.

(3) E tör vény a Kö zös ség te rü le té re be lé põ, illetve a
 Közösség te rü le tét el ha gyó kész pénz el len õr zé sé rõl  szóló
2005. ok tó ber 26-i 1889/2005/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let vég re haj tá sát szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi XLIX.
tör vény

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény módosításáról*

1.  § A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 1999. évi CXXIV. tör vény (a továb biak ban: Psztv.)
3.  §-ának c) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé -
sek lép nek:

[A Fel ügye let ha tás kö re ki ter jed:]
„c) a fog lal koz ta tói nyug el lá tást szol gá ló in téz mé nyek -

rõl  szóló 2005. évi CXI. tör vény,
d) a táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi ága za ti

szol gál ta tá si szer zõ dé sek rõl  szóló 2005. évi XXV. tör vény 
(a továb biak ban: Tétv.),”
[ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek, sze mé lyek és te vé keny sé -
gek fel ügye le té re.]

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 4-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § A Psztv. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) A Fel ügye let lát ja el a fel adat kör ében a

2006/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sát

a) a fo gyasz tói hi tel re vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl
 szóló – a 90/88/EGK ta ná csi irány elv vel, to váb bá a
98/7/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do -
sí tott – 87/102/EGK ta ná csi irány el vet,

b) a fo gyasz tók kal kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott
tisz tes ség te len fel té te lek rõl  szóló 93/13/EGK ta ná csi
irány el vet, valamint

c) a fo gyasz tói pénz ügyi szol gál ta tá sok táv ér té ke sí tés -
sel tör té nõ for gal ma zá sá ról  szóló 2002/65/EK euró pai par -
la men ti és ta ná csi irány el vet
át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt kö zõ Kö zös sé gen be -
lü li jog sér té sek te kin te té ben.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vég re haj tás nál a köl csö nös
jog se gély so rán a Fel ügye let a 2007/76/EK bi zott sá gi ha -
tá ro zat nak meg fele lõen jár el.”

3.  § (1) A Psztv. 4.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A Fel ügye let mu lasz tá sa ese tén az ügy fél ké rel mé re a
Fõ vá ro si Bí ró ság kö te le zi a Fel ügye le tet az el já rás le foly -
ta tá sá ra.”

(2) A Psztv. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A Fel ügye let a 3/A.  § és 11/Q.  § sze rin ti el já rá sa so -
rán a Kö zös sé gen be lü li jog sér tés meg szün te té se ér de ké -
ben ha tá ro zat ho za tal he lyett ha tó sá gi szer zõ dést köt het az -
zal az ügy fél lel, aki vál lal ja, hogy fel hagy a jog sér tõ ma ga -
tar tás sal és ma ga tar tá sát a ha tó sá gi szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott mó don hoz za össz hang ba a vo nat ko zó jog sza bá lyok 
ren del ke zé se i vel.”

4.  § A Psztv. 5/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti hi tel in té zet re vo nat -
ko zó be je len tést a 2004/10/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal lét re -
ho zott Euró pai Bank bi zott ság nak is meg kell kül deni.”

5.  § A Psztv. 6.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Nyilvánosságrahozatali kötelezettség”

6.  § (1) A Psztv. 6.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e)–i) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let a hon lap ján – a pénz- és tõ ke pi a ci sze rep -
lõk, a be fek te tõk, a be té te sek, a biz to sí tot tak, illetve a pénz -
tár ta gok vé del me ér de ké ben – közzéteszi:]

„e) a pénz ügyi szer ve ze tek ál tal al kal ma zan dó ha tá lyos
jog sza bá lyok szövegét,

f) a fel ügye le ti fe lül vizs gá lat és ér té ke lés so rán al kal -
ma zott fel té te le ket és módszereket,
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g) a hi tel in té ze tek és a be fek te té si vál lal ko zá sok mû kö -
dé se, a tõ ke meg fe le lés és a pru den ci á lis elõ írások te kin te -
té ben a kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó össze sí tett sta tisz ti kai ada to kat és kapcsolódó
elemzést,

h) a Fel ügye let jog al kal ma zá si gya kor la tá nak alap ja it
is mer te tõ, pénz ügyi szer ve ze tek re vo nat ko zó ajánlásait,

i) azon in for má ci ó kat, ame lyek nyil vá nos ság ra ho za ta -
lát jog sza bály elrendeli.”

(2) A Psztv. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Fel ügye let a 4.  § (5) be kez dé se sze rin ti ha tó sá gi
szer zõ dés rõl köz le ményt tesz köz zé a hon lap ján vagy az
ál ta la cél sze rû nek tar tott egyéb mó don. A köz le mény nek
tartalmaznia kell

a) a Fel ügye let meg ne ve zé sét,
b) a jog sér tõ pénz ügyi szer ve zet ne vét és szék he lyét,
c) az ügy szá mát és tár gyát,
d) a köz ér dek vé del mé ben tör té nõ meg álla po dás meg -

kö té sé nek tényét,
e) a kö te le zett ség vál la lás tar tal mát kö zért he tõ en össze -

fog lal va, valamint
f) az arra vo nat ko zó fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó sá gi

szer zõ dés a Fel ügye let nél meg te kint he tõ.”

(3) A Psztv. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A Fel ügye let az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott köz zé té tel és meg te kin tés so rán kö te les a bank ti tok ra,
az ér ték pa pír ti tok ra, a pénz tár ti tok ra, a biz to sí tá si ti tok ra
és az üz le ti ti tok ra vonatkozó jogszabályokat betartani.”

(4) A Psztv. 6.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A Fel ügye let ál tal, az (1) be kez dés e), f) és h) pont -
jai alap ján nyil vá nos ság ra ho zott in for má ci ó nak elég sé -
ges nek kell len nie ah hoz, hogy a kü lön bö zõ tag ál la mok
ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gai ál tal al kal ma zott mód sze re -
ket és meg kö ze lí té se ket össze le hes sen ha son lí ta ni.”

7.  § A Psztv. 9/C.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye le ti Ta nács ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to -
zik:]

„b) a fel ügye le ti dí jak szá mí tá si mód já ra, mér té ké re és
meg fi ze té sé re vo nat ko zó gya kor la ti ta pasz ta la tok há rom
éven te tör té nõ fe lül vizs gá la ta, és ez alap ján szük ség ese tén 
azok sza bá lyo zá sá nak mó do sí tá sá ra vo nat ko zó javaslat -
tétel”

8.  § A Psztv. 11/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11/C.  § (1) A fel ügye le ti díj be val lá sát kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott nyom tat vá nyon kell tel je sí te ni.

(2) A fel ügye le ti díj össze gét a díj fi ze tés re kö te le zett
pénz ügyi szer ve zet kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mó don szá mít ja ki, és az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott,

ki töl tött nyom tat ványt a meg fi ze tés re vo nat ko zó ha tár idõn 
be lül a Fel ügye let hez be nyújt ja.

(3) A díj fi ze tés re kö te le zett pénz ügyi szer ve zet ak kor is
kö te les a be val lást be nyúj ta ni, ha a ki szá mí tá si idõ szak ban 
díj fi ze té si kö te le zett sé ge nem ke let ke zik. A díj meg fi ze té -
se a díj szá mí tá si és be val lá si kö te le zett sé get nem pó tol ja.

(4) A kü lön jog sza bály sze rint ki szá mí tott alap dí jat a
nap tá ri év elsõ nap ján en ge déllyel ren del ke zõ, illetve a
Fel ügye let nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ díj fi ze tés re kö te le -
zett pénz ügyi szer ve zet éven te egy összeg ben, ja nu ár har -
minc egye dik nap já ig utal ja át a Fel ügye let szám lá já ra.

(5) A kü lön jog sza bály sze rint szá mí tott vál to zó díj
össze gét a díj fi ze tés re kö te le zett ne gyed éven te, kü lön jog -
sza bály sze rint szá mít ja ki, és a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ
hó nap utol só nap já ig utal ja át a Fel ügye let szám lá já ra.

(6) Az év köz ben ne gyed éven te ki szá mí tott és be val lott
dí ja kon kí vül – amennyi ben az adott év rõl ké szí tett éves
be szá mo ló a pénz ügyi szer ve zet köz gyû lé se vagy tag gyû -
lé se ál ta li el fo ga dá sa  miatt szük sé ges – a tárgy évet kö ve tõ
év má so dik ne gyed évé re vo nat ko zó be val lás ban kü lön
kor rek ci ós té tel ként kell be val la ni a tárgy év re meg ha tá ro -
zott díj kü lön bö ze tet. A díj kü lön bö zet  miatti fi ze té si kö te -
le zett ség a tárgy évet kö ve tõ év má so dik ne gyed éves díj -
szá mí tá sá ból szár ma zó díj fi ze té si kö te le zett ség gel egy
idõ ben vá lik ese dé kes sé. A díj kü lön bö zet  miatti túl fi ze tés
össze gé vel a tárgy évet kö ve tõ év má so dik ne gyed évé ben
ese dé kes sé váló díj tar to zás csök kent he tõ.

(7) A Fel ügye let a díj fi ze tés re kö te le zett pénz ügyi szer -
ve ze tet meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel hi ány pót lás ra, illetve
ki ja ví tás ra szó lít ja fel, ha a pénz ügyi szer ve zet be val lá sa
hi bás vagy hi á nyos.

(8) A fel ügye le ti díj meg nem fi ze té se vagy ké se del mes
tel je sí té se ese tén a (4)–(5) be kez dés ben meg je lölt ese dé -
kes ség nap já tól a tel je sí tés nap já ig ké se del mi pót lé kot kell
fi zet ni.

(9) A ké se del mi pót lék mér té ke min den nap tá ri nap után 
a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat
két sze re sé nek há rom száz hat van ötöd rész e.

(10) A ha tár idõ ben meg nem fi ze tett fel ügye le ti díj vég -
re haj tá sát a Fel ügye let fo ga na to sít ja. Ez eset ben vég re -
hajt ha tó ok irat nak mi nõ sül a díj be val lást tar tal ma zó – az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott – nyom tat vány.”

9.  § A Psztv. 11/D.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és az ere de ti szö veg szá mo zá sa (1) be kez dés re
változik:

„(2) A Fel ügye let el já rá sát – a Hpt. 212–214/C.  §-a,
illetve a Tétv. ren del ke zé se i nek meg sér té se  miatt – ügy fél -
ként az ál ta luk vé dett fo gyasz tói ér de kek vé del me kö ré ben 
kez de mé nyez he tik azok az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség bár -
mely tag ál la má nak joga alap ján lét re jött fel jo go sí tott egy -
sé gek is, ame lyek a 98/27/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv 4. cik ké nek (3) be kez dé se alap ján az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett jegy zé ken szere -
pelnek.”

5054 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/72. szám



10.  § A Psztv. 11/H.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„11/H.  § Az ügy fél irat be te kin té si joga ab ban az eset ben 
kor lá toz ha tó, ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy az ira tok
tar tal má nak meg is me ré se az el já rás ered mé nyes sé gét ve -
szé lyez te ti vagy har ma dik sze mély tör vény ál tal vé de ni
ren delt ada tá hoz való jo go su lat lan hoz zá fé rést ered mé -
nyez. Az irat be te kin tés kor lá to zá sá ról a Fel ügye let vég -
zés sel dönt. A vég zés ellen bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak van
he lye. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a vég zés vég re haj tá -
sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs.”

11.  § A Psztv. 11/Q.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti (5)–(8) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(5) Ha a pi ac fel ügye le ti el já rás so rán a szak vé le mény
el ké szí té se elõ re lát ha tó lag hosszabb idõt vesz igény be, a
Fel ügye let a szak ér tõ ki ren de lé se kor, illetve a szak vé le -
mény ké ré se kor az el já rást a szak vé le mény meg ér ke zé sé ig 
fel füg geszt he ti.”

12.  § A Psztv. 11/S.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti (5) és (6) be kez dés szá mo zá sa (6)
és (7) be kez dés re változik:

„(5) A Fel ügye let el já rá sá ban az ügy dön tõ ha tá ro zat
meg ho za ta lá ig ter je dõ idõ tar tam ra vég zés ben azon na li ha -
tállyal meg tilt hat ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá -
sát, illetve el ren del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét,
ha erre – az ér de kel tek jogi vagy gaz da sá gi ér de ke i nek vé -
del me  miatt – ha laszt ha tat la nul szük ség van. A Fel ügye let
e dön té sét so ron kí vül hoz za meg. A vég zés az ügy dön tõ
ha tá ro zat el le ni jog or vos lat ke re té ben tá mad ha tó meg.”

13.  § A Psztv. a 11/U.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ fe je -
zet tel, cím mel és 11/V.  §-sal egé szül ki:

„VI. fejezet

A Felügyelet eljárása pénzügyi szervezetre vonatkozó
bejelentéssel kapcsolatban

11/V.  § (1) A Fel ügye let a 3.  §-ban meg ha tá ro zott tör -
vényekben fog lalt en ge dély- vagy be je len tés kö te les te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó fo gyasz tói be je len tést ti zen öt na -
pon be lül meg vizs gál ja, és ha az a Fel ügye let köz vet len in -
téz ke dé sét nem igény li, az érin tett pénz ügyi szer ve zet nek
ész re vé te le zés re és ki vizs gá lás ra to váb bít ja.

(2) Ha a pénz ügyi szer ve zet ész re vé te le zé sé hez nem
szük sé ges a be je len tés te võ sze mé lyes ada ta i nak át adá sa,
ak kor a be je len tést ano ni mi zált for má ban kell to váb bí ta ni.

(3) A fo gyasz tói be je len tés alap ján in dult el já rás ban a
vizs gá lat hoz szük sé ges fo gyasz tói ada tok ke ze lé sé hez és
to váb bí tá sá hoz való hoz zá já ru lást vé lel mez ni kell. Erre a
tény re a fo gyasz tó fi gyel mét fel kell hív ni.

(4) A pénz ügyi szer ve zet a be je len tés re tett ér de mi ész -
re vé te le it har minc na pon be lül a Fel ügye let nek írás ban
meg kül di.

(5) Ha a ren del ke zés re álló ira tok alap ján va ló szí nû sít -
he tõ, hogy a pénz ügyi szer ve zet gya kor la ta nem fe le l meg
a 3.  §-ban fel so rolt jog sza bá lyok, fel ügye le ti ha tá ro zat
vagy sa ját sza bály zat ren del ke zé se i nek, vagy a pénz ügyi
szer ve zet ha tár idõn be lül nem kül di meg az ész re vé te le it, a 
Fel ügye let fel ügye le ti el len õr zést in dít. A Fel ügye let a ha -
tó sá gi el já rás in dí tá sá ról a be je len tõt ér te sí ti.

(6) A Fel ügye let – ha más in téz ke dés nem szük sé ges – a
be je len tés sel kap cso lat ban a pénz ügyi szer ve zet vizs gá la -
tá nak ered mé nyét figye lembe véve a pénz ügyi szer ve zet
vá la szá nak be ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt mun ka na pon be lül
a be je len tõt tá jé koz tat ja.”

14.  § A Psztv. a kö vet ke zõ al cím mel és 15.  §-sal egé -
szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

„15.  § (1) A 11/D.  § (2) be kez dé se és a 11/S.  § (5) be -
kez dé se a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér -
tés meg szün te té sé re irá nyuló el já rá sok ról  szóló, – a
2002/65/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó -
do sí tott – 1998. má jus 19-i 98/27/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv 4. cik ke (1) be kez dé sé nek, illetve
2. cik ke (1) be kez dé se a) és b) pont já nak való meg fe le lést
szol gál ja a Fel ügye let el já rá sá ban.

(2) A 3/A.  § (1) be kez dé se, a 4.  § (5) be kez dé se és a 6.  §
(2) és (3) be kez dé se a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al -
kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû -
kö dés rõl  szóló, 2004. ok tó ber 27-i 2006/2004/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let 4. cik ke (1) és (6) be kez dé -
sé nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja 
meg a Fel ügye let fel adat kör ében és el já rá sá ban.

(3) A 3/A.  § (2) be kez dé se a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl  szóló 2006/2004/EK euró pai par la men -
ti és ta ná csi ren de let nek a köl csö nös jog se gély vo nat ko zá -
sá ban való vég re haj tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 22-i
2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zést ál la pít meg a Fel ügye let fel adat kör ében
és el já rá sá ban.”

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

15.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 7.  §-a, 8.  §-a, 17.  §-ának (1) be kez dé se,
18.  §-a, 19.  §-ának (4) és (5) be kez dé se és 22.  §-a 2007.
ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Psztv. 11/Q.  §-ának – e tör vény 11.  §-ával át szá -

mo zott – (7) be kez dé sé ben az „(5) be kez dés a), c) és
d) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be „(6) be kez dés a), c) és
d) pont ja i ban” szövegrész,
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b) a Psztv. 11/S.  §-ának – e tör vény 12.  §-ával át szá mo -
zott – (7) be kez dé sé ben az „Az (5) be kez dés ben” szö veg -
rész he lyé be az „A (6) be kez dés ben” szövegrész
lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti:

a) a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
12.  §-ának (2) és (3) be kez dé se;

b) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb biak ban: Mpt.)
117–118.  §-a;

c) a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LVIII. tör vény 14.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se;

d) a Psztv. 11/R.  §-át meg elõ zõ cím és 11/R.  §-a;
e) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze -

té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXIII. tör vény 188–189.  §-ai és 196.  §-a;

f) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
440.  §-ának (8) be kez dé se, 441.  §-ának (1) be kez dé se és
450.  §-a (2) be kez dé sé nek m) pont ja;

g) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIII. tör vény 13.  §-a, 23.  §-a, 29.  §-ának (4) be kez dé se
és 35.  §-ának o) pont ja.

Átmeneti rendelkezések

16.  § (1) A ma gánnyug díj pénz tár, az ön kén tes köl csö -
nös biz to sí tó pénz tár és a köz rak tár ál tal fi ze ten dõ 2007.
évi fel ügye le ti díj össze gét az a)–d) pont ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint kell ki szá mí ta ni:

a) a 2007. év ben alap dí jat nem kell fi zet ni,
b) a 2007. ja nu ár 1-jétõl 2007. szep tem ber 30-ig tar tó

idõ szak ese tén a 2007. szep tem ber 30-án ha tá lyos elõ -
írások sze rint kell meg ál la pí ta ni a fel ügye le ti díj össze gét a 
pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter ren de le te alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te ré szé re tel je sí tett, 2007. szep tem ber 30-i idõ -
pont ra vo nat ko zó adat szol gál ta tás ban sze rep lõ ada tok
figye lembe véte lével,

c) a 2007. ok tó ber 1-jétõl 2007. de cem ber 31-ig tar tó
idõ szak ese tén a 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyos elõ írások
sze rint kell meg ál la pí ta ni a vál to zó díj össze gét a 2007. évi 
éves be szá mo ló ban sze rep lõ ada tok és a pénz-, tõ ke- és
biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de le te 
alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé -
re tel je sí tett, 2007. szep tem ber 30-i idõ pont ra vo nat ko zó
adat szol gál ta tás ban sze rep lõ ada tok kü lön bö ze té nek
figye lembe véte lével,

d) a 2007. évi fel ügye le ti díj nem le het több a 2006. évi
fel ügye le ti díj 120 szá za lé ká nál.

(2) A köz rak tá rak ál tal fi ze ten dõ 2007. évi fel ügye le ti
el já rá si díj össze gét a 2007. szep tem ber 30-án ha tá lyos
sza bá lyok sze rint kell meg ál la pí ta ni, amely nek nyolc van

szá za lé kát a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té rium ré szé re, húsz szá za lé kát a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re 2008. már ci us 31-ig
kell be fi zet ni.

(3) Az Öpt. sze rin ti ön kén tes köl csö nös egészségpénz -
tár az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let ré szé re fi ze ten dõ fel -
ügye le ti díj összegét

a) a 2007. ja nu ár 1-jétõl 2007. szep tem ber 30-ig tar tó
idõ szak ra a 2007. szep tem ber 30-án ha tá lyos sza bá lyok
szerint,

b) a 2007. ok tó ber 1-jétõl 2007. de cem ber 31-ig tar tó
idõ szak ra a 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyos sza bá lyok szerint
ál la pít ja meg.

Módosuló jogszabályok

17.  § (1) Az Öpt. 9/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„9/A.  § (1) A pénz tár mû kö dé si alap ja ter hé re fel ügye le -
ti dí jat fizet.

(2) A fel ügye le ti díj a (3)–(5) be kez dés sze rint szá mí tott 
alap díj, valamint a (6) be kez dés sze rint szá mí tott vál to zó
díj össze ge. Az egész ség pénzt árak ál tal fi ze ten dõ fel ügye -
le ti díj ezen összeg 80%-a.

(3) Az alap díj az alap díj egy ség és a (4) be kez dés sze rin -
ti szor zó szám szor za ta. Az alap díj egy ség öt ven ezer forint.

(4) A szor zó szám ön kén tes nyug díj-, ön se gé lye zõ- és
egész ség pénzt ár ese tén: kettõ.

(5) A (4) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en azon ön -
kén tes nyug díj-, ön se gé lye zõ- és egész ség pénzt ár ese tén,
mely nek fe de ze ti alap ja a tárgy évet meg elõ zõ év vé gén
nem ha lad ja meg az 50 mil lió forintot, a szorzószám 0,5.

(6) A pénz tár ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj éves mér té ke a
pénz tá ri va gyon pi a ci ér té ké nek 0,25 ezreléke.”

(2) Az Öpt. 40/B.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Fel ügye let jo go sult a pi ac fel ügye le ti el já rás
(a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 11/Q.  §-a) so rán fel ada tá nak el -
lá tá sa ér de ké ben az el já rás alá vont ügyfélre vonatkozó

a) ér ték pa pír-, ügy fél- és bank szám la for ga lom mal, a
ter he len dõ és a jó vá íran dó szám la szá má val, tu laj do no sá -
val, a ter he lés, a jó vá írás jog cí mé vel és az át uta lás pénz for -
gal mi azo no sí tó kód já val kap cso la tos sze mé lyes adat
( családi és utó név, szü le té si név, szü le té si hely és idõ, any -
ja szü le té si neve, ál lam pol gár sá ga, la kó he lye, tar tóz ko dá si 
he lye), valamint

b) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott elõ fi ze tõi ál lo más szá má val vagy egyéb azo no -
sí tó já val, a hívó és hí vott elõ fi ze tõi szá mok kal, valamint a
hí vás és egyéb szol gál ta tás dá tu má val kap cso la tos sze mé -
lyes adat (csa lá di és utó név, szü le té si név, la kó he lye, tar -
tóz ko dá si he lye)
meg is me ré sé re és ke ze lé sé re.”
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(3) Az Öpt. 67.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let ál tal a pénz tá rak ra ki rótt fel ügye le ti bír -
ság ból szár ma zó be vé telt kizárólag]

„e) a bé kél te tõ tes tü let te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra,
tag ja i nak képzésére”
[le het for dí ta ni.]

(4) Az Öpt. 69.  §-ának (5) és (6) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(5) A (4) be kez dés tõl el té rõ en a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ a
fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé nek ide je alatt is jog or vos lat -
tal él het a fel ügye le ti biz tost ki ren de lõ ha tá ro zat és a Fel -
ügye let ál tal a pénz tár ral szem ben ho zott ha tá ro zat ellen.
E jog or vos la ti el já rás ban a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ a pénz tá -
rat kép vi sel he ti vagy a kép vi se let el lá tá sá ra meg bí zást
adhat.

(6) Ha nincs le he tõ ség a pénz tár ügye i nek át vé te lé re, a
fel ügye le ti biz to s köz jegy zõ, il le tõ leg rend õrség köz re mû -
kö dé sét veheti igénybe.”

18.  § A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör -
vény a 12.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 12/A.  §-sal
egé szül ki:

„A felügyeleti díj

12/A.  § (1) A fel ügye le ti el já rá sért a köz rak tár fel ügye -
le ti el já rá si dí jat fi zet a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té rium ré szé re. A fel ügye le ti el já rá si
díj mér té ke az elõ zõ nap tá ri év ben (be szá mo lá si idõ szak -
ban) – a 16.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen – ki bo csá tott köz rak tá ri je gye ken fel tün te tett ér ték
együt tes össze gé nek 0,4 ez re lé ke, de leg fel jebb ti zen öt -
mil lió  forint.

(2) A fel ügye le ti el já rá si dí jat a tárgy évet kö ve tõ év
már ci us 31-ig kell be fi zet ni. Azok a köz rak tá rak, ame lyek
te vé keny sé gü ket év köz ben meg szün tet ték – a te vé keny -
ség meg szün te té sét kö ve tõ 30 na pon be lül – a meg szün te -
té sig ki bo csá tott köz rak tá ri je gyek ér té ke alap ján kö te le -
sek a fel ügye le ti el já rá si dí jat be fi zet ni. A be fi ze tés rész le -
tes sza bá lya it a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter ren de let -
ben sza bá lyoz za.

(3) A 28.  §-ban meg ha tá ro zott zá log köl csön nyúj tá sá ra
is en ge déllyel ren del ke zõ köz rak tár fel ügye le ti dí jat fi zet a 
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re. A fel -
ügye le ti díj a (4)–(5) be kez dés sze rint szá mí tott alap díj
össze ge.

(4) Az alap díj az alap díj egy ség és az (5) be kez dés sze -
rin ti szor zó szám szor za ta. Az alap díj egy ség öt ven ezer
 forint.

(5) A szor zó szám köz rak tár ese tén: négy.”

19.  § (1) Az Mpt. 79.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Fel ügye let jo go sult a pi ac fel ügye le ti el já rás
(a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 11/Q.  §-a) so rán fel ada tá nak el -
lá tá sa ér de ké ben az el já rás alá vont ügyfélre vonatkozó

a) ér ték pa pír-, ügy fél- és bank szám la for ga lom mal, a
ter he len dõ és a jó vá íran dó szám la szá má val, tu laj do no sá -
val, a ter he lés, a jó vá írás jog cí mé vel és az át uta lás pénz for -
gal mi azo no sí tó kód já val kap cso la tos sze mé lyes adat (csa -
lá di és utó név, szü le té si név, szü le té si hely és idõ, any ja
szü le té si neve, ál lam pol gár sá ga, la kó he lye, tar tóz ko dá si
he lye), valamint

b) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott elõ fi ze tõi ál lo más szá má val vagy egyéb azo no -
sí tó já val, a hívó és hí vott elõ fi ze tõi szá mok kal, valamint a
hí vás és egyéb szol gál ta tás dá tu má val kap cso la tos sze mé -
lyes adat (csa lá di és utó név, szü le té si név, la kó he lye, tar -
tóz ko dá si he lye)
meg is me ré sé re és ke ze lé sé re.”

(2) Az Mpt. 111.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let ál tal a pénz tá rak ra ki rótt fel ügye le ti bír -
ság ból szár ma zó be vé telt kizárólag]

„e) a bé kél te tõ tes tü let te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra,
tag ja i nak képzésére”
[le het for dí ta ni.]

(3) Az Mpt. 113.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ezzel egy ide jû leg a je len le gi
(6) be kez dés szá mo zá sa (7) bekezdésre módosul:

„(5) A fel ügye le ti biz to s te vé keny sé ge a pénz tár mû kö -
dõ ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sát cé loz za. A fel ügye le ti biz -
to s ki ren de lé sé nek ide je alatt az igaz ga tó ta nács és az ügy -
ve ze tõ e tör vény ben és az alap sza bály ban rög zí tett fel ada -
ta it, kép vi se le ti jo ga it nem gya ko rol hat ja. A ki ren de lés tar -
ta ma alatt a pénz tár a fel ügye le ti biz to s ren del ke zé sei sze -
rint mû kö dik, a fel ügye le ti biz to s gya ko rol ja az igaz ga tó -
ta nács és az ügy ve ze tõ tör vény ben és alap sza bály ban meg -
ál la pí tott jo ga it és kö te le zett sé ge it.

(6) Az (5) be kez dés tõl el té rõ en az igaz ga tó ta nács, az
ellen õr zõ bi zott ság tag ja, illetve az ügy ve ze tõ a fel ügye le ti 
biz to s ki ren de lé sé nek ide je alatt is jog or vos lat tal él het a
fel ügye le ti biz tost ki ren de lõ ha tá ro zat és a Fel ügye let ál tal
a pénz tár ral szem ben ho zott ha tá ro zat ellen. E jog or vos la ti 
el já rás ban az igaz ga tó ta nács, az ellen õr zõ bi zott ság tag ja,
illetve az ügy ve ze tõ a pénz tá rat kép vi sel he ti vagy a kép vi -
se let el lá tá sá ra meg bí zást ad hat.”

(4) Az Mpt. 116.  §-át meg elõ zõ cím a kö vet ke zõ cím re
vál to zik:

„A felügyeleti díj”

(5) Az Mpt. 116.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„116.  § (1) A pénz tár mû kö dé si költ sé ge ter hé re fel -
ügye le ti dí jat fi zet.

(2) A fel ügye le ti díj a (3)–(4) be kez dés sze rint szá mí tott 
alap díj, valamint az (5) be kez dés sze rint szá mí tott vál to zó
díj össze ge.

(3) Az alap díj az alap díj egy ség és a (4) be kez dés sze rin -
ti szor zó szám szor za ta. Az alap díj egy ség öt ven ezer fo rint.

(4) A szor zó szám ma gánnyug díj pénz tár ese tén: negy ven.
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(5) A pénz tár ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj éves mér té ke a
pénz tá ri va gyon pi a ci ér té ké nek 0,25 ezreléke.”

20.  § Az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV.
tör vény 3.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Jog sza bály – az adó kö te le zett ség tel je sí té sé nek
mód ját meg ál la pí tó tör vény és a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Fel ügye le te ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tás tel je sí té -
sé nek mód ját meg ál la pí tó jog sza bály ki vé te lé vel – nem te -
he ti elekt ro ni kus alá írás fel hasz ná lá sát ügy fél ré szé re kö -
te le zõ vé.”

21.  § Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény 157.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Benn fen tes ke res ke de lem, pi ac be fo lyá so lás, en ge -
dély nél kü li szol gál ta tás vég zé se ügyé ben in dí tott el já rás
ke re té ben a (2) be kez dés sze rin ti ada tok kö zül az elõ fi ze tõ
csa lá di és utó ne ve, szü le té si neve, la kó he lye, tar tóz ko dá si
he lyé re vo nat ko zó in for má ció; az elõ fi ze tõi ál lo más szá ma 
vagy egyéb azo no sí tó ja; az õt hívó és az ál ta la hí vott elõ fi -
ze tõi szá mok; a hí vás vagy egyéb szol gál ta tás dá tu ma és
kez dõ idõ pont ja át ad ha tó a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té nek.”

22.  § Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl
 szóló 2006. évi CXVI. tör vény 20.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel ügye le ti díj]
„b) az 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak ab) al pont já ban

meg ha tá ro zott szer ve ze tek ese té ben az Öpt. 9/A.  § (2) be -
kez dé sé nek elsõ mon da tá ban meg ha tá ro zott összeg
20%-a.”

23.  § (1) E tör vény 9.  §-a és 12.  §-a a fo gyasz tói ér de kek
vé del me ér de ké ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyuló
el já rá sok ról  szóló – a 2002/65/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. má jus 19-i
98/27/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 4. cik ke
(1) be kez dé sé nek, illetve 2. cik ke (1) be kez dé se a) pont já -
nak való meg fe le lést szol gál ja a Fel ügye let el já rá sá ban.

(2) E tör vény 2.  §-a, 3.  §-ának (2) be kez dé se és
6.  §-ának (2) be kez dé se a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok
al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt -
mû kö dés rõl  szóló, 2004. ok tó ber 27-i 2006/2004/EK euró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let 4. cik ke (1) be kez dé sé -
nek és (6) be kez dé se e) pont já nak vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a Fel ügye let feladat -
körében és el já rá sá ban.

(3) E tör vény 2.  §-a a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok
al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt -
mû kö dés rõl  szóló 2006/2004/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let nek a köl csö nös jog se gély te kin te té ben tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro -

zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zést ál la pít meg a
Fel ügye let fel adat kör ében.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi L.
tör vény

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló
2003. évi LX. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Bit.) 3.  §
(1) be kez dé se 36. pont já nak bb) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[36. kö te le zett ség vál la lás tag ál la ma: az a tag ál lam,
ahol]

„bb) bár mely faj ta jár mû biz to sí tá sa ese tén a for gal mi
en ge délyt ki bo csá tó tag ál lam, illetve a jár mû tu laj do nos -
vál tá sá val össze füg gõ, tag ál la mok kö zöt ti szál lí tá sa ese tén 
a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tást il le tõ en a je len
tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a ren del te tés he lye
sze rin ti tag ál lam,”

(2) A Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 70. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„70. ver sen gõ ter mé kek: azok a biz to sí tá si ter mé kek,

ame lyek a fel hasz ná lá si cél ra, a fe de zett koc ká za tok kö ré -
re és az eh hez kap cso ló dó biz to sí tá si szol gál ta tá sok ra te -
kin tet tel al kal ma sak az ügy fél szá má ra he lyet te sí te ni egy -
mást és az 1. és 2. szá mú mel lék le tek sze rint azo nos ága -
zat ba, illetve azo nos ága zat azo nos al ága za tá ba tar toz nak.
Azo nos ága zat ba, illetve azo nos al ága zat ba tar to zó ter -
mék nek mi nõ sül nek:

a) azok a ter mé kek, ame lyek ugyan azon egy biz to sí tá si 
ága zat ba vagy ugyan azon egy biz to sí tá si ága zat azo nos al -
ága za tá ba tar to zó koc ká za to kat fe dez nek;

b) azok a ter mé kek, ame lyek egy szer zõ dés ke re tén be -
lül több biz to sí tá si ága zat ba vagy ugyan azon biz to sí tá si
ága zat több al ága za tá ba tar to zó koc ká za tot is fe dez nek, ha
a jel lem zõ koc ká zat sze rin ti ága za ti, illetve alá ga za ti be so -
ro lá suk azo nos;

c) az egyet len biz to sí tá si ága zat ba, vagy egyet len biz -
to sí tá si ága zat va la mely al ága za tá ba tar to zó ter mék és az
egy szer zõ dés ke re tén be lül több biz to sí tá si ága zat ba vagy
ugyan azon biz to sí tá si ága zat több al ága za tá ba tar to zó koc -
ká za tot is fe de zõ ter mék, ha ez utób bi ter mék jel lem zõ
koc ká zat sze rin ti ága za ti, illetve alá ga za ti be so ro lá sa meg -
egye zik az elõb bi ter mék ága za ti, illetve alá ga za ti be so ro -
lá sá val.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 4-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(3) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 84. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„84. jel lem zõ koc ká zat: az egy szer zõ dés ke re tén be lül

több biz to sí tá si ága zat ba vagy ugyan azon biz to sí tá si ága -
zat több al ága za tá ba tar to zó koc ká za tot is fe de zõ ter mé kek 
ága za ti, illetve alá ga za ti be so ro lá sát meg ha tá ro zó koc ká -
zat. Az egy szer zõ dés ke re tén be lül több biz to sí tá si ága zat -
ba vagy ugyan azon biz to sí tá si ága zat több al ága za tá ba tar -
to zó koc ká za tot is fe de zõ ter mé kek abba az egy biz to sí tá si
ága zat ba, illetve biz to sí tá si al ága zat ba tar toz nak, amely
meg fe lel az adott ter mék díj kal ku lá ci ó ja sze rint a leg na -
gyobb ará nyú díj résszel fe de zett koc ká zat ága za ti, illetve
alá ga za ti be so ro lá sá nak.”

(4) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 85. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„85. biz to sí tá si alá ga zat: meg ha tá ro zott biz to sí tá si koc -

ká za tok biz to sí tá si ága za ton be lü li cso port ja.”

(5) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 86. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„86. ren del te tés he lye sze rin ti tag ál lam: gép jár mû tu laj -

do ná nak át ru há zá sa ese tén az egyik tag ál lam ból egy má sik 
tag ál lam ba szál lí tan dó jár mû vo nat ko zá sá ban a le szál lí tás
kez de té tõl, azaz a tu laj dont szer zõ ré szé re tör té nõ ren del -
ke zés re bo csá tás cél já ból a köz úti for ga lom ban való rész -
vé tel kez de té tõl szá mí tott har minc na pos idõ tar tam fo lya -
mán az a tag ál lam, ahol

a) a ter mé sze tes sze mély tu laj don szer zé se ese tén
annak ál lan dó la kó he lye, a jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li szer ve zet tu laj don szer zé se ese tén annak szék he lye
ta lál ha tó;

b) az a) al pont ál tal nem sza bá lyo zott ese tek ben az a
tag ál lam, amely ben a tu laj dont szer zõ szo ká sos tar tóz ko -
dá si he lye van, vagy ha a szer zõ dõ jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség nél kü li szer ve zet, az a tag ál lam, amely ben a tu -
laj dont szer zõ nek a szer zõ dés sel érin tett te lep he lye, fi ók -
te le pe ta lál ha tó.”

(6) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 87. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„87. le ve le zõ: biz to sí tó, egyéb szer ve zet vagy sze mély,

akit vagy ame lyet a mû kö dé se sze rin ti or szág nem ze ti iro -
dá já nak jó vá ha gyá sá val más tag ál lam ban mû kö dõ biz to sí -
tó, illetve har ma dik or szág be li biz to sí tó je löl a biz to sí tott -
jai ál tal a le ve le zõ or szá gá ban oko zott – gép jár mû-fe le lõs -
ség biz to sí tás sal fe de zett – ká rok ke ze lé sé re és rendezé -
sére.”

(7) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 88. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„88. kár kép vi se lõ: e tör vény 3.  § 24. pont já ban meg ha -

tá ro zott ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ese té ben a biz to sí tó
ál tal a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si ká rok ren de zé sé vel,

a biz to sí tó pe res és pe ren kí vü li kép vi se le té vel meg bí zott,
illetve arra jo go sult sze mély vagy szer ve zet.”

(8) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 89. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„89. kár tör té net re vo nat ko zó adat: a gép jár mû üzem ben 

tar tó ja ál tal a biz to sí tott jár mû vagy jár mû vek vo nat ko zá -
sá ban az adott biz to sí tó val fenn állt kö te le zõ gép jár mû-fe -
le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dé ses jog vi szony meg szû né sét
köz vet le nül meg elõ zõ biz to sí tá si idõ szak alatt oko zott és a 
biz to sí tó ál tal el is mert, vagy a vele szem ben jog erõ sen
meg ítélt kár té rí tés alap já ul szol gá ló kár ese tek szá ma és
idõ pont ja, ezen és bár mely elõ zõ biz to sí tá si idõ szak alatt
oko zott kár ese tek alap ján elsõ al ka lom mal tel je sí tett kár -
ki fi ze té sek dá tu ma (ide ért ve a biz to sí tó rész tel je sí té sét is),
a ki fi ze tett kár összeg kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ha tár idõn be lü li vissza fi ze té sé nek té nye és dá tu ma, illetve
a kár men tes ség re vo nat ko zó nyi lat ko zat, to váb bá az
üzem ben tar tó ál tal oko zott azon kár ese tek szá ma és idõ -
pont ja, ame lye ket a biz to sí tó még nem is mert el, illetve a
biz to sí tót azok kal kap cso la tos kár té rí tés re jog erõs íté let
még nem kö te le zi.”

(9) A Bit. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az Euró pai Unió, il le tõ leg az Euró pai Unió tag ál la -
ma ki fe je zé sen az Euró pai Gaz da sá gi Tér sé get, il le tõ leg az 
Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál la mot is ér te ni kell (a továb biak ban: EGT-ál lam),
ki vé ve a 227.  § (1) be kez dé sét. A nem-élet biz to sí tá si ág te -
kin te té ben Svájc ra az EGT-ál lam ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni.”

2.  § A Bit. a 9.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
9/A.  §-sal egé szül ki:

„Eu ró ban meg adott össze gek fo rint ban tör té nõ
meg ha tá ro zá sa

9/A.  § (1) Ahol e tör vény eu ró ban meg ha tá ro zott
összeg rõl ren del ke zik, azon annak az év ja nu ár 1-jé tõl de -
cem ber 31-ig tar tó idõ sza ká ra (a továb biak ban: al kal ma zá -
si idõ szak) vo nat ko zó, fo rint ban meg ha tá ro zott össze gét
kell ér te ni.

(2) Az adott al kal ma zá si idõ szak ra vo nat ko zó fo rint ban
meg ha tá ro zott össze get a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb -
biak ban: MNB) ál tal köz zé tett, az al kal ma zá si idõ sza kot
meg elõ zõ nap tá ri év elsõ tíz hó nap já ra vo nat ko zó hi va ta -
los napi de vi za ár fo lya mok át la gá nak al kal ma zá sá val, a
kö vet ke zõ mil li ós fo rint ér ték re fel ke re kít ve kell ki szá mí -
ta ni.”

3.  § A Bit. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az egyes szer ve ze ti for mák ra]
„a) biz to sí tó rész vény tár sa ság ese tén a gaz da sá gi tár sa sá -

gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.),
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b) biz to sí tó szö vet ke zet ese tén a szö vet ke ze tek rõl
 szóló 2006. évi X. tör vény (a továb biak ban: Szvt.),”
[vo nat ko zó elõ írásait az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.]

4.  § (1) A Bit. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tás köz ve tí tõi és a vi szont biz to sí tás köz ve -
tí tõi te vé keny ség (a továb biak ban: biz to sí tás köz ve tí tõi te -
vé keny ség) a biz to sí tá si vagy vi szont biz to sí tá si szer zõ dés
(a továb biak ban: biz to sí tá si szer zõ dés) lét re ho zá sá ra irá -
nyuló rend sze res, üz let sze rû te vé keny ség. E te vé keny ség
ki ter jed a biz to sí tá si szer zõ dé sek meg kö té sé nek elõ se gí té -
sé re, biz to sí tá si ter mé kek is mer te té sé re, aján lá sá ra, az
ezzel kap cso la tos fel vi lá go sí tás ra, illetve a biz to sí tá si
szer zõ dé sek meg kö té sé re, a biz to sí tá si szer zõ dé sek ér té -
ke sí té sé nek szer ve zé sé re, to váb bá a biz to sí tá si szer zõ dé -
sek le bo nyo lí tá sá ban és tel je sí té sé ben való köz re mû kö -
dés re. Ab ban a kér dés ben, hogy va la mely te vé keny ség
e tör vény ér tel mé ben biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség nek
mi nõ sül-e, vi tás eset ben a Fel ügye let ha tá roz.”

(2) A Bit. 33.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont -
tal egé szül ki:

[Nem mi nõ sül biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség nek]
„d) a biz to sí tá si szer zõ dé sek le bo nyo lí tá sá ban és tel je -

sí té sé ben való köz re mû kö dés, ha azt olyan sze mély vég zi,
aki a biz to sí tá si igé nyek fel ku ta tá sá ban és a biz to sí tá si vé -
del met ke re sõ ügy fe lek igé nyé nek szer zõ dés kö tés cél já ból 
való kiközvetítésében egyébként nem vesz részt.”

(3) A Bit. 33.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ (a továb biak ban: ügy -
nök) egy biz to sí tó biz to sí tá si ter mé ke it vagy több biz to sí tó 
egy más sal nem ver sen gõ biz to sí tá si ter mé ke it köz ve tí ti.
Füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ – az (5) be kez dés ben és a
35.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak kivételével – minden
egyéb biztosításközvetítõ.”

(4) A Bit. 33.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ nek mi nõ sül az a biz to sí -
tás köz ve tí tõ is, aki a köz ve tí tést a fõ te vé keny sé gé hez kap -
cso ló dó ter mék re vagy szol gál ta tás ra vo nat ko zó an, azt ki -
egé szí tõ te vé keny ség ként vég zi, amennyi ben az ügy fél tõl
biz to sí tá si dí jat, a biz to sí tó tól pedig az ügyfélnek járó
összeget nem vesz át.”

5.  § (1) A Bit. 35.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A je len tör vény biz to sí tás köz ve tí tõ re vo nat ko zó
ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni arra a sze mély re, aki -
nek te vé keny sé ge ki zá ró lag olyan biz to sí tá si szer zõ dé sek
köz ve tí té sé re ter jed ki, ame lyek az aláb bi feltételeknek
együttesen megfelelnek:

a) a biz to sí tá si szer zõ dés ki zá ró lag ezen szer zõ dés fel -
té te le i nek is me re tét te szi szükségessé,

b) a biz to sí tá si szer zõ dés nem élet biz to sí tá si szer zõ dés,
c) a biz to sí tá si szer zõ dés nem tar tal maz fe le lõs sé gi

koc ká za tot,
d) a sze mély fõ szak mai te vé keny sé ge nem biz to sí tás -

köz ve tí tés,
e) a biz to sí tá si szer zõ dés ki zá ró lag ki egé szí tõ je va la -

mely szol gál ta tó ál tal kí nált ter mék nek vagy nyúj tott szol -
gál ta tás nak és a kö vet ke zõk re nyújt fedezetet:

ea) ezen szol gál ta tó ál tal kí nált ter mék tö ré sé nek, el -
vesz té sé nek vagy ká ro so dá sá nak koc ká za tá ra, vagy

eb) ezen szol gál ta tó nál meg ren delt uta zás hoz, il le tõ leg
uta zá si, üdü lé si szol gál ta tás hoz kap cso lód va a poggyász
el vesz té sé re vagy sé rü lé sé re és egyéb koc ká za tok ra, ak kor 
is, ha a biz to sí tás élet biz to sí tá si vagy fe le lõs sé gi koc ká za -
to kat fe dez, fel té ve, hogy a fe de zet az uta zás sal kap cso la -
tos koc ká za tok fõ fe de ze té nek ki egé szí tõ je,

f) a biz to sí tá si szer zõ dés éves biz to sí tá si díja nem ha -
lad ja meg a 125 ezer fo rin tot, és a biz to sí tá si szer zõ dés tel -
jes tar ta ma, be le ért ve a meg újí tá so kat is, nem haladja meg
az 5 évet.”

(2) A Bit. 35.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A biz to sí tás köz ve tí tõ nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat nem kell al kal maz ni, ha a biz to sí tás köz ve tí tõi
tevékenységet

a) a biz to sí tó,
b) mun ka vi szo nyá val össze füg gés ben a biz to sí tó mun -

ka vál la ló ja, illetve
c) gaz dál ko dó szer ve zet tel mun ka vi szony ban álló, a

gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ i nek kö ré be nem tar to zó ter -
mé sze tes sze mély vég zi, aki ki zá ró lag a biz to sí tás köz ve tí -
tõi te vé keny ség hez kap cso ló dó kiegészítõ tevékenységet
végez,

d) a Hpt. 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hi tel in -
té zet tel vagy a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény ben
meg ha tá ro zott egye te mes pos tai szol gál ta tó val mun ka vi -
szony ban álló ter mé sze tes sze mély a mun kál ta tó ja uta sí tá -
sa i nak meg fele lõen, a mun kál ta tó ügy fél fo ga dás ra szol gá -
ló helyiségében vagy mobilposta útján végzi,

e) a Vám- és Pénz ügy õr ség gel, illetve a vám ha tó ság gal 
szol gá la ti jog vi szony ban, illetve mun ka vég zés re irá nyuló
egyéb jog vi szony ban álló ter mé sze tes sze mély – ki zá ró lag 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kül föl di te lep he lyû
gép jár mû üzem ben tar tó ja (ve ze tõ je) ré szé re tör té nõ kö te -
le zõ fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés ér té ke sí té sé vel kap -
cso lat ban – vég zi.”

6.  § (1) A Bit. 36.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ter mé -
sze tes sze mély a fog lal koz ta tó biz to sí tó nak, illetve füg get -
len biz to sí tás köz ve tí tõ nek a Fel ügye let ál tal meg ha tá ro -
zott mó don tör té nõ be je len té se alap ján ke rül nyil ván tar tás -
ba vé tel re. A köz ve tí tõ az adott biz to sí tás köz ve tí tõi te vé -
keny ség re vo nat ko zó nyil ván tar tás ba vé te le kor kö te les
fel sõ fo kú vég zett ség gel vagy az e tör vény 13. szá mú mel -
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lék le té ben az adott biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség re
meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés sel ren del kez ni.”

(2) A Bit. 36.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A nyil ván tar tás ból a kép zett sé gi fel té te lek hi á nyá ra 
te kin tet tel tö rölt ter mé sze tes sze mély a tör lést köve tõen
csak a szá má ra elõ írt szak ké pe sí tés vagy fel sõ fo kú vég -
zett ség meg lé té nek iga zo lá sá val kér he ti biz to sí tás köz ve tí -
tõi te vé keny ség vég zé sé re jo go sult ként a fel ügye le ti nyil -
ván tar tás ba vé te lét.”

7.  § A Bit. 37.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tás köz ve tí tõ – ha tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik – a biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sét meg elõ -
zõ en és bár mely, a tá jé koz ta tás ban sze rep lõ adat vál to zá sa
ese tén a szer zõ dés mó do sí tá sa kor és meg újí tá sa kor kö te les 
az ügy fél ré szé re a kö te le zett ség vál la lás tag ál la má nak hi -
va ta los nyel vén vagy az ügy fél lel tör té nõ meg ál la po dás -
ban ki kö tött más nyel ven írás ban tá jé koz ta tást adni:

a) a biz to sí tás köz ve tí tést vég zõ ter mé sze tes sze mély
ne vé rõl, valamint azon gaz dál ko dó szer ve zet cég ne vé rõl,
szék he lyé rõl, amely nek ke re té ben, illetve meg bí zá sá ból a
biz to sí tás köz ve tí tést vég zi és fel ügye le ti ha tó sá gá nak
meg je lö lé sé rõl,

b) a fel ügye le ti nyil ván tar tás ról, amely ben sze re pel, és
annak mód já ról, aho gyan nyil ván tar tá sát el len õriz ni le het,

c) ar ról, hogy ren del ke zik-e be fo lyá so ló ré sze se dés sel
az adott biz to sí tó ban,

d) az adott biz to sí tó vagy az adott biz to sí tó anya vál la -
la ta ren del ke zik-e be fo lyá so ló ré sze se dés sel a biz to sí tás -
köz ve tí tõ ben,

e) a pa nasz té tel le he tõ sé gé rõl és annak el bí rá lá sá ra jo -
go sult szer vek rõl,

f) ar ról, hogy a szak mai te vé keny sé ge so rán oko zott ká -
rért ki áll helyt,

g) ar ról, hogy füg gõ vagy füg get len biz to sí tás köz ve tí -
tõ ként jár-e el,

h) füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ vagy töb bes ügy nök ese -
tén ar ról, hogy mely biz to sí tók ne vé ben jár vagy jár hat el.”

8.  § A Bit. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get a Fel -
ügye let – al ku szi vagy töb bes ügy nö ki te vé keny ség re vo -
nat ko zó – en ge dé lye alap ján

a) rész vény tár sa ság,
b) leg alább 5 mil lió fo rint törzs tõ ké vel ren del ke zõ kor -

lá tolt fe le lõs sé gû társaság,
c) leg alább 5 mil lió fo rint rész jegy tõ ké vel ren del ke zõ

szö vet ke zet,
d) har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ füg get -

len biz to sí tás köz ve tí tõ leg alább 5 mil lió fo rint tõ ké vel ren -
del ke zõ ma gyar or szá gi fióktelepe
vé gez het.

A füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ biz to sí tá si szak ta ná csot
is ad hat. A füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi fi ók te lep ese tén
az Fkt. fi ók te lep re vo nat ko zó ren del ke zé se it az e tör vény -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

9.  § A Bit. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges]
„c) a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség vég zé -

sé hez, illetve a ve zér ügy nök fog lal koz ta tá sá hoz,”

10.  § A Bit. 106.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köt vény nyil ván tar tás ból ada tot igé nyel het]
„c) a nyil ván tar tás tel jes adat tar tal ma te kin te té ben – fel -

ada ta i nak tel je sí té se cél já ból – a Kár ta la ní tá si Szám la ke -
ze lõ je, a Nem ze ti Iro da, a Zöld kár tya Le ve le zõ, az In for -
má ci ós Központ, a Felügyelet és a rend õrség;”

11.  § A Bit. 109/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A biz to sí tó az adott jár mû vet vagy jár mû ve ket il le -
tõ en az új kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ -
dés meg kö té se cél já ból kö te les iga zo lást ki ad ni a kár tör té -
net re vo nat ko zó ada tok ról, illetve az iga zolt biz to sí tá si
idõszakra vonatkozó bonus-malus besorolásról:

a) a biz to sí tott jár mû üzem ben tar tó ja ré szé re a szer zõ -
dés meg szû né sét kö ve tõ 15 na pon be lül, illetve az üzem -
ben tar tó nak a szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ ké ré se ese -
tén, az igény lés dá tu mát kö ve tõ 15 na pon be lül,

b) az adott jár mû re vagy jár mû vek re vo nat ko zó új kö te -
le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dést meg kö tõ
biz to sí tó ré szé re, annak ez irá nyú ké ré se ese tén, az igény -
lést kö ve tõ 15 na pon be lül,

c) az adott jár mû re vagy jár mû vek re vo nat ko zó új kö te -
le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dést meg kö tõ
biz to sí tó ré szé re az iga zolt biz to sí tá si idõ sza kot kö ve tõ év
szep tem ber 30-ig, az iga zolt biz to sí tá si idõ sza kot érin tõ
azon kár tör té net re vo nat ko zó ada tok ról – ide nem ért ve a
bo nus-ma lus be so ro lást –, ame lyek vo nat ko zá sá ban a
b) pont alap ján ki adott iga zo lást köve tõen ke rült sor elsõ
al ka lom mal tel je sí tett kár ki fi ze tés re.”

12.  § (1) A Bit. 126.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A rész vény tár sa ság, a szö vet ke zet és a har ma dik
 országbeli biz to sí tó fi ók te le pé nek mi ni má lis biz ton sá gi
 tõkéje:]

„a) az élet biz to sí tá si ág ese tén (2. szá mú mel lék let)
3 200 000 euró,”

(2) A Bit. 126.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A rész vény tár sa ság, a szö vet ke zet és a har ma dik
 országbeli biz to sí tó fi ók te le pé nek mi ni má lis biz ton sá gi
 tõkéje:]
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„b) a nem élet biz to sí tá si ág ese tén (1. szá mú mel lék let)
2 200 000 euró, azon ban a 10., 11., 12., 13., 14., 15. ága za -
tok bár me lyi ké nek mû ve lé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren -
del ke zõ biz to sí tó ese tén 3 200 000 euró.”

(3) A Bit. 126.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A (2) be kez dés he lyett a (4) be kez dés ren del ke zé se it
kell al kal maz ni azon egye sü let nél, amely nek alap sza bá lya
pót ló la gos be fi ze tés re vagy a szol gál ta tás csök ken té sé re
hív ja fel az egye sü let tag ja it, és]

„a) az éves díj be vé tel és egyéb be vé te lek együt tes
össze ge az utób bi 3 év ben egy szer sem érte el az 1 mil li árd
500 mil lió fo rin tot, és”

(4) A Bit. 126.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg he lyett a mi ni -
má lis biz ton sá gi tõke összege:]

„a) a (3) be kez dés sze rin ti egye sü let nél – a b) pont ban
fog lal tak ki vé te lé vel – ha az egye sü let éves díj be vé te lé nek 
és tag sá gi hoz zá já ru lá sá nak együt tes össze ge az utolsó
3 üzleti évben:

aa) leg alább egy al ka lom mal el ér te az 1 mil li árd 200
mil lió fo rin tot, ak kor a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
összeg 60 százaléka,

ab) egy al ka lom mal sem érte el az 1 mil li árd 200 mil lió
fo rin tot, de leg alább egy al ka lom mal el ér te a 900 mil lió fo -
rin tot, ak kor a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg
40 százaléka,

ac) egy al ka lom mal sem érte el a 900 mil lió fo rin tot, de
leg alább egy al ka lom mal el ér te a 600 mil lió fo rin tot, ak kor 
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg 20 százaléka,

ad) egy al ka lom mal sem érte el a 600 mil lió fo rin tot, de 
leg alább egy al ka lom mal el ér te a 300 mil lió fo rin tot, ak kor 
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg 10 százaléka,

ae) egy al ka lom mal sem érte el a 300 mil lió fo rin tot, de
leg alább egy al ka lom mal el ér te a 150 mil lió fo rin tot, ak kor 
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg 5 százaléka,

af) egy al ka lom mal sem érte el a 150 mil lió fo rin tot, ak -
kor a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg 2,5 száza -
léka;”

13.  § A Bit. 132.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A 117.  § (2) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ha tá ro zott
tar ta lék fe de ze tét ké pe zõ port fó lió va gyon ke ze lé se so rán a
Tpt. port fó li ó ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lya it – a Tpt.
126.  § (2) be kez dé se, a 127.  §-a, a 128.  §-a, a 133.  §-ának
(2) be kez dé se és a 130.  §-ának (3)–(4) be kez dé sei ki vé te lé -
vel – a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:]

„e) a biz to sí tó ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ
kap csolt vál lal ko zás [Tpt. 5.  § (1) be kez dé sé nek 58. pont -
ja] ál tal ki bo csá tott és sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész -
vény nek a be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tá si
szer zõ dé sek tar ta lé ká ból kép zett esz köz ala pok ré szé re tör -
té nõ meg vá sár lá sa nem je len ti a Gt. 287.  §-ának (2) be kez -

dé sé ben fog lalt ré sze se dés szer zé si ti la lom sé rel mét, ha a
biz to sí tó a rész vény hez fû zõ dõ sza va za ti jo got nem gya -
korol.”

14.  § A Bit. 151.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A könyv vizs gá ló az (5), valamint a (7) és (8) be kez -
dé sek ben fog lal tak ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sa it kü lön ki -
egé szí tõ je len tés ben rög zí ti, és ezt az igaz ga tó ság nak, az
ügy ve ze tõ nek, a fel ügye lõ bi zott ság el nö ké nek, valamint a 
Fel ügye let nek a tárgy évet kö ve tõ év ben az au di tá lás be fe -
je zé sé vel, de leg ké sõbb má jus 31-éig meg kül di.”

15.  § A Bit. 157.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge
nem áll fenn

a) a fel adat kör ében el já ró Fel ügye let tel,
b) a fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás ke re té ben el já ró

nyo mo zó ha tó ság gal és ügyészséggel,
c) bün te tõ ügy ben, pol gá ri ügy ben, valamint a csõd el já -

rás, illetve a fel szá mo lá si el já rás ügyé ben el já ró bí ró ság -
gal, to váb bá a vég re haj tá si ügy ben el já ró ön ál ló bírósági
végrehajtóval,

d) a ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zõ vel,
e) a (2) be kez dés ben fog lalt ese tek ben az adó ha tó ság gal,
f) a fel adat kör ében el já ró nem zet biz ton sá gi szol gá lat tal,
g) a biz to sí tó val, a biz to sí tás köz ve tí tõ vel, a szak ta -

nács adó val, a har ma dik or szág be li biz to sí tó, füg get len
biz to sí tás köz ve tí tõ vagy szak ta nács adó ma gyar or szá gi
kép vi se le té vel, ezek ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te i vel,
illetve a biz to sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tõi, szak ta nács adói
te vé keny ség gel kap cso la tos ver seny fel ügye le ti fel adat -
kör ében el já ró Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,

h) a fel adat kör ében el já ró gyám ha tó ság gal,
i) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény

108.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt egész ség ügyi ha tó ság gal,
j) a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te

ese tén a tit kos szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra, tit kos in -
for má ció gyûj tés re felhatalmazott szervvel,

k) a vi szont biz to sí tó val, valamint kö zös koc ká zat vál la -
lás (együtt biz to sí tás) ese tén a koc ká zat vál la ló biztosí -
tókkal,

l) az e tör vény ben sza bá lyo zott adat to váb bí tá sok so rán
át adott ada tok te kin te té ben a köt vény nyil ván tar tást ve ze tõ 
köt vény nyil ván tar tó szervvel,

m) az ál lo mány át ru há zás ke re té ben át adás ra ke rü lõ
biz to sí tá si szer zõ dé si ál lo mány te kin te té ben az át ve võ biz -
to sí tó val,

n) a kár ren de zés hez és a meg té rí té si igény ér vé nye sí té -
sé hez szük sé ges ada tok te kin te té ben, to váb bá ezek egy -
más köz ti át adá sá val kap cso lat ban a Kár ta la ní tá si Szám lát
ke ze lõ szer ve zet tel, a Nem ze ti Iro dá val, a le ve le zõ vel, az
In for má ci ós Köz pont tal, a Kár ta la ní tá si Szer ve zet tel, kár -
ren de zé si meg bí zot tal és a kár kép vi se lõ vel, illetve a kár -
oko zó val, amennyi ben az ön ren del ke zé si jo gá val élve a
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köz úti köz le ke dé si bal ese té vel kap cso la tos kár ren de zés
kár fel vé te li jegy zõ köny vé bõl a bal eset ben érin tett má sik
jár mû ja ví tá si ada ta i hoz kí ván hoz zá fér ni,

o) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
ada tok te kin te té ben a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ -
vel,

p) fi ók te lep ese té ben – ha a ma gyar jog sza bá lyok ál tal
tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ adat ke ze lés fel té te -
lei min den egyes adat ra néz ve tel je sül nek, valamint a har -
ma dik or szág be li biz to sí tó szék he lye sze rin ti ál lam ren del -
ke zik a ma gyar jog sza bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé -
nye ket ki elé gí tõ adat vé del mi jog sza bállyal – a har ma dik
or szág be li biz to sí tó val, biz to sí tás köz ve tí tõ vel, szak ta -
nács adó val,

q) a fel adat kör ében el já ró adat vé del mi biz tos sal,
r) a kár tör té net re vo nat ko zó adat ra és a bo nus-ma lus

be so ro lás ra néz ve a 109/A.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott ese tek ben a biz to sí tó val
szem ben, ha az a)–j), n) és r) pont ban meg je lölt szerv vagy 
sze mély írás be li meg ke re sés sel for dul hoz zá, amely tar tal -
maz za az ügy fél ne vét vagy a biz to sí tá si szer zõ dés meg je -
lö lé sét, a kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog -
alap ját, az zal, hogy a k), l), m), p) és q) pont ban meg je lölt
szerv vagy sze mély ki zá ró lag a kért ada tok faj tá ját, az
adat ké rés cél ját és jog alap ját kö te les meg je löl ni. A cél és a
jog alap iga zo lá sá nak mi nõ sül az adat meg is me ré sé re jo go -
sí tó jog sza bá lyi ren del ke zés meg je lö lé se is.”

16.  § A Bit. a 157.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
157/A.  §-sal egé szül ki:

„157/A.  § A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett -
sé ge nem áll fenn ab ban az eset ben, ha a ma gyar bûn ül dö -
zõ szerv, il le tõ leg az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság – a
pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló
2003. évi XV. tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va, vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján
kül föl di bûn ül dö zõ szerv, il le tõ leg kül föl di Pénz ügyi In -
for má ci ós Egy ség írás be li meg ke re sé se tel je sí té se cél já -
ból – írás ban kér biz to sí tá si ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a biz -
to sí tó tól, amennyi ben a meg ke re sés tar tal maz za a kül föl di
adat ké rõ ál tal alá írt ti tok tar tá si zá ra dé kot.”

17.  § A Bit. 169.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let e tör vény elõ írásainak meg fele lõen ellen -
õr zi és ér té ke li]

„h) a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lõ jé nek, a Kár ta la ní tá si
Szer ve zet nek, az In for má ci ós Köz pont nak és a kár ren de -
zé si meg bí zott ja vo nat ko zá sá ban a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ, gép jár mû-fe le lõs ség biz -
to sí tá si te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult biz to sí tó nak az
e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gét.”

18.  § A Bit. 169/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fel ügye let jo go sult a pi ac fel ügye le ti el já rás
(Psztv. 11/Q.  §) so rán fel ada tá nak el lá tá sa ér de ké ben az el -
já rás alá vont ügy fél re vo nat ko zó

a) ér ték pa pír-, ügy fél- és bank szám la for ga lom mal, a
ter he len dõ és a jó vá íran dó szám la szá má val, tu laj do no sá -
val, a ter he lés, a jó vá írás jog cí mé vel és az át uta lás pénz for -
gal mi azo no sí tó kód já val kap cso la tos sze mé lyes adat (csa -
lá di és utó név, szü le té si név, szü le té si hely és idõ, any ja
szü le té si neve, ál lam pol gár sá ga, la kó he lye, tar tóz ko dá si
he lye), valamint

b) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény ben meg ha tá ro zott elõ fi ze tõi ál lo más szá má val vagy
egyéb azo no sí tó já val, a hívó és hí vott elõ fi ze tõi szá mok -
kal, valamint a hí vás és egyéb szol gál ta tás dá tu má val kap -
cso la tos sze mé lyes adat (csa lá di és utó név, szü le té si név,
la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye)

meg is me ré sé re és ke ze lé sé re.”

19.  § A Bit. 189/A.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) E fe je zet al kal ma zá sá ban

a) a hi tel in té zet tõ ke kö ve tel mé nye a Hpt. 76.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ ke kö ve tel mény nek 
és a Hpt. 5. szá mú mel lék let 16. pont ja sze rin ti li mit túl lé -
pé sek ér té ke tõ ke kö ve tel mé nyé nek az össze ge;

b) a be fek te té si vál lal ko zás tõ ke kö ve tel mé nye a Tpt.
175.  §-ának (2) és (5) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott tõ ke -
szük ség let;

c) a biz to sí tó tõ ke kö ve tel mé nye a 121.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség let és
a 126.  §-ban meg ha tá ro zott mi ni má lis biz ton sá gi tõke kö -
zül a ma ga sabb ér ték;

d) har ma dik or szág be li sza bá lyo zott vál lal ko zás ese tén 
a tõ ke kö ve tel mény a szék he lye sze rin ti or szág jog sza bá -
lyai sze rin ti – a mû kö dés fel té te le ként elõ írt – mi ni má lis
tõke.”

20.  § A Bit. a 197.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 198.  §-sal
egé szül ki:

„198.  § (1) En ge dély vagy be je len tés hi á nyá ban vég zett
biz to sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tõi, szak ta nács adói te vé keny -
ség meg ál la pí tá sa ese tén a ki szab ha tó bír ság össze ge ket -
tõ mil lió fo rint tól húsz mil lió fo rin tig ter jed het.

(2) A ki szab ha tó bír ság fel sõ ha tá ra az (1) be kez dés tõl
el té rõ en az el ért be vé tel 200%-a, ha be vé tel megállapít -
ható.”

21.  § A Bit. 199.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„199.  § (1) A fel ügye le ti biz tost szük ség hely zet ben a
Fel ügye le ti Ta nács el nö ke ren de li ki és hív ja vissza. A fel -
ügye le ti biz to s leg fel jebb 180 nap ra ren del he tõ ki, de ez az 
idõ tar tam a fel szá mo ló ki je lö lé sé ig meg hosszab bít ha tó. A
ki ren de lés rõl a be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ tu laj -
do no so kat (ta go kat) is ér te sí te ni kell. A fel ügye le ti biz to s
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fel ada ta az e tör vény ben fog lalt sza bá lyok be tar tá sa és be -
tar ta tá sa.

(2) Fel szá mo lá si el já rás ese tén a fel ügye le ti biz to s meg -
bí za tá sa a fel szá mo ló ki je lö lé sé ig tart.

(3) A fel ügye le ti biz to s meg bí zó le ve lé ben meg kell ha -
tá roz ni fel ada ta it.

(4) A fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé nek ide je alatt az
igaz ga tó ság tag ja a gaz da sá gi tár sa sá gok ra, a szö vet ke ze -
tek re, egye sü le tek re vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek ben 
és az alap sza bály ban rög zí tett fel ada tát, cég jegy zé si jo gát
nem gya ko rol hat ja. A ki ren de lés tar ta má ra a fel ügye le ti
biz to s gya ko rol ja az igaz ga tó ság tag já nak tör vény ben és
alap sza bály ban meg ál la pí tott jo ga it és kö te le zett sé ge it.

(5) A (4) be kez dés tõl el té rõ en az igaz ga tó ság, il le tõ leg a 
fel ügye lõ bi zott ság tag ja a fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé -
nek ide je alatt is jog or vos lat tal él het a fel ügye le ti biz tost
ki ren de lõ ha tá ro zat és a Fel ügye let ál tal a biz to sí tó val
szem ben ho zott ha tá ro zat ellen, e jog or vos la ti el já rás ban a
biz to sí tót kép vi sel he ti vagy a kép vi se let el lá tá sá ra meg bí -
zást ad hat.

(6) A fel ügye le ti biz to s az ál ta la meg tett in téz ke dé sek -
rõl a tu laj do no so kat (ta go kat) – írás be li ké ré sük re – 3 na -
pon be lül írás ban kö te les tá jé koz tat ni.

(7) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke fel ügye le ti biz tos ként
olyan sze mélyt ren del ki, aki meg fe lel a 83.  § (3) be kez dé -
sé ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

(8) A fel ügye le ti biz tos nak ki ren de lé se kor írás ban nyi -
lat koz nia kell ar ról, hogy õ maga vagy kö ze li hoz zá tar to -
zó ja va la mely biz to sí tó nál, biz to sí tás köz ve tí tõ nél, szak ta -
nács adói te vé keny sé get foly ta tó tár sa ság nál mi lyen és
mek ko ra név-, illetve for gal mi ér té ket kép vi se lõ tu laj do ni
há nyad dal ren del ke zik.”

22.  § A Bit. 207.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„207.  § (1) A biz to sí tó; a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ;
a biz to sí tá si szak ta nács adó; a füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ
vál lal ko zás; a kül föl di biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tõ, biz -
to sí tá si szak ta nács adó ma gyar or szá gi kép vi se le te a Fel -
ügye let ré szé re fel ügye le ti dí jat fi zet.

(2) A fel ügye le ti díj a (3)–(5) be kez dés sze rint szá mí tott 
alap díj, valamint a (6)–(7) be kez dés sze rint szá mí tott vál -
to zó díj összege.

(3) Az alap díj az alap díj egy ség és a (4)–(5) be kez dés
sze rin ti szor zó szá mok szor za ta. Az alap díj egy ség öt ven -
ezer forint.

(4) A szor zó szám

a) biz to sí tó rész vény tár sa ság és har ma dik or szág be li
biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe esetén: negyven,

b) biz to sí tó szö vet ke zet ese tén: négy,

c) biz to sí tó egye sü let ese tén: ket tõ,

d) a 126.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti biz to sí tó 
egye sü let ese tén, ha éves díj be vé te lé nek és tag sá gi hoz zá -
já ru lá sá nak együt tes össze ge nem éri el a 126.  § (4) be kez -
dé sé nek bf) al pont já ban meghatározott összeget: fél,

e) füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ, biz to sí tá si szak ta nács -
adó, füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ vál lal ko zás, illetve kül föl di
biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tõ, biz to sí tá si szak ta nács adó
ma gyar or szá gi kép vi se le te ese tén: egy.

(5) A szor zó szám

a) az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ biz to sí tó fi ók te le pe ese tén: negy ven,

b) az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ ma gyar or szá gi
fi ók te le pe ese tén: egy.

(6) A biz to sí tó ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj éves mér té ke

a) a 8. szá mú mel lék let sze rint meg ha tá ro zott mi ni má -
lis sza va to ló tõke szük ség let 3,8 ez re lé ké nek,

b) a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok könyv sze rin ti ér té ke 
0,25 ez re lé ké nek, és

c) a Tpt. 81.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha -
tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve az
5.  § (6) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott biz to sí -
tó egye sü le tek ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé keny -
ség; a Hpt. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont já ban meg ha tá -
ro zott ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ 
va gyon ke ze lé si te vé keny ség és a Hpt. 3.  §-a (1) be kez dé -
sé nek n) pont já ban meg ha tá ro zott ma gánnyug díj pénz tár
ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé keny ség – ke re té ben
ke zelt, pi a ci ér té ken szá mí tott port fó lió esz köz ér té ke
0,25 ez re lé ké nek

össze ge.

(7) Ha az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe ál tal vé gez
te vé keny sé get, az ál ta la fi ze ten dõ változó díj éves mértéke

a) a biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pé nek éves be szá -
mo ló ja sze rin ti mér leg fõ összeg 0,1 ezrelékének,

b) a Tpt. 81.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha -
tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve az
5.  § (6) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott biz to sí -
tó egye sü le tek ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé keny -
ség; a Hpt. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont já ban meg ha tá -
ro zott ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ 
va gyon ke ze lé si te vé keny ség és a Hpt. 3.  §-a (1) be kez dé -
sé nek n) pont já ban meg ha tá ro zott ma gánnyug díj pénz tár
ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé keny ség – ke re té ben
ke zelt, pi a ci ér té ken szá mí tott port fó lió esz köz ér té ke
0,125 ez re lé ké nek

össze ge.”

23.  § A Bit. a 207.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
207/A.  §-sal egé szül ki:

„207/A.  § A biz to sí tó; a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ; a
ve zér ügy nök; a biz to sí tá si szak ta nács adó; biz to sí tó ban,
füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ ben a Fel ügye let en ge dé lyé -
hez kö tött ré sze se dést sze rez ni kí vá nó sze mély az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  § alap ján a fel -
ügye le ti el já rá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé ért igaz ga tá -
si-szol gál ta tá si dí jat kö te les fi zet ni. A fi ze ten dõ dí jak kö -
rét és mér té két a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”
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24.  § A Bit. 208.  §-ának (2) be ke zdé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let bír ság ból szár ma zó be vé te le ki zá ró lag a
kö vet ke zõ cé lok ra fordítható:]

„e) a bé kél te tõ tes tü let te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra,
tag ja i nak képzésére.”

25.  § A Bit. 220.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Min den olyan hi te le zõ, aki nek (amely nek) ál lan dó
la kó he lye, szék he lye, te lep he lye az Euró pai Unió má sik
tag ál la má ban ta lál ha tó, kö ve te lé sét ma gyar nyel ven, vagy
sa ját tag ál la má nak hi va ta los nyel vén nyújt hat ja be.
Amennyi ben kö ve te lé sét sa ját tag ál la má nak hi va ta los
nyel vén nyújt ja be, úgy a be ad vá nyán a „Kö ve te lés be -
nyúj tá sa” cí met ma gyar nyel ven kell fel tün tet ni.”

26.  § A Bit. 235.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„h) a fel ügye le ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok és

igaz ga tá si szol gál ta tá sok díját;”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

27.  § (1) A Bit. 8. szá mú mel lék le te A) ré szé nek 7. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. a1 a 9. pont sze rin ti a-val je lölt összeg 53 100 000
 eurót meg nem ha la dó rész e;”

(2) A Bit. 8. szá mú mel lék le te A) ré szé nek 8. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. a2 a 9. pont sze rin ti a-val je lölt összeg 53 100 000
 eurót meg ha la dó rész e;”

(3) A Bit. 8. szá mú mel lék le te A) ré szé nek 28. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„28. b1 a 30. pont sze rin ti b-vel je lölt összeg 37 200 000
eu rót meg nem ha la dó rész e;”

(4) A Bit. 8. szá mú mel lék le te A) ré szé nek 29. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„29. b2 a 30. pont sze rin ti b-vel je lölt összeg 37 200 000
eu rót meg ha la dó rész e;”

(5) A Bit. 8. szá mú mel lék le te C) ré szé nek 7. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. a1 a 9. pont sze rin ti a-val je lölt összeg 53 100 000
 eurót meg nem ha la dó rész e;”

(6) A Bit. 8. szá mú mel lék le te C) ré szé nek 8. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. a2 a 9. pont sze rin ti a-val je lölt összeg 53 100 000
 eurót meg ha la dó rész e;”

(7) A Bit. 8. szá mú mel lék le te C) ré szé nek 20. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„20. b1 a 22. pont sze rin ti b-vel je lölt összeg 37 200 000
eu rót meg nem ha la dó rész e;”

(8) A Bit. 8. szá mú mel lék le te C) ré szé nek 21. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„21. b2 a 22. pont sze rin ti b-vel je lölt összeg 37 200 000
eu rót meg ha la dó rész e;”

28.  § A Bit. 12. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ
29–32. pont tal egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„29. A Ta nács 1991. jú ni us 20-i 91/371/EGK irány elve
az Euró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség kö zött az élet biz to sí tás kö rén kí vü li köz vet len biz to sí -
tá sok ra vo nat ko zó meg álla po dás vég re haj tá sá ról.

30. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000. má jus 16-i
2000/26/EK irány elve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség -
biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak kö ze lí té sé rõl,
valamint a Ta nács 73/239/EGK és 88/357/EGK irányel -
veinek mó do sí tá sá ról.

31. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002. de cem -
ber 9-i 2002/92/EK irány elve a biz to sí tá si köz ve tí tés rõl.

32. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005. má jus 11-i
2005/14/EK irány elve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra
vo nat ko zó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és
90/232/EGK ta ná csi irány elv, valamint a 2000/26/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

29.  § (1) E tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt el -
té rés sel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Bit. e tör vény 22.  §-ával mó do sí tott és 23.  §-ával
meg ál la pí tott 207.  §-a és 207/A.  §-a 2007. ok tó ber 1-jén
lép ha tály ba.

(3) A Bit. e tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott 36.  §-ának
(5) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Módosuló és hatályukat vesztõ rendelkezések

30.  § (1) 2007. jú li us 1-jén a Bit. 147.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben „a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban:
MNB)” szö veg rész he lyé be „az MNB” szö veg rész lép.

(2) 2007. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti:
a) a Bit. 38.  §-ának (2) és (4) be kez dé se, 128.  §-a,

206.  §-ának (3) be kez dé se, 235.  §-ának o) pont ja;
b) a pénz ügyi szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó egyes tör -

vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XLVIII. tör vény
2. szá mú mel lék le té nek 1–4. és 8–11. pontja.

(3) 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti a pénz ügyi szol -
gál ta tá sok hoz kap cso ló dó egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi XLVIII. tör vény 128.  §-a.

(4) 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti a Bit. 36.  §-ának
(6)–(8) be kez dé se.
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Átmeneti rendelkezések

31.  § A biz to sí tó; a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ; a biz -
to sí tá si szak ta nács adó; a füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ vál lal -
ko zás; a kül föl di biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tõ, biz to sí tá si
szak ta nács adó ma gyar or szá gi kép vi se le te ál tal fi ze ten dõ
2007. évi fel ügye le ti díj össze gét az a)–d) pont ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint kell ki szá mí ta ni:

a) a 2007. év ben alap dí jat nem kell fi zet ni,
b) a 2007. ja nu ár 1-jétõl 2007. jú ni us 30-ig tar tó idõ -

szak ese tén a 2007. jú ni us 30-án ha tá lyos elõ írások sze rint
kell meg ál la pí ta ni a fel ügye le ti díj össze gét a pénz-, tõ ke-
és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de -
le te alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
ré szé re tel je sí tett, 2007. jú ni us 30-i idõ pont ra vo nat ko zó
adat szol gál ta tás ban sze rep lõ ada tok figye lembe véte lével,

c) a 2007. jú li us 1-jétõl 2007. de cem ber 31-ig tar tó idõ -
szak ese tén a 2007. jú li us 1-jén ha tá lyos elõ írások sze rint
kell meg ál la pí ta ni a vál to zó díj össze gét a 2007. évi éves
be szá mo ló ban sze rep lõ ada tok és a pénz-, tõ ke- és biz to sí -
tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de le te alap -
ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re tel -
je sí tett, 2007. jú ni us 30-i idõ pont ra vo nat ko zó adat szol -
gál ta tás ban sze rep lõ ada tok kü lön bö ze té nek figye lembe -
véte lével,

d) a 2007. évi fel ügye le ti díj nem le het több a 2006. évi
fel ügye le ti díj 120 szá za lé ká nál.

32.  § (1) A 2008. jú ni us 30-án már nyil ván tar tás ba vett,
biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ter mé sze tes sze -
mély – amennyi ben nem ren del ke zik fel sõ fo kú vég zett -
ség gel vagy a szá má ra elõ írt biz to sí tás köz ve tí tõi szak ké -
pe sí tés sel – a nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott 24 hó na -
pon be lül kö te les a fel sõ fo kú vég zett sé get vagy a szá má ra
elõ írt biz to sí tás köz ve tí tõi szak ké pe sí tést meg sze rez ni, és
azt a fog lal koz ta tó biz to sí tó, illetve füg get len biz to sí tás -
köz ve tí tõ ré szé re 15 na pon be lül be je len te ni.

(2) A biz to sí tó, illetve a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ
kö te les a Fel ügye let nek az (1) be kez dés sze rin ti be je len -
tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül a Fel ügye let ál tal meg ha tá -
ro zott mó don be je len te ni, hogy az ál ta la fog lal koz ta tott,
biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ter mé sze tes sze -
mély a fel sõ fo kú vég zett sé get vagy a szak ké pe sí tést a szá -
má ra meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül meg sze rez te.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti, a Fel ügye let
ál tal nyil ván tar tás ba vett, fel sõ fo kú vég zett ség gel vagy a
szá má ra elõ írt biz to sí tás köz ve tí tõi szak ké pe sí tés sel nem
ren del ke zõ, biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ter -
mé sze tes sze mélyt il le tõ en a nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá -
mí tott 24 hó na pot kö ve tõ 30 na pon be lül a fel sõ fo kú vég -
zett ség vagy a szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl a Fel ügye let
az ál ta la meg ha tá ro zott mó don be je len tést nem kap, a Fel -
ügye let e sze mélyt tör li a nyil ván tar tás ból.

(4) 2007. jú li us 1-jén te vé keny sé gi en ge déllyel ren del -
ke zõ vagy en ge dé lye zé si el já rás alatt álló biz to sí tó az

e tör vény 12.  §-a ál tal mó do sí tott Bit. 126.  §-a sze rin ti
 minimális biz ton sá gi tõke, illetve az e tör vény 27.  §-a ál tal
mó do sí tott 8. szá mú mel lék le te sze rin ti mi ni má lis szava -
toló tõke kö ve tel mé nyek nek 2008. ja nu ár 1-jéig kö te les
meg fe lel ni.

33.  § Az e tör vénnyel meg ál la pí tott bír ság össze gek ki -
zá ró lag a 2007. jú ni us 30-át köve tõen el kö ve tett jog sér tõ
cse lek mé nyek te kin te té ben al kal maz ha tók.

34.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

1. A Ta nács 1991. jú ni us 20-i 91/371/EGK irány elve
az Euró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség kö zött az élet biz to sí tás kö rén kí vü li köz vet len biz to sí -
tá sok ra vo nat ko zó meg álla po dás vég re haj tá sá ról.

2. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000. má jus 16-i
2000/26/EK irány elve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség -
biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak kö ze lí té sé rõl,
valamint a Ta nács 73/239/EGK és 88/357/EGK irányel -
veinek mó do sí tá sá ról.

3. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002. de cem -
ber 9-i 2002/92/EK irány elve a biz to sí tá si köz ve tí tés rõl.

4. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005. má jus 11-i
2005/14/EK irány elve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra
vo nat ko zó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és
90/232/EGK ta ná csi irány elv, valamint a 2000/26/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi LI.
tör vény

a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény, valamint egyes
szakosított hitelintézetekrõl  szóló tör vények

módosításáról*

1.  § A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)
1.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[Ha nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni:]

„g) az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet és ex port -
hi tel-ügy nök ség hi tel mi nõ sí té sé nek el is me ré sé re és az el -
is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet re.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 4-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § A Hpt. 4.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, valamint a be kez dés a kö vet -
ke zõ i) és j) pont tal egé szül ki:

[A pénz ügyi in téz mény, ha tör vény más ként nem ren -
delkezik, pénz ügyi szol gál ta tá son kí vül üz let sze rû en ki zá -
ró lag:]

„b) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény ben (a továb biak ban: Bit.) fog lalt
fel té te lek kel biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get,”

„i) a pénz ügyi szol gál ta tás ból szár ma zó vesz te ség mér -
sék lé se, illetve el há rí tá sa ér de ké ben tu laj do ná ba ke rült fe -
de zet, ille tõ leg biz to sí ték hasz no sí tá sá ra irá nyuló te vé -
keny sé get,

j) kö ve te lé sek meg bí zás alap ján tör té nõ ke ze lé sé re, be -
haj tá sá ra irá nyuló te vé keny sé get”

[foly tat hat.]

3.  § A Hpt. 6.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ pénz ügyi vál lal -
ko zás gaz da sá gi te vé keny sé ge ke re té ben ki zá ró lag a 3.  §
(1) be kez dé sé nek

a) f) pont já ban meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tá si
te vé keny sé get, és

b) h) pont ja sze rin ti, a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet
12. pont b) al pont já ban meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta -
tás köz ve tí tést

vé gez het.”

4.  § (1) A Hpt. 8.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Bank és sza ko sí tott hi tel in té zet rész vény tár sa ság -
ként vagy fi ók te lep ként, szö vet ke ze ti hi tel in té zet szö vet -
ke zet ként, pénz ügyi vál lal ko zás rész vény tár sa ság ként,
szö vet ke zet ként, ala pít vány ként vagy fi ók te lep ként mû -
köd het.

(2) A rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ pénz ügyi
 intézményre a gaz da sá gi tár sa sá gok ra vo nat ko zó tör vényi
ren del ke zé se ket, a szö vet ke ze ti for má ban mû kö dõ pénz -
ügyi in téz mény re a szö vet ke ze tek re vo nat ko zó tör vényi
ren del ke zé se ket, az ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ pénz -
ügyi vál lal ko zás ra a Ptk. ren del ke zé se it, a fi ók te lep for má -
já ban mû kö dõ pénz ügyi in téz mény re az Fkt. rendelkezé -
seit az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

(2) A Hpt. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té sét [3.  § (1) be kez -
dés h) pont ja] – a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont
b) al pont ja sze rint – bár mely jogi sze mély, jogi sze mé lyi -
ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság és egyé ni vál lal ko zó vé gez -
he ti.”

5.  § A Hpt. 9.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Ahol e tör vény jegy zett tõ két em lít, azon ala pít vá -
nyi for má ban mû kö dõ pénz ügyi vál lal ko zás ese tén az in -
du ló tõ két kell ér te ni.”

6.  § A Hpt. 13.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[A pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség csak]
„g) át te kint he tõ szer ve ze ti fel épí tés”

[(a továb biak ban együtt: sze mé lyi és tár gyi fel té te lek)
meg lé te ese tén kezd he tõ meg, illetve foly tat ha tó.]

7.  § A Hpt. a 13/B.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 13/C.  §-sal egé szül ki:

„Irányítási rendszer és kockázatkezelési követelmények

13/C.  § (1) A hi tel in té zet nek a mé re te, az ál ta la vég zett
te vé keny sé ge jel le ge, nagy ság rend je és össze tett sé ge ará -
nyá ban meg bíz ha tó irá nyí tá si rend szer rel kell ren del kez -
nie, amely nek ke re tén be lül kö te les

a) a szer ve ze ti fel épí té sét bel sõ sza bály zat ban át te kint -
he tõ en rög zí te ni,

b) a fe le lõs sé gi kö rö ket egy más tól el ha tá rol ni és egy ér -
tel mû en meg fo gal maz ni,

c) a fel me rü lõ koc ká za tok azo no sí tá sá ra, mé ré sé re, ke -
ze lé sé re, nyo mon kö ve té sé re és je len té sé re szol gá ló ha té -
kony el já rá so kat al kal maz ni, és

d) a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ bel sõ el len õr zé si me -
cha niz mu so kat, ad mi niszt ra tív és szám vi te li el já rá so kat
al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján
a) a hi tel in té zet igaz ga tó sá gá nak kell jó vá hagy nia és

rend sze re sen fe lül vizs gál nia a szer ve ze ten be lü li fel ada tok 
el kü lö ní té sé re, az össze fér he tet len ség meg elõ zé sé re, a
koc ká za tok vál la lá sá ra, mé ré sé re, ke ze lé sé re, nyo mon kö -
ve té sé re és mér sék lé sé re vo nat ko zó stra té gi á kat és sza -
bály za to kat, amely nek ki kell ter jed nie a mak ro kör nye zet
és a gaz da sá gi cik lus ál la po tá nak vál to zá sá ból ere dõ koc -
ká zat ra is,

b) a hi tel in té zet koc ká zat vál la lá sá nak meg bíz ha tó és a
bel sõ sza bály za tá ban rög zí tett szem pont rend sze ren kell
ala pul nia,

c) a kü lön bö zõ hi te le zé si koc ká za to kat hor do zó port -
fóliókat és ki tett sé ge ket a hi tel in té zet nek nyo mon kö vet -
nie és el len õriz nie kell, ide ért ve az olyan ki tett sé gek azo -
no sí tá sát és ke ze lé sét, amely re ér ték vesz tés el szá mo lá sa
vagy cél tar ta lék kép zé se vá lik szük sé ges sé, valamint ezen
cél tar ta lék kép zé sé nek és ér ték vesz tés el szá mo lá sá nak
meg fe le lõ vég re haj tá sát,

d) a hi tel port fó li ót meg fele lõen meg kell osz ta ni
( diverzifikálni), figye lembe véve a hi tel in té zet ügy fél kö -
rét, valamint át fo gó stra té gi á ját.

(3) A hi tel in té zet nek írás ban rög zí tett el já rás ren dek kel,
sza bály za tok kal kell ren del kez nie:

a) azon koc ká zat ke ze lé sé re, hogy az ál ta la al kal ma -
zott, el is mert hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si tech ni kák a
várt nál ke vés bé bi zo nyul nak ha té kony nak,
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b) az ügy fél lel, a kap cso lat ban álló ügy fe lek cso port já -
val, az ugyan azon gaz da sá gi ága zat be li, ré gió be li vagy
ugyan azon te vé keny sé get foly ta tó part ne rek kel, ügy fe lek -
kel szem be ni ki tett sé gek bõl, a hi te le zé si koc ká zat-mér sék -
lés al kal ma zá sá ból szár ma zó koc ká za ti kon cent rá ció ke -
ze lé sé re,

c) a pi a ci koc ká za tok va la mennyi lé nye ges for rá sá nak
és ha tá sá nak mé ré sé re és ke ze lé sé re,

d) a nem ke res ke dé si te vé keny sé get érin tõ, eset le ges
ka mat vál to zá sok ból szár ma zó koc ká za tok ér té ke lé sé re,
mé ré sé re és ke ze lé sé re,

e) mû kö dé si koc ká za tok mé ré sé re, ke ze lé sé re,
valamint vész hely ze ti és üz let me net-foly to nos sá gi terv vel
a fo lya ma tos mû kö dés fenn tar tá sa, to váb bá a sú lyos üz let -
vi te li fenn aka dá sok ból kö vet ke zõ eset le ges vesz te sé gek
mér sék lé se ér de ké ben,

f) lik vi di tá sa mé ré sé re és ke ze lé sé re.
(4) A (3) be kez dés f) pont já ban fog lal tak tel je sí té se ér -

de ké ben a hi tel in té zet nek al ter na tív for ga tó köny vet kell
meg ha tá roz nia, és leg alább éven te egy szer fe lül kell vizs -
gál nia a net tó fi nan szí ro zá si po zí ci ó val (esz köz-, for rás
szer ke zet tel és le já ra ti össz hang gal) kap cso la tos dön té se -
ket alá tá masz tó fel té te le zé se ket.

(5) Össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet -
nek az irá nyí tá si rend szer re és koc ká zat ke ze lés re vonat -
kozó kö ve tel mé nye ket ellen õr zõ be fo lyá sa alatt álló hi tel -
in té ze té vel és be fek te té si vál lal ko zá sá val együt te sen is tel -
je sí te nie kell.”

8.  § (1) A Hpt. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, valamint a be -
kez dés a kö vet ke zõ s)–v) pont tal egé szül ki:

„A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges – a (2)–(4) be kez -
dés ben, valamint a 14/A–14/B.  §-ban fog lalt el té rés sel – a
hi tel in té zet:”

„s) bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer rel tör té nõ koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sá hoz;

t) sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta és hi tel egyen ér -
té ke sí té si té nye zõ becs lés al kal ma zá sá hoz;

u) mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek szten der -
di zált vagy fej lett mé ré si mód szer rel tör té nõ szá mí tá sá hoz;

v) a kü lön jog sza bály alap ján part ner koc ká za ti ki tett -
ség tõ ke kö ve tel mé nyé nek bel sõ mo dell mód szer sze rin ti
szá mí tá sá hoz.”

(2) A Hpt. 14.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az (1) be kez dés b) és d) pont já ban, valamint a 20.  § 
e) pont já ban fog lalt en ge dély meg adá sa elõtt, ha a hi tel in -
té zet össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zik, illetve a hi tel -
in té zet re az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed, a Fel ügye -
let – ha az össze vont ala pú fel ügye le ti fel ada tok el lá tá sa
 miatt szük sé ges – a ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt egyez tet
azon tag ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá val, amely nek
szék he lyén olyan hi tel in té zet ta lál ha tó, amely re az en ge -
dé lye zé si ké rel met be nyúj tó hi tel in té zet tel együt te sen az
össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed.”

9.  § A Hpt. a 14.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal
egé szül ki:

„14/A.  § (1) Ha egy EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál la lat
és annak le ány vál la la tai vagy egy EU-szin tû pénz ügyi hol -
ding tár sa ság anya vál la lat le ány vál la la tai együt te sen ké -
rel me zik

a) a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték bel sõ mi nõ sí -
té sen ala pu ló mód szer rel tör té nõ szá mí tá sá nak,

b) a 76/C.  § (6) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti sa ját
nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta és hi tel egyen ér té ke sí té si
té nye zõ becs lés al kal ma zá sá nak,

c) a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek fej lett
mé ré si mód szer rel tör té nõ szá mí tá sá nak,

d) a kü lön jog sza bály alap ján part ner koc ká za ti ki tett -
ség tõ ke kö ve tel mé nyé nek bel sõ mo dell mód szer sze rin ti
szá mí tá sá nak

en ge dé lye zé sét, a ké rel met az EU-szin tû hi tel in té ze ti
anya vál la lat nak vagy az EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár -
sa ság anya vál la lat nak kell be nyúj ta nia a szék he lye sze rin ti 
tag ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak.

(2) A ké re lem el bí rá lá sá ban a Fel ügye let a 14/B.  §-ban
fog lal tak sze rint együtt mû kö dik más tag ál lam ille té kes
fel ügye le ti ha tó sá gá val.”

10.  § A Hpt. a 14/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
14/B.  §-sal egé szül ki:

„14/B.  § (1) Ha a Fel ügye let lát ja el az EU-szin tû hi tel -
in té ze ti anya vál la lat vagy EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár -
sa ság anya vál la lat fel ügye le tét, ak kor a 14/A.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott en ge dély ké re lem hi ány ta lan be -
érkezését köve tõen a Fel ügye let

a) a ké rel met ha la dék ta la nul to váb bít ja azon tag ál lam
ille té kes fel ügye le ti ha tó sá ga ré szé re, amely ben szék -
hellyel ren del ke zõ vál lal ko zá sok ra ki ter jed az EU-szin tû
hi tel in té ze ti anya vál la lat vagy az EU-szin tû pénz ügyi hol -
ding tár sa ság anya vál la lat össze vont ala pú fel ügye le te, és

b) ezzel egy ide jû leg tá jé koz tat ja az a) pont ban meg ha -
tá ro zott tag ál la mi fel ügye le ti ha tó sá got a ké re lem re vo nat -
ko zó vé le mény, fenn tar tás Fel ügye let ré szé re tör té nõ meg -
kül dé sé nek ha tár ide jé rõl (a továb biak ban: több ol da lú el -
járás).

(2) A Fel ügye let a több ol da lú el já rás ke re té ben a hi ány -
ta lan ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül
csak va la mennyi, az el já rás ban részt vevõ tag ál la mi fel -
ügye le ti ha tó ság egyet ér té sé vel hoz hat ér vé nyes ha tá ro za -
tot (a továb biak ban: több ol da lú el já rás ke re té ben ho zott
ha tá ro zat).

(3) Amennyi ben az el já rás ban részt vevõ tag ál la mi fel -
ügye le ti ha tó sá gok egyet ér té sé nek hi á nya  miatt a több -
oldalú el já rás ered mény te len, a Fel ügye let a több ol da lú el -
já rás le zá rul tát kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül, az el já rás -
ban részt vevõ va la mennyi tag ál la mi fel ügye le ti ha tó ság -
nak a több ol da lú el já rás so rán adott vé le mé nyé re és fenn -
tar tá sá ra fi gye lem mel hoz za meg a ha tá ro za tát.
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(4) A Fel ügye let a ha tá ro za tát meg kül di a több ol da lú el -
já rás ban részt vevõ va la mennyi tag ál la mi ille té kes fel -
ügye le ti ha tó ság nak és a ké rel me zõ nek.

(5) Ha az el já rás le foly ta tá sá ra má sik tag ál lam ille té kes
fel ügye le ti ha tó sá ga jo go sult, és az EU-szin tû hi tel in té ze ti
anya vál la lat vagy EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság
anya vál la lat le ány vál la la ti hi tel in té ze tét a Fel ügye let fel -
ügye li, ak kor a Fel ügye let a hi ány ta lan ké re lem ren del ke -
zé sé re ál lá sát köve tõen, az el já rás ra jo go sult tag ál la mi fel -
ügye le ti ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott idõ sza kon be lül meg -
kül di a 14/A.  § (1) be kez dés sze rin ti ké re lem re vo nat ko zó
vé le mé nyét, fenn tar tá sát.

(6) Ha az EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál la lat vagy
EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat szék he -
lye sze rin ti ille té kes tag ál la mi fel ügye le ti ha tó ság a ké re -
lem rõl dön tést ho zott, ha tá ro za ta Ma gyar or szá gon köz vet -
le nül al kal ma zan dó és vég re hajt ha tó. A Fel ügye let a tag ál -
la mi fel ügye le ti ha tó ság ha tá ro za tá nak té nyét ma gyar
nyel ven a hon lap ján köz zé te szi. A Fel ügye let ha tás kö ré be
tar to zó szer ve zet te kin te té ben a más tag ál la mi fel ügye le ti
ha tó ság ál tal ho zott ha tá ro zat ban fog lal tak vég re haj tá sá ra,
tel je sí té sé nek el len õr zé sé re, az ellen õr zés alap ján hoz ha tó
in téz ke dés re a Fel ügye let ál tal ho zott ha tá ro za tok ra vo nat -
ko zó ma gyar jog sza bá lyok al kal ma zan dó ak.”

11.  § A Hpt. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § (1) Hi tel in té zet más tí pu sú hi tel in té zet té, pénz -
ügyi vál lal ko zás sá, to váb bá pénz ügyi vál lal ko zás hi tel in -
té zet té tör té nõ át ala kí tá sa ese tén az ala pí tás ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Hi tel in té zet be fek te té si vál -
lal ko zás sá tör té nõ át ala kí tá sa ese tén – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott el té rés sel – a Tpt. en ge dé lye zés re vo nat ko -
zó sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A Tpt. en ge dé lye zés re vo nat ko zó sza bá lya it nem
kell al kal maz ni a be fek te té si vál lal ko zás sá át ala kí tan dó hi -
tel in té zet ál tal foly ta tott és már en ge dé lye zett be fek te té si,
ki egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vo nat ko -
zá sá ban.

(3) Hi tel in té zet csak ab ban az eset ben ala kít ha tó át
pénz ügyi vál lal ko zás sá vagy be fek te té si vál lal ko zás sá, ha
be tét ál lo má nyát az át ala kí tást el dön tõ köz gyû lé si ha tá ro -
za tot meg elõ zõ en tel jes egé szé ben át ru ház ta.”

12.  § A Hpt. 30.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Hi tel in té zet pénz ügyi vál lal ko zás sá vagy be fek te -
té si vál lal ko zás sá tör té nõ át ala kí tá sa ki vé te lé vel a Fel -
ügye let a te vé keny sé gi en ge dély vissza vo ná sá val egy ide -
jû leg ha tá ro za tot hoz a pénz ügyi in téz mény vég el szá mo lá -
sá ról vagy kez de mé nye zi annak fel szá mo lá sát.”

13.  § A Hpt. 32/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás ban a Fel ügye -
let köz li a má sik tag ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá val

a fi ók te le pet lé te sí tõ hi tel in té zet sza va to ló tõ ké jét és tõ ke -
kö ve tel mé nyét, valamint a fi ók te lep ál tal gyûj tött be té tek -
re vo nat ko zó be tét biz to sí tás rész le tes sza bá lya it.”

14.  § A Hpt. 32/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás ban a Fel ügye -
let köz li a má sik tag ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá val
a fi ók te le pet lé te sí tõ pénz ügyi vál lal ko zás tõ ke kö ve tel mé -
nyét és az anya vál la la tá nak össze vont ala pú tõ ke kö ve tel -
mé nyét. A tá jé koz ta tás hoz mel lé kel ni kell a Fel ügye let
iga zo lá sát a 15.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn -
ál lá sá ról.”

15.  § (1) A Hpt. 32/F.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e)–h) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let írás ban be je len ti az Euró pai Bi zott ság -
nak]

„e) a 32/A.  § (5) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za tot,
f) az össze vont ala pú fel ügye let so rán – a 96/B.  §

(3)–(5) be kez dé se te kin te té ben – al kal ma zott el já rá so kat,
g) a 96/C.  § (5) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást, ha a

meg álla po dás ered mé nye ként a Fel ügye let lát ja el az
össze vont ala pú fel ügye le tet,

h) a 168/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti in téz ke dé sét.”

(2) A Hpt. 32/F.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be je len tést az
Euró pai Bi zott ság 2004/10/EK ha tá ro za tá val lét re ho zott
Euró pai Bank bi zott ság nak (a továb biak ban: Euró pai
Bank bi zott ság) is meg kell kül de ni.”

16.  § A Hpt. 44.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Nyil vá nos rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ
 hitelintézet alap sza bá lya – a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 
2006. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 295.  §-ának
(2) be kez dé sé tõl el té rõ en – az igaz ga tó sá gi ta gok vissza hí -
vá sát a sza va za tok egy sze rû több sé gé nél na gyobb, de leg -
fel jebb há rom ne gye des ará nyú ha tá ro zat hoz is köt he ti.”

17.  § A Hpt. a 44/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
44/B.  §-sal egé szül ki:

„44/B.  § (1) Ahol e tör vény pénz ügyi in téz mény vagy
pénz ügyi vál lal ko zás

a) tu laj do no sát em lí ti, azon az ala pít vá nyi for má ban
mû kö dõ pénz ügyi vál lal ko zás ese tén az ala pít vány ala -
pítóit,

b) igaz ga tó sá gát em lí ti, azon az ala pít vá nyi for má ban
mû kö dõ pénz ügyi vál lal ko zás ese tén az ala pít vány ku ra tó -
ri u mát
kell ér te ni.

(2) Ahol e tör vény köz gyû lést em lít, azon ala pít vá nyi
for má ban mû kö dõ pénz ügyi vál lal ko zás ese tén az ala pít -
vány ala pí tó it kell ér te ni.
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(3) Ahol e tör vény a köz gyû lés össze hí vá sát, illetve a tu -
laj do no sok in téz ke dé sét írja elõ, de az in téz ke dés, ki vé te -
les in téz ke dés meg té te lé re az ala pít vány ku ra tó ri u ma jo -
go sult, azon az ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ pénz ügyi
vál lal ko zás ese tén a ku ra tó ri um össze hí vá sát, és in téz ke -
dé sé nek meg té te lét kell ér te ni.”

18.  § A Hpt. 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„45.  § A pénz ügyi in téz mény igaz ga tó sá gá nak, fel -
ügyelõ bi zott sá gá nak ve ze tõi és tag jai, valamint a fi ók te -
lep for má já ban mû kö dõ pénz ügyi in téz mény ve ze tõ ál lá sú
sze mé lyei fe le lõ sek azért, hogy a pénz ügyi in téz mény az
en ge dé lye zett te vé keny sé ge ket az e tör vény ben és a kü lön
jog sza bá lyok ban fog lalt elõ írásoknak meg fele lõen vé -
gezze.”

19.  § A Hpt. 51.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
k) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján a bank -
ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn]

„k) a fel adat kör ében el já ró adat vé del mi biz tos sal”

[szem ben e szer vek nek a pénz ügyi in téz mény hez in té zett
írás be li meg ke re sé se ese tén.]

20.  § A Hpt. 54.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és d) pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Nem je len ti a bank ti tok sé rel mét]

„b) a pénz for gal mi szám la tu laj do nos ne vé re, pénz for -
gal mi szám lá já nak szá má ra vo nat ko zó adat szol gál ta tás,
to váb bá té ves uta lás ese tén a tel je sí tett át uta lá si meg bí zás
meg bí zó ja, illetve a meg bí zó szám la ve ze tõ je ja vá ra tör té -
nõ adat át adás, a meg bí zás sze rint ked vez mé nye zett, nem
pénz for gal mi szám la tu laj do nos ne vé re, cí mé re vo nat ko -
zó an,”

„d) a pénz ügyi in téz mény ál tal fel ha tal ma zott könyv -
vizs gá lók nak, a meg bí zott va gyon el len õr nek, jogi vagy
egyéb szak ér tõ nek, valamint a pénz ügyi in téz mény ré szé re 
biz to sí tá si fe de ze tet nyúj tó biz to sí tó nak a biz to sí tá si szer -
zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben tör té nõ adat át -
adás,”

21.  § A Hpt. 62.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szö vet ke ze ti hi tel in té zet igaz ga tó sá gá ban leg -
alább egy bel sõ tag nak, ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ
pénz ügyi vál lal ko zás ku ra tó ri u má ban leg alább egy, az ala -
pít vánnyal mun ka vi szony ban álló tag nak kell len nie.”

22.  § A Hpt. 63.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A bel sõ igaz ga tó sá gi ta gok mun ka vi szo nyá nak
meg szû né se ese tén az igaz ga tó sá gi tag ság – ha tör vény
más ként nem ren del ke zik – egy ide jû leg meg szû nik.”

23.  § A Hpt. 66.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Azon hi tel in té ze tek ese té ben, ame lyek nyil vá no san 
mû kö dõ rész vény tár sa sá gok, a tár sa ság alap sza bá lya úgy
is ren del kez het, hogy au dit bi zott ság lét re ho zá sa nem kö -
te le zõ, fel té ve, hogy a fel ügye lõ bi zott ság össze té te lé re,
tag ja i nak össze fér he tet len sé gé re, valamint ha tás kö ré re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek meg fe lel nek a Gt. sze rin ti au dit bi -
zott ság ra elõ írt tör vényi ren del ke zé sek nek.”

24.  § A Hpt. a 66.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 66/A.  §-sal
egé szül ki:

„66/A.  § Az ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ pénz ügyi
vál lal ko zás ku ra tó ri u ma mû kö dé sé nek el len õr zé sé re leg -
alább há rom ta gú ellen õr zõ tes tü le tet kell lét re hoz ni.
Az ellen õr zõ tes tü let mû kö dé sé re a pénz ügyi in téz mény
fel ügye lõ bi zott sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
meg fele lõen al kal maz ni.”

25.  § A Hpt. 68.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Hi tel in té zet nél ügy ve ze tõ nek, ille tõ leg fi ók te lep for -
má já ban mû kö dõ hi tel in té zet nél ve ze tõ ál lá sú sze mély nek
az ne vez he tõ ki, ille tõ leg az vá laszt ha tó meg, aki”

26.  § A Hpt. 73.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A hi tel in té zet jegy zett tõ ké jé nek le szál lí tá sa ese tén, 
ha a hi tel in té zet tõ ke meg fe le lé se a jegy zett tõke le szál lí tott 
ér té ke te kin te té ben nem éri el a 76.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban elõ írt mér té ket, de a le szál lí tást el ren de lõ
köz gyû lés egy ide jû leg dönt a tõ ke eme lés rõl is, amely nek
kö vet kez té ben a hi tel in té zet tõ ke meg fe le lé se el éri vagy
meg ha lad ja a 76.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban elõ írt
mér té ket, ak kor a hi tel in té zet tel szem ben fenn ál ló kö ve te -
lé se ket a Gt. ren del ke zé se i nek szem pont já ból biz to sí ték -
kal el lá tott nak kell te kin te ni és a Gt. 271–272.  §-ában fog -
lal ta kat nem kell al kal maz ni.”

27.  § A Hpt. 75.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A hi tel in té ze tet ké rel mé re a Fel ügye let az ál ta lá nos
tar ta lék kép zés alól men te sít he ti, ha a sza va to ló tõ ké je el éri 
a 76.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ ke kö ve tel -
mé nyé nek a más fél sze re sét, és nincs ne ga tív ered mény tar -
ta lé ka.”

28.  § (1) A Hpt. 76.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„76.  § (1) A hi tel in té zet nek – a min den ko ri fi ze tõ ké pes -
ség (szol ven cia) fenn tar tá sa és a kö te le zett sé gek tel je sít he -
tõ sé ge ér de ké ben – az ál ta la vég zett te vé keny ség koc ká za -
tá nak fe de ze tét min den kor biz to sí tó meg fe le lõ nagy sá gú
sza va to ló tõ ké vel kell ren del kez nie, amely
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a) leg alább
1. a 76/A.  § vagy a 76/B–76/D.  § sze rint szá mí tott

– a hi te le zé si koc ká zat-mér sék lés mér té ké vel
csök ken tett – koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér -
ték (hi te le zé si koc ká zat) nyolc szá za lé ká nak, a
fel hí gu lá si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek,
valamint a ke res ke dé si könyv ben és a nem ke res -
ke dé si könyv ben nyil ván tar tott té te lek kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott part ner koc ká za ti tõ ke -
kö ve tel mé nyé nek,

2. a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a
ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ció- és
nagy koc ká zat vál la lá sok tõ ke kö ve tel mé nyé nek,

3. a te vé keny ség egé szé ben meg lé võ de vi za ár fo -
lyam koc ká zat és áru koc ká zat  miatt fel me rü lõ
 piaci koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek, valamint

4. a 76/J.  § sze rin ti mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel -
mé nyé nek

össze ge, és
b) nem le het ke ve sebb a 9.  §-ban – az en ge dé lye zés fel -

té te le ként – elõ írt leg ki sebb jegy zett tõke össze gé nél.”

(2) A Hpt. 76.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a) pont já tól el té rõ en a Fel ügye let a 
145/A.  § sze rin ti fel ügye le ti fe lül vizs gá lat ke re té ben a hi -
tel in té zet szá má ra – leg fel jebb a 153.  §-ban rög zí tett mér -
té kû – több let-tõ ke kö ve tel ményt ír hat elõ.”

(3) A Hpt. 76.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A hi tel in té zet tõ ke szük ség le té nek meg ha tá ro zá sa
ér de ké ben ke res ke dé si köny vet ve zet a ke res ke dé si szán -
dék kal vagy a ke res ke dé si könyv egyéb ele me i nek fe de zé -
sé re tar tott pénz ügyi esz köz bõl és áru ból álló összes po zí -
ci ó ról. A ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott esz köz csak
olyan le het,

a) amely re fe de ze ti ügy le tet le het köt ni, vagy
b) amely nek for gal maz ha tó sá ga nem áll kor lá to zás

alatt.”

(4) A Hpt. 76.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A hi tel in té zet nek az e tör vény ben fog lalt el té rés sel
a Tpt. ke res ke dé si könyv re és nagy koc ká zat vál la lá sá ra
vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz nia az zal, hogy ahol a
Tpt. be fek te té si szol gál ta tót vagy be fek te té si vál lal ko zást
em lít, azon hi tel in té ze tet kell ér te ni.”

(5) A Hpt. 76.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a sza va to ló tõke az (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott tõ ke kö ve tel mény és a Fel ügye let ál tal a
(2) be kez dés sze rint elõ írt több let tõ ke-kö ve tel mény össze -
gé nek száz húsz szá za lé ka alatt van, ak kor az 5. szá mú mel -
lék let 19. pont já ban fog lalt ki egé szí tõ alá ren delt köl csön -
tõ ké vel kap cso la tos min den ne mû ki fi ze tést – nyolc nap pal 
a ki fi ze tés meg kez dé sét meg elõ zõ en – be kell je len te ni a
Fel ügye let nek.”

(6) A Hpt. 76.  §-a (6) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e,
valamint a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Fel ügye let en ge dé lye alap ján a hi tel in té zet nem
kö te les ke res ke dé si köny vet ve zet ni és annak alap ján meg -
ha tá roz ni a tõ ke szük ség le tet, ha

a) a ke res ke dé si szán dék kal tar tott pénz ügyi esz köz bõl
és áru ból álló összes po zí ci ó ból szár ma zó be vé te le nem
ha lad ja meg a ka pott ka ma tok és ka mat jel le gû be vé te lek,
az egyéb pénz ügyi szol gál ta tá sok be vé te lei, az egyéb be -
vé te lek, a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség bõl szár -
ma zó be vé te lek, valamint a nem pénz ügyi és be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny ség bõl szár ma zó ne gyed évi be vé tel
össze gé nek öt szá za lé kát, és”

29.  § A Hpt. a 76.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
76/A.  §-sal egé szül ki:

„Sztenderd módszer

76/A.  § (1) A szten derd mód szer al kal ma zá sa ese tén a
koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték meg ha tá ro zá sa kor
min den ki tett sé get be kell so rol ni a kö vet ke zõ ki tett sé gi
osz tá lyok va la me lyi ké be:

a) köz pon ti kor mánnyal vagy köz pon ti bank kal szem -
be ni ki tett ség,

b) re gi o ná lis kor mánnyal vagy he lyi ön kor mány zat tal
szem be ni ki tett ség,

c) köz szek tor be li in téz ménnyel szem be ni ki tett ség,
d) mul ti la te rá lis fej lesz té si bank kal szem be ni ki tett ség,
e) nem zet kö zi szer ve zet tel szem be ni ki tett ség,
f) hi tel in té zet tel és be fek te té si vál lal ko zás sal szem be ni

ki tett ség,
g) vál lal ko zás sal szem be ni ki tett ség,
h) la kos ság gal szem be ni ki tett ség,
i) in gat lan nal fe de zett ki tett ség,
j) ké se del mes té tel,
k) fe de zett köt vény for má já ban fenn ál ló ki tett ség,
l) ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció,
m) kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír ban fenn ál ló ki tett -

ség, vagy
n) egyéb té tel.
(2) A ki tett sé gi osz tály tar tal mát és a be so ro lás ra vo nat -

ko zó fel té te lek le írá sát kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.
(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ki tett sé gi osz tá lyok ba be so -

rolt ki tett ség hez a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni.

(4) A ki tett ség szten derd mód szer sze rint szá mí tott ér té ke
a) esz köz ese tén annak könyv sze rin ti ér té ke,
b) ki tett ség nek mi nõ sü lõ mér le gen kí vü li kö te le zett -

ség vál la lás ese tén a nyil ván tar tás sze rin ti ér té ké nek egye -
di leg meg kép zett koc ká za ti cél tar ta lék kal csök ken tett
össze gé nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ügy let -
koc ká za ti súllyal meg szor zott ér té ke,

c) szár maz ta tott ügy let ese tén a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mód sze rek va la me lyi ke sze rin ti szá mí tott
ér ték, vagy
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d) re pó ügy let, ér ték pa pír- vagy áru köl csön zé si ügy let
ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mód sze rek
va la me lyi ke sze rin ti szá mí tott ér ték.

(5) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték a sza va to ló
tõ ké bõl le nem vont ki tett ség – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott – koc ká za ti súllyal szor zott ér té ke.

(6) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sa kor a ki tett ség hez
száz szá za lé kos koc ká za ti súlyt kell hoz zá ren del ni.

(7) A nul la szá za lé kos koc ká za ti súly hoz zá ren de lé sét a
hi tel in té zet anya vál la la tá val, le ány vál la la tá val és anya vál -
la la tá nak le ány vál la la tá val szem be ni – a sza va to ló tõke
szá mí tá sá nál figye lembe ve he tõ kö te le zett sé get nem ered -
mé nye zõ – ki tett ség hez a Fel ügye let jó vá hagy ja, ha az em -
lí tett anya vál la lat, le ány vál la lat vagy vál lal ko zás

a) hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás, pénz ügyi vál lal -
ko zás, be fek te té si alap ke ze lõ vagy já ru lé kos vál lal ko zás,

b) a hi tel in té zet tel azo nos össze vont ala pú fel ügye le ti
szá mí tá sok ban tel jes kö rû en ke rül figye lembevételre,

c) a hi tel in té ze té vel azo nos koc ká zat ér té ke lé si, koc ká -
zat mé ré si és el len õr zé si el já rá sok kal ren del ke zik,

d) ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zik,

e) és a hi tel in té zet kö zött a sza va to ló tõke át adá sá nak
és a kö te le zett ség vissza fi ze té sé nek nincs aka dá lya.

(8) A nul la szá za lé kos koc ká za ti súly hoz zá ren de lé sét a
hi tel in té zet rész vé te lé vel mû kö dõ in téz mény vé del mi
rend szer tag já val szem be ni – a sza va to ló tõke szá mí tá sá -
nál figye lembe ve he tõ kö te le zett sé get nem ered mé nye zõ – 
ki tett ség hez a Fel ügye let jó vá hagy ja, ha

a) a tag a (7) be kez dés a) és d) pont já ban fog lal tak nak
meg fe lel, valamint a tag és a hi tel in té zet kö zött a sza va to ló 
tõke át adá sá nak és a kö te le zett ség vissza fi ze té sé nek nincs
aka dá lya,

b) a hi tel in té zet és a tag kö zött olyan kö te le zett ség vál -
la lás áll fenn, amely biz to sít ja a hi tel in té zet és a tag azon -
na li és min den ko ri fi ze tõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sát,

c) a köl csö nös kö te le zett ség vál la lás le he tõ vé te szi,
hogy az in téz mény vé del mi rend szer biz to sít sa a ha la dék -
ta la nul ren del ke zés re álló for rá sok ból a szük sé ges tá mo -
ga tást,

d) az in téz mény vé del mi rend szer egy sé ges, a koc ká za -
tok meg fi gye lé sét és mi nõ sí té sét le he tõ vé tevõ – a Fel -
ügye let ál tal jó vá ha gyott – rend sze rek kel ren del ke zik,

e) az in téz mény vé del mi rend szer sa ját koc ká za ti ér té -
ke lést vé gez, ame lyet kö zöl az egyes ta gok kal,

f) az in téz mény vé del mi rend szer éven te leg alább egy -
szer össze ál lít ja, és hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za

1. a kon szo li dált pénz ügyi mér le gét, ered mény ki -
mu ta tá sát, valamint koc ká za ti és hely zet-je len té -
sét az in téz mény vé del mi rend szer egé szé re vo -
nat ko zó an, vagy

2. az össze sí tett pénz ügyi mér le gét, ered mény ki mu -
ta tá sát, valamint koc ká za ti és hely zet-je len té sét
az in téz mény vé del mi rend szer egé szé re vo nat ko -
zó an,

g) az in téz mény vé del mi rend szer be li tag sá gát meg -
szün tet ni kí vá nó tag a ki lé pé sét hu szon négy hó nap pal ko -
ráb ban kö te les je lez ni,

h) az in téz mény vé del mi rend szer tag jai kö zött a sza va -
to ló tõke szá mí tá sa so rán a tõ ke ele mek több szö rös szám -
ba vé te le, valamint a nem meg fe le lõ sza va to ló tõ ke-szá mí -
tás ki zárt, és

i) az in téz mény vé del mi rend szer nek leg alább tíz hi tel -
in té zet tag ja van és a ta gok leg alább ki lenc ven szá za lé ka
szö vet ke ze ti hi tel in té zet.

(9) A (8) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott rend -
szert a Fel ügye let ak kor hagy ja jóvá, ha az a tag és az in -
téz mény vé del mi rend szer szint jén biz to sít ja a koc ká za ti
hely zet át te kin té sét és a nem tel je sí tés bõl ere dõ koc ká za tok 
nyo mon kö ve té sét, valamint a szük ség sze rin ti be avat ko -
zást. A (8) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott rend szert
a Fel ügye let leg alább két éven te fe lül vizs gál ja.

(10) A (7) és (8) be kez dés al kal ma zá sá ban sza va to ló
tõke át adás nak mi nõ sül

a) az alá ren delt köl csön tõ ke nyúj tá sa,
b) vesz te ség ren de zés re tör té nõ pót be fi ze tés,
c) jegy zett tõke eme lé se,
d) jog sza bály alap ján a tõ ke- vagy az ered mény tar ta lék

ter hé re tör té nõ vég le ges pénz- vagy esz köz át adás,
e) alap ve tõ, illetve já ru lé kos köl csön tõ ke nyúj tá sa.”

30.  § A Hpt. a 76/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 
76/B.  §-sal egé szül ki:

„Belsõ minõsítésen alapuló módszer

76/B.  § (1) A hi tel in té zet szá má ra a koc ká zat tal sú lyo -
zott ki tett ség ér ték nek – a 76/A.  §-tól el té rõ – bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel tör té nõ szá mí tá sát a Fel ügye let
ak kor en ge dé lye zi, ha a hi tel in té zet meg fe lel az e tör vény -
ben és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(2) A hi tel in té zet nek a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód -
szer al kal ma zá sát a Fel ügye let ki zá ró lag ak kor en ge dé lye -
zi, ha

a) a hi tel in té zet nek a koc ká zat ke ze lé si és mi nõ sí té si
rend sze rei meg bíz ha tó ak és át fo gó ak, azaz biz to sít ják az
ügy fél és az ügy let jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sát és mi nõ -
sí té sét, a koc ká za tok kö vet ke ze tes becs lé sét,

b) a tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sá hoz hasz nált mi nõ sí tés, 
a nem tel je sí tés re és a vesz te ség re vo nat ko zó becs lés,
valamint a mi nõ sí tés hez és becs lés hez kap cso ló dó bel sõ
el já rá sok meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak a koc ká zat ke ze -
lé si, dön tés ho za ta li és hi te le zé si fo lya mat ban, valamint a
hi tel in té zet bel sõ tõ ke al lo ká ci ós fo lya ma tá ban és a vál la -
lat irá nyí tá si rend sze ré ben,

c) a hi tel in té zet a koc ká zat vál la lá si dön tést meg ho zó
egy ség tõl füg get len hi tel koc ká zat-el len õr zé si egy ség gel
ren del ke zik, amely fe le lõs mi nõ sí té si rend sze re i nek mû -
kö dé sé ért és el len õr zé sé ért,

d) a hi tel in té zet a hi te le zé si koc ká zat mé ré sé hez és ke -
ze lé sé hez szük sé ges, tör vény ál tal le he tõ vé tett va la -
mennyi ada tot gyûj ti és tá rol ja,
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e) a hi tel in té zet éven te leg alább egy szer jó vá hagy ja és
do ku men tál ja a mi nõ sí té si rend sze re it, azok in do ko lá sát,
és más kap cso ló dó rend sze re i ben és fo lya ma ta i ban in teg -
rál tan al kal maz za azo kat.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt fel té te lek rész le tes sza bá -
lya it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(4) A bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal ma zá sá -
nak en ge dé lye zé sé hez a hi tel in té zet nek a ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ leg alább há rom éven át olyan mi nõ sí té si
rend szert kell al kal maz nia koc ká zat mé ré si és ke ze lé si cél -
ra, amely lé nye ges jel lem zõ it – fõ fel té te le it, cél ját, meg -
valósításának fõ ele me it, a ka te gó ri ák ba so ro lá so kat és el -
ha tá ro lá so kat – te kint ve meg fe lel a bel sõ mi nõ sí té sen ala -
pu ló mód szer mi nõ sí té si rend szer rel szem be ni – bel sõ
koc ká zat mé rés re és -ke ze lé sé re vo nat ko zó – mi ni mum kö -
ve tel mé nyek nek.

(5) A sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta, ille tõ leg hi -
tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lés al kal ma zá sá nak en -
ge dé lye zé sé hez a hi tel in té zet nek a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ leg alább há rom éven át lé nye ges jel lem zõ it – fõ
fel té te le it, cél ját meg valósításának fõ ele me it, a kategó -
riákba so ro lá so kat és el ha tá ro lá so kat – te kint ve meg kell
fe lel nie a sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta, ille tõ leg
hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lé sé re vo nat ko zó mi ni -
mum kö ve tel mé nyek nek.

(6) Ha a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al kal ma zó
hi tel in té zet nem tel je sí ti a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód -
szer fel té te le it, ille tõ leg al kal ma zá sá nak kö ve tel mé nye it,
ak kor a jog sze rû mû kö dés hely re ál lí tá sá ról ki lenc ven na -
pon be lül kö te les a Fel ügye let nek in téz ke dé si ter vet be -
nyúj ta ni.

(7) Bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal ma zá sa
ese tén a hi tel in té zet nek, az anya vál la la tá nak és annak
leány vállalatának min den ki tett ség re a bel sõ mi nõ sí té sen
ala pu ló mód szert kell al kal maz nia.

(8) A (7) be kez dés tõl el té rõ en, a bel sõ mi nõ sí té sen ala -
pu ló mód szer al kal ma zá sa fo ko za to san is be ve zet he tõ – a
(9)–(10) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se
ese tén – a Fel ügye let en ge dé lyé vel

a) a hi tel in té zet nek a 76/C.  § (1) be kez dés sze rin ti
egyes ki tett sé gi osz tá lya i ra és a 76/C.  § (1) be kez dés
d) pont ja sze rin ti ki tett sé gi osz tály kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott al osz tá lya i ra, ugyan azon üz le ti egy sé gen
be lül,

b) üz le ti egy sé gek re vo nat ko zó an, vagy
c) a sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta, ille tõ leg hi -

tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lés al kal ma zá sa kor a
76/C.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti ki tett ség koc ká -
za ti sú lyá nak meg ha tá ro zá sá ra az zal, hogy a nem tel je sí tés -
ko ri vesz te ség rá ta és a hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ te -
kin te té ben ki tett sé gi osz tá lyon ként egy szer re kell át tér ni a
mód szer al kal ma zá sá ra.

(9) A fo ko za tos be ve ze tést a Fel ügye let ak kor en ge dé -
lye zi, ha

a) a fo ko za tos ság te kin te té ben a hi tel in té zet egy sé ges
el ve ket al kal maz,

b) a fo ko za tos be ve ze tés cél ja nem ki zá ró lag a tõ ke kö -
ve tel mény csök ken té se, és

c) az en ge dé lye zé si ké re lem be nyúj tá sa kor a hi tel in té -
zet a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek leg alább az
öt ven szá za lé kát a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer rel
ál la pít ja meg – a 76/D.  §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel –, 
valamint

d) a hi tel in té zet az en ge dé lye zé si ké re lem ben nyi lat ko -
zik ar ról, hogy az en ge dély meg adá sá tól szá mí tott leg ké -
sõbb

1. ket tõ és fél éven be lül a c) pont ban meg ha tá ro zott 
arányt hat van hét szá za lék ra nö ve li, a 76/D.  §-ban 
meg ha tá ro zott el té ré sek kel, és

2. öt éven be lül a c) pont ban meg ha tá ro zott arányt
száz szá za lék ra nö ve li, a 76/D.  §-ban meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel.

(10) A fo ko za tos be ve ze tés en ge dé lye zé se so rán a Fel -
ügye let ré szé re az en ge dé lye zé si ké re lem ré sze ként a hi tel -
in té zet nek be kell nyúj ta nia a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló
mód szer

a) be ve ze té sé re vo nat ko zó rész le tes és meg ala po zott
ütem ter vet, valamint

b) be ve ze té sé nek ak tu á lis hely ze té re vo nat ko zó át fo gó
és rész le tes ér té ke lést.

(11) Ha a hi tel in té zet bár mely ki tett sé gi osz tály ra a bel -
sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al kal maz za, ak kor a rész -
vény jel le gû és ré sze se dé sek (a továb biak ban együtt: ré sze -
se dé sek) ki tett sé gi osz tály ese té ben kö te les a bel sõ mi nõ sí -
té sen ala pu ló mód szert hasz nál ni.

(12) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sá -
hoz a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al kal ma zó hi tel -
in té zet a Fel ügye let en ge dé lyé vel tér het át a szten derd
mód szer al kal ma zá sá ra

a) egye sü lés vagy szét vá lás ese tén, vagy
b) ha a hi tel in té zet ál tal ki ala kí tott bel sõ mi nõ sí té si

mód szer ered mé nyei fél re ve ze tõ ké pet ad nak a hi tel in té zet 
port fó li ó já nak koc ká za tos sá gá ról, vagy

c) olyan el há rít ha tat lan, a hi tel in té zet ér dek kö rén kí vü -
li, neki fel nem ró ha tó ese mény ese tén, amely meg aka dá -
lyoz za a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal ma zá sát.

(13) A sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta, ille tõ leg
hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lést al kal ma zó hi tel in -
té zet a Fel ügye let en ge dé lyé vel, a (12) be kez dés ben rög zí -
tett ese tek ben tér het át a 76/C.  § (6) be kez dé sé nek c) pont -
ja sze rin ti nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta és hi tel egyen ér -
té ke sí té si té nye zõ hasz ná la tá ra.

(14) Ha
a) a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al kal ma zó hi -

tel in té zet szten derd mód szert al kal ma zó hi tel in té zet ben
vagy be fek te té si vál lal ko zás ban, vagy

b) a 76/C.  § (6) be kez dé sé nek b) és d) pont ja sze rin ti
mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a 76/C.  § (6) be kez dé sé -
nek b) és c) pont ja sze rin ti mód szert al kal ma zó hi tel in té -
zet ben vagy be fek te té si vál lal ko zás ban
ellen õr zõ be fo lyást sze rez, ak kor a (7) be kez dés ben fog lal -
tak nak  való meg fe le lés el éré sé re vo nat ko zó an az ellen õr zõ 
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be fo lyást szer zõ hi tel in té zet az ellen õr zõ be fo lyás meg -
szer zé sét kö ve tõ száz nyolc van na pon be lül a Fel ügye let -
nek ütem ter vet nyújt be.

(15) Ha
a) a szten derd mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a bel sõ

mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al kal ma zó hi tel in té zet ben
vagy be fek te té si vál lal ko zás ban, vagy

b) a 76/C.  § (6) be kez dé sé nek b) és c) pont ja sze rin ti
mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a 76/C.  § (6) be kez dé sé -
nek b) és d) pont ja sze rin ti mód szert al kal ma zó hi tel in té -
zet ben vagy be fek te té si vál lal ko zás ban
ellen õr zõ be fo lyást sze rez, ak kor a (7) be kez dés ben fog lal -
tak nak  való meg fe le lés el éré sé re vo nat ko zó an az ellen õr zõ 
be fo lyást szer zõ hi tel in té zet az ellen õr zõ be fo lyás meg -
szer zé sét kö ve tõ száz nyolc van na pon be lül a Fel ügye let -
nek ütem ter vet nyújt be.

(16) A (8)–(10) és (12)–(15) be kez dés ben rög zí tett kö -
ve tel mé nyek nek az EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál la lat és
EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat a 90.  §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok vo nat ko zá -
sá ban össze vont ala pon kö te les meg fe lel ni.”

31.  § A Hpt. a 76/B.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
76/C.  §-sal egé szül ki:

„76/C.  § (1) A bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal -
ma zá sa ese tén a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték meg -
ha tá ro zá sa kor min den ki tett sé get be kell so rol ni a kö vet ke -
zõ ki tett sé gi osz tá lyok va la me lyi ké be:

a) köz pon ti kor mánnyal vagy köz pon ti bank kal szem -
be ni ki tett ség,

b) hi tel in té zet tel és be fek te té si vál lal ko zás sal szem be ni 
ki tett ség,

c) vál lal ko zás sal szem be ni ki tett ség,
d) la kos ság gal szem be ni ki tett ség,
e) ré sze se dé sek,
f) ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók,
g) egyéb, nem hi tel kö te le zett sé get meg tes te sí tõ esz kö -

zök.
(2) A ki tett sé gi osz tály tar tal mát, a be so ro lás ra vo nat ko -

zó fel té te lek le írá sát, valamint re gi o ná lis kor mánnyal, he -
lyi ön kor mány zat tal, köz szek tor be li in téz ménnyel, mul ti -
la te rá lis fej lesz té si bank kal, nem zet kö zi szer ve zet tel
szem be ni és kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír ban fenn ál ló
ki tett ség ki tett sé gi osz tály ba tör té nõ be so ro lá sát kü lön
jog sza bály rög zí ti.

(3) A hi tel in té zet a ki tett ség ki tett sé gi osz tály ba vagy
– a kü lön jog sza bály sze rin ti – al osz tály ba  való so ro lá sa -
kor kö vet ke ze te sen ki ala kí tott mód szer tan sze rint jár el.
Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet ezen
kö vet ke ze tes mód szer tant a 90.  § (2) be kez dé se sze rin ti
vál lal ko zá sok ra az össze vont ala pú fel ügye let te kin te té ben 
együt te sen is al kal maz za.

(4) Az (1) be kez dés a)–d) pont já ban em lí tett – a sza va -
to ló tõ ké bõl le nem vont – ki tett ség ese té ben a ki tett ség
bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer sze rint szá mí tott ér té ke 
mér le gen be lü li esz köz ese té ben a be ke rü lé si ér ték nek a

tör lesz té sek kel csök ken tett, az el szá molt ér ték vesz té sek és 
vissza írá sok figye lembevétele nél kül vett (brut tó) ér té ké -
nek – a szám vi te li nyil ván tar tá sok ban fe de zett ügy let ként
meg je lölt esz köz té tel ki vé te lé vel – az el szá molt ér té ke lé si
kü lön bö ze tek kel kor ri gált ér té ke, ki tett ség nek mi nõ sü lõ
mér le gen kí vü li kö te le zett ség vál la lás nál a kép zett cél tar ta -
lék figye lembevétele nél kü li nyil ván tar tá si ér ték – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott – ügy let koc ká za ti súllyal
vagy hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ vel szá mí tott ér té ke,
szár maz ta tott ügy let ese té ben a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mó don szá mí tott ér ték. A szám vi te li nyil ván tar -
tás ban fe de zett ügy let ként meg je lölt esz köz té tel ki tett ség
ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor az el szá molt ér té ke lé si kü -
lön bö ze tet nem kell figye lembe ven ni. Az (1) be kez dés e)
és g) pont já ban em lí tett – a sza va to ló tõ ké bõl le nem vont – 
ki tett ség ese té ben a ki tett ség mér té ke annak könyv sze rin ti 
ér té ke. A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don kell ki szá mí ta ni.

(5) A hi tel koc ká zat ra és a vá sá rolt kö ve te lés fel hí gu lá si
koc ká za tá ra vo nat ko zó, koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér -
ték szá mí tá sa kor a nem tel je sí tés  valószínûségének, a nem -
tel je sí tés ko ri vesz te ség rá tá nak, a hi tel egyen ér té ke sí té si té -
nye zõ nek, a le já rat nak és a ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro -
zá sát a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell
el vé gez ni.

(6) A hi tel in té zet – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don és fel té te lek tel je sü lé se ese tén – 

a) az (1) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott ki -
tett sé gi osz tály ba tar to zó ki tett ség ese tén a nem tel je sí tés
 valószínûségére sa ját becs lé se ket al kal maz, és

b) az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki tett sé -
gi osz tály ba tar to zó ki tett ség ese tén sa ját nem tel je sí tés ko ri 
vesz te ség rá ta és hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lést al -
kal maz, és

c) az (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott ki -
tett sé gi osz tály ba tar to zó ki tett ség ese tén a kü lön jog sza -
bály ban rög zí tett nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta ér té ket
és hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõt al kal maz, vagy

d) az (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott ki -
tett sé gi osz tály ba tar to zó ki tett ség ese tén – a c) pont tól el -
té rõ en – sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta és hi tel -
egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lést – ki zá ró lag egy ide jû -
leg – al kal maz.

(7) A hi tel in té zet az (1) be kez dés ben rög zí tett ki tett sé gi
osz tály ba tar to zó ki tett ség vár ha tó vesz te ség ér té két a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don szá mít ja ki. A
vár ha tó vesz te ség ér té ké nek szá mí tá sa kor a koc ká zat tal
sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sá hoz hasz nált nem tel je sí -
té si  valószínûséget, nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá tát és ki -
tett ség ér té ket kell figye lembe ven ni.

(8) Ha a hi tel in té zet sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá -
ta becs lést vé gez, ak kor az ügy fél lel szem be ni olyan ki tett -
ség ese té ben, amely re vo nat ko zó an meg valósul a nem tel -
je sí tés – ahol a nem tel je sí tés  valószínûségének ér té ke
egy – a hi tel in té zet nek – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
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ro zott – vár ha tó vesz te ség re vo nat ko zó leg jobb becs lést
kell figye lembe ven nie.”

32.  § A Hpt. a 76/C.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
76/D.  §-sal egé szül ki:

„76/D.  § (1) A bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al -
kal ma zó hi tel in té zet a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték 
meg ha tá ro zá sa kor a szten derd mód szert al kal maz hat ja:

a) köz pon ti kor mánnyal vagy köz pon ti bank kal szem -
be ni ki tett sé gi osz tály ese tén, ha az olyan ügy fe lek szá ma
ala csony, ame lyek kel szem ben je len tõs ki tett ség áll fenn
és a hi tel in té zet szá má ra in do ko lat lan ter het je len te ne az
ezen ügy fe lek re vo nat ko zó mi nõ sí té si rend szer beveze -
tése,

b) hi tel in té zet tel és be fek te té si vál lal ko zás sal szem be ni 
ki tett sé gi osz tály ese tén, ha az olyan ügy fe lek szá ma ala -
csony, ame lyek kel szem ben je len tõs ki tett ség áll fenn, és a
hi tel in té zet szá má ra in do ko lat lan ter het je len te ne az ezen
ügy fe lek re vo nat ko zó mi nõ sí té si rend szer be ve ze té se,

c) ha az üz le ti egy sé gek ben lévõ ki tett sé gek, valamint a 
mé ret és koc ká za ti jel lem zõi alap ján a ki tett sé gi osz tá lyok
nem je len tõ sek,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság kor má nyá val szem be ni ki tett -
ség ese tén, ha ezen ki tett ség hez a 76/A.  § al kal ma zá sá ban
nul la szá za lé kos koc ká za ti súlyt kell ren del ni,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság he lyi ön kor mány za tá val és
köz szek tor be li in téz mé nyé vel szem be ni ki tett ség ese tén,
ha

1. a köz pon ti kor mány helyt áll – ga ran cia vagy vi -
szont ga ran cia nyúj tá sa, kész fi ze tõ ke zes ség vál -
la lá sa for má já ban – a he lyi ön kor mány zat és a
köz szek tor be li in téz mény kö te le zett sé gé ért,
valamint

2. a Ma gyar Köz tár sa ság kor má nyá val szem be ni ki -
tett ség hez a 76/A.  § al kal ma zá sá ban nul la szá za -
lé kos koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni,

f) a hi tel in té zet anya vál la la tá val, le ány vál la la tá val és
anya vál la la tá nak le ány vál la la tá val – ha az hi tel in té zet, be -
fek te té si vál lal ko zás, pénz ügyi vál lal ko zás, be fek te té si
alap ke ze lõ vagy já ru lé kos vál lal ko zás – szem be ni ki tett -
ség ese tén, ha a ki tett ség meg fe lel a 76/A.  § (7) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak, valamint a hi tel in té zet rész vé te lé vel mû -
kö dõ in téz mény vé del mi rend szer tag já val szem be ni ki tett -
ség ese tén, ha az in téz mény vé del mi rend szer meg fe lel a
76/A.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak nak,

g) a köz pon ti kor mány zat, re gi o ná lis kor mány zat, ille -
tõ leg he lyi ön kor mány zat ál tal fi nan szí ro zott olyan gaz -
dál ko dó szer ve zet ben fenn ál ló ré sze se dés ese tén, amely -
hez a szten derd mód szer al kal ma zá sa ese tén nul la szá za lé -
kos koc ká za ti súlyt kell ren del ni,

h) a gaz da ság va la mely ága za tá nak elõ moz dí tá sá ra irá -
nyuló ál lam i prog ra mok ke re té ben fel me rült olyan ré sze -
se dé sek ese tén, amely nél a hi tel in té zet ál ta li be fek te té sek -
hez je len tõs ál lam i tá mo ga tást nyúj ta nak, és ez ál tal a be -
fek te té sek re ál lam i – ága za ti, az érin tett vál lal ko zás ezen
te vé keny sé gé re ki ter je dõ – fel ügye let és tá mo ga tás-fel -

hasz ná lá si kor lá to zá sok vo nat koz nak az zal, hogy az ez
alap ján men te sít he tõ ré sze se dé sek ér té ke nem ha lad hat ja
meg a sza va to ló tõke tíz szá za lé kát,

i) a kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék ra vo nat ko zó elõ írást le -
ve le zõ ban kon ke resz tül tel je sí tõ hi tel in té zet az ál ta la el -
he lye zett kö te le zõ tar ta lék ra,

j) ál lam i ga ran ci á val és ál lam i vi szont ga ran ci á val fe de -
zett ki tett ség kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek tel je sü lé se ese tén,

k) az olyan ré sze se dé sek ese tén, amely re az Euró pai
Unió má sik tag ál la má nak jog sza bá lya le he tõ vé te szi a
szten derd mód szer al kal ma zá sát.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja al kal ma zá sá ban az üz le ti
egy ség ben lévõ ki tett sé gek és a ki tett sé gi osz tá lyok nem
je len tõ sek, ha az összes nem je len tõs nek te kin tett üz le ti
egy ség ben és ki tett sé gi osz tály ban sze rep lõ ki tett ség ér té -
ke együt te sen sem ha lad ja meg a hi tel in té zet

a) összes ki tett ség ér té ké nek az (1) be kez dés a)–b) és
d)–k) pont já ba so rolt ki tett sé gek ér té ké vel csök ken tett
összeg tíz szá za lé kát, és

b) összes koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek az
(1) be kez dés a)–b) és d)–k) pont já ba so rolt ki tett sé gek ér -
té ké vel csök ken tett koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték
tíz szá za lé kát.

(3) Az (1) be kez dés c) pont ja ér tel mé ben je len tõs a hi -
tel in té zet ré sze se dé sek ki tett sé gi osz tá lya, ha ezen ki tett -
sé gek – ki vé ve az (1) be kez dés h) pont ját – össze sí tett ér té -
ke – az elõ zõ év át la gá ban te kint ve – meg ha lad ja a sza va -
to ló tõke tíz szá za lé kát. Ezen ha tár ér ték a sza va to ló tõke öt 
szá za lé ka, ha az em lí tett ki tett sé gek szá ma tíz egye di ré -
sze se dés nél ke ve sebb.

(4) Az e §-ban fog lal tak nak az EU-szin tû hi tel in té ze ti
anya vál la lat és EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya -
vál la lat a 90.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko -
zá sok vo nat ko zá sá ban össze vont ala pon kö te les megfe -
lelni.

(5) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nak tag ál la mi hi tel in té -
ze ti anya vál la lat és a tag ál la mi pénz ügyi hol ding tár sa ság
anya vál la lat a 90.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál -
lal ko zá sok vo nat ko zá sá ban össze vont ala pon kö te les meg -
fe lel ni.”

33.  § A Hpt. a 76/D.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 
76/E.  §-sal egé szül ki:

„Hitelezési kockázat mérséklése

76/E.  § (1) A hi te le zé si koc ká zat-mér sék lés re vo nat ko zó 
ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban a hi tel nyúj tó hi tel in té zet az 
a hi tel in té zet, ame lyik az adott ki tett ség gel ren del ke zik.

(2) A szten derd mód szert vagy a 76/C.  § (6) be kez dé sé -
nek c) pont ja sze rin ti mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a
koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sa -
kor a hi te le zé si koc ká zat csök ken té sé re ki zá ró lag a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ hi -
tel koc ká za ti fe de ze tet ve he ti figye lembe.
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(3) A hi tel nyúj tó hi tel in té zet hi te le zé si koc ká zat-mér -
sék lés re al kal ma zott el já rá si rend jé nek, sza bály za tá nak, az 
ál ta la fo ga na to sí tott in téz ke dé sek nek és a dön té sek ered -
mé nye ként a hi tel koc ká za ti vé de lem nek az irány adó jog -
ha tó ság elõtt ér vé nyes nek és ér vé nye sít he tõ nek kell len -
nie.

(4) A hi tel nyúj tó hi tel in té zet meg te szi a meg fe le lõ lé pé -
se ket a hi tel koc ká za ti fe de zet re vo nat ko zó sza bá lyo zás ha -
té kony al kal ma zá sa és a kap cso ló dó koc ká zat ke ze lé se ér -
de ké ben.

(5) Elõ re ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet
tár gya ként olyan va gyon tárgy is mer he tõ el, ame lyik lik vid 
és ér ték álló. Az el is mer he tõ hi tel koc ká za ti fe de zet re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza bály tar tal maz -
za.

(6) Elõ re ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de -
zet ként olyan hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si el já rás is mer -
he tõ el, amely nek alap ján a hi tel nyúj tó hi tel in té zet jo go -
sult a fe de ze tül szol gá ló va gyon tárgy éssze rû idõn be lü li
– bí ró sá gi vég re haj tás ke re té ben vagy bí ró sá gon kí vül tör -
té nõ – ér té ke sí té se vagy meg tar tá sa alap ján a biz to sí tott
kö ve te lés ki elé gí té sé re az ügy fél – vagy ahol a fe de zet har -
ma dik sze mély bir to ká ban van, e har ma dik sze mély –
nem tel je sí té se, fi ze tés kép te len sé ge ese tén, vagy egyéb, a
fe lek meg ál la po dá sa sze rin ti, a ki elé gí té si jog meg nyíl tát
ered mé nye zõ hi tel ese mény be áll ta kor. A fe de zet ként el fo -
ga dott esz köz ér té ke és az ügy fél hi tel mi nõ sé ge kö zöt ti
kor re lá ció nem le het je len tõs.

(7) Elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe -
de zet ként olyan hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si el já rás is -
mer he tõ el, amely nek nyúj tó ja meg bíz ha tó és a hi tel koc ká -
za ti fe de zet re vo nat ko zó meg álla po dás az irány adó jog ha -
tó ság elõtt ér vé nyes és ér vé nye sít he tõ, valamint ele get tesz 
a kü lön jog sza bály ban rög zí tett fel té te lek nek.”

34.  § A Hpt. a 76/E.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
76/F.  §-sal egé szül ki:

„76/F.  § (1) A 76/E.  § tel je sü lé se ese tén a koc ká zat tal
sú lyo zott ki tett ség ér ték és a vár ha tó vesz te ség ér ték a kü -
lön jog sza bály ban rög zí tet tek kel össz hang ban mó do sít ha -
tó.

(2) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték vagy vár ha tó
vesz te ség ér ték nem mó do sít ha tó, ha a hi te le zé si koc ká -
zat-mér sék lés sel ez az ér ték ma ga sabb len ne a szá mí tás
elõt ti ér ték hez ké pest.

(3) Ha a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték meg ha tá -
ro zá sa kor a 76/A.  § vagy a 76/B–76/D.  § te kin te té ben már
figye lembevételre ke rült a hi tel koc ká za ti fe de zet, ak kor a
76/E.  § és az (1)–(2) be kez dés nem al kal maz ha tó.”

35.  § A Hpt. a 76/F.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
76/G.  §-sal egé szül ki:

„Külsõ hitelminõsítõ szervezet és exporthitel-ügynökség

76/G.  § (1) A szten derd mód szer al kal ma zá sa ese tén a
hi tel in té zet a koc ká za ti sú lyok meg ha tá ro zá sa kor a

76/H.  § sze rin ti el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi -
tel mi nõ sí té sét vagy ex port hi tel-ügy nök ség – kü lön jog sza -
bály ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ és a Fel ügye let ál tal el is -
mert – hi tel mi nõ sí té sét is jo go sult al kal maz ni, ha a hi tel in -
té zet a hi tel mi nõ sí té sek al kal ma zá sa kor egy sé ges el vek
sze rint jár el és meg fe lel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek.

(2) A hi tel in té zet olyan, el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ
szer ve zet hi tel mi nõ sí té sét is hasz nál hat ja, amely nem a
mi nõ sí tett nek a meg ren de lé sé re ké szült.”

36.  § A Hpt. a 76/G.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
76/H.  §-sal egé szül ki:

„76/H.  § (1) A Fel ügye let ké re lem re vagy hi va tal ból a
kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve ze tet ha tá ro za tá ban el is mert hi -
tel mi nõ sí tõ szer ve zet nek mi nõ sí ti, ha annak mi nõ sí té si
mód szer ta na – a kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak meg -
fele lõen – ele get tesz a tár gyi la gos ság, a füg get len ség, a
fo lya ma tos fe lül vizs gá lat és az át lát ha tó ság kö ve tel mé -
nyé nek, valamint a szer ve zet hi tel mi nõ sí té se meg fe lel a
hi te les ség és az át lát ha tó ság kö ve tel mé nyé nek.

(2) A Fel ügye let hi va tal ból az el is mert kül sõ hi tel mi nõ -
sí tõ szer ve zet el is mert nek  való mi nõ sí té sé nek tör lé sé rõl
ha tá ro za tot hoz, ha a ren del ke zé sé re álló in for má ci ók sze -
rint a kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet már nem fe le l meg a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) Az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet ké re lem re vagy hi va tal ból Ma -
gyar or szá gon is el is mert nek mi nõ sül, ame lyet a Fel ügye let 
a hon lap ján köz zé tesz. A Fel ügye let a hon lap ján köz zé te -
szi, ha a ren del ke zé sé re álló in for má ci ók sze rint az Euró -
pai Unió má sik tag ál la má ban egy kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer -
ve zet már nem mi nõ sül el is mert nek.”

37.  § A Hpt. a 76/H.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 76/I.  §-sal 
egé szül ki:

„76/I.  § (1) A Fel ügye let – a kü lön jog sza bály sze rin ti –
hi tel mi nõ sí té si be so ro lá sok hoz ké re lem re vagy hi va tal ból
ha tá ro zat ban hoz zá ren de li az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ
szer ve zet hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á it.

(2) Az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet ha la dék ta -
la nul tá jé koz tat ja a Fel ügye le tet, ha a hi tel mi nõ sí té si ka te -
gó ri ák ba so ro lá si mód szer ta ná ban je len tõs vál to zás kö vet -
ke zik be. A tá jé koz ta tás alap ján – ha szük sé ges – a Fel -
ügye let ha tá ro za tot hoz az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá ren -
de lés mó do sí tá sá ról.

(3) Az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban az (1) be kez -
dés sze rin ti hi tel mi nõ sí té si be so ro lá sok hoz hoz zá ren delt
hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á kat Ma gyar or szá gon is al kal maz -
ni le het, ame lye ket a Fel ügye let a hon lap ján köz zé tesz. A
Fel ügye let a hon lap ján köz zé te szi, ha a ren del ke zé sé re
álló in for má ci ók sze rint az Euró pai Unió má sik tag ál la má -
ban a hi tel mi nõ sí té si be so ro lás hoz ren delt hi tel mi nõ sí té si
ka te gó ri á ban vál to zás tör tént.”
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38.  § A Hpt. a 76/I.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
76/J.  §-sal egé szül ki:

„Mûködési kockázat

76/J.  § (1) A hi tel in té zet a – nem meg fe le lõ bel sõ fo lya -
ma tok és rend sze rek, kül sõ ese mé nyek vagy a sze mé lyek
nem meg fe le lõ fel adat el lát ása  miatt fel me rü lõ, ille tõ leg
jog sza bály, szer zõ dés vagy bel sõ sza bály zat ban rög zí tett
el já rás meg sér té se vagy nem tel je sí té se  miatt ke let ke zõ,
ered mé nyét és sza va to ló tõ ké jét érin tõ – mû kö dé si koc ká -
zat tõ ke kö ve tel mé nyét

a) az alap mu ta tó mód sze ré vel,
b) a szten der di zált mód szer rel,
c) a fej lett mé ré si mód szer rel, vagy
d) az a)–c) pon tok ban rög zí tett mód sze rek kom bi ná lá -

sá val
szá mít ja ki.

(2) Az alap mu ta tó mód sze re alap ján a mû kö dé si koc ká -
zat tõ ke kö ve tel mé nye a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott irány adó mu ta tó ti zen öt szá za lé ka.

(3) A szten der di zált vagy a fej lett mé ré si mód szer al kal -
ma zá sát a Fel ügye let ak kor en ge dé lye zi, ha a hi tel in té zet
iga zol ja a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek
tel je sí té sét.

(4) Az alap mu ta tó, a szten der di zált és a fej lett mé ré si
mód szer kom bi nált hasz ná la tát a Fel ügye let ak kor en ge dé -
lye zi, ha a hi tel in té zet meg fe lel a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(5) A szten der di zált mód szer al kal ma zá sa so rán a hi tel -
in té zet a te vé keny sé ge it a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott üz let ágak ra kü lö ní ti el és az ott meg ha tá ro zott szá -
mí tá si mód szer tant al kal maz va ki szá mít ja az egyes üz let -
ágak ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mé nye ket, ame lyek össze ge
a hi tel in té zet mû kö dé si koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel mé nye.

(6) A szten der di zált mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a
Fel ügye let en ge dé lyé vel a kü lön jog sza bály ban rög zí tett
fel té te lek tel je sí té se ese tén az ott rög zí tett al ter na tív mu ta -
tót is al kal maz hat ja a mû kö dé si koc ká za ta tõ ke kö ve tel mé -
nyé nek meg ha tá ro zá sa ér de ké ben.

(7) A szten der di zált mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a
Fel ügye let en ge dé lyé vel tér het át az alap mu ta tó mód szer
al kal ma zá sá ra

a) egye sü lés vagy szét vá lás ese tén, vagy
b) olyan el há rít ha tat lan, a hi tel in té zet ér dek kö rén kí vü -

li, neki fel nem ró ha tó ese mény ese tén, amely meg aka dá -
lyoz za a szten der di zált mód szer al kal ma zá sát.

(8) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti, kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fej lett mé ré si mód szert al kal ma zó hi tel -
in té zet a Fel ügye let en ge dé lyé vel tér het át az alap mu ta tó
mód szer vagy a szten der di zált mód szer al kal ma zá sá ra

a) egye sü lés vagy szét vá lás ese tén, vagy
b) ha annak cél ja nem ki zá ró lag a tõ ke kö ve tel mény

csök ken té se, vagy
c) ha a fej lett mé ré si mód szer ered mé nyei fél re ve ze tõ

ké pet ad nak a hi tel in té zet mû kö dé si koc ká za tá ról, vagy

d) olyan el há rít ha tat lan, a hi tel in té zet ér dek kö rén kí vü -
li, neki fel nem ró ha tó ese mény ese tén, amely meg aka dá -
lyoz za a fej lett mé ré si mód szer al kal ma zá sát.

(9) Ha az EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál la lat és le ány -
vál la la tai vagy EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya -
vál la lat le ány vál la la tai együt te sen ké rel me zik – a kü lön
jog sza bály sze rin ti – egy sé ges rend szer re ala pí tott fej lett
mé ré si mód szer al kal ma zá sát, ak kor a Fel ügye let a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek egye di ala pon tör -
té nõ tel je sí té sé tõl el te kint het, ha ez ál tal nem sé rül az át lát -
ha tó ság és a koc ká za tok ke ze lé se, valamint meg fe le lõ a
koc ká za tok meg osz lá sa (di ver zi fi ká lá sa).

(10) Ha

a) a fej lett mé ré si mód szert al kal ma zó hi tel in té zet
szten der di zált mód szert al kal ma zó hi tel in té zet ben vagy
be fek te té si vál lal ko zás ban, vagy

b) a fej lett mé ré si mód szert al kal ma zó hi tel in té zet alap -
mu ta tó mód szert al kal ma zó hi tel in té zet ben vagy be fek te -
té si vál lal ko zás ban

ellen õr zõ be fo lyást sze rez, ak kor a (9) be kez dés ben fog lal -
tak al kal ma zá sa kor az ellen õr zõ be fo lyást szer zõ hi tel in té -
zet az ellen õr zõ be fo lyás meg szer zé sét kö ve tõ száz nyolc -
van na pon be lül a Fel ügye let nek ütem ter vet nyújt be.

(11) Ha

a) a szten der di zált mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a
fej lett mé ré si mód szert al kal ma zó hi tel in té zet ben vagy be -
fek te té si vál lal ko zás ban, vagy

b) az alap mu ta tó mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a fej -
lett mé ré si mód szert al kal ma zó hi tel in té zet ben vagy be -
fek te té si vál lal ko zás ban

ellen õr zõ be fo lyást sze rez, ak kor a (9) be kez dés ben fog lal -
tak al kal ma zá sa kor az ellen õr zõ be fo lyást szer zõ hi tel in té -
zet az ellen õr zõ be fo lyás meg szer zé sét kö ve tõ száz nyolc -
van na pon be lül a Fel ügye let nek ütem ter vet nyújt be.”

39.  § A Hpt. a 76/J.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
76/K.  §-sal egé szül ki:

„A hitelintézet belsõ tõkemegfelelés értékelési folyamata

76/K.  § (1) A hi tel in té zet nek meg bíz ha tó, ha té kony és
át fo gó stra té gi á val és el já rás sal kell ren del kez nie annak ér -
de ké ben, hogy a je len le gi és jö võ ben fel me rü lõ kockáza -
tainak fe de ze té hez szük sé ges nagy sá gú és össze té te lû tõ -
két meg ha tá roz za és fo lya ma to san fenn tart sa.

(2) A hi tel in té zet nek leg alább éven te fe lül kell vizs gál -
nia az (1) be kez dés sze rin ti stra té gi á ját és el já rá sát annak
ér de ké ben, hogy azok össz hang ban le gye nek a te vé keny -
sé ge jel le gé vel, nagy ság rend jé vel és össze tett sé gé vel.

(3) Tag ál la mi hi tel in té ze ti anya vál la lat, tag ál la mi pénz -
ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat, EU-szin tû hi tel in té ze ti
anya vál la lat és EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya -
vál la lat az (1)–(2) be kez dés ben rög zí tett kö ve tel mé nyek -
nek a 90.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok
vo nat ko zá sá ban össze vont ala pon kö te les meg fe lel ni.

2007/72. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5077



(4) Ha egy hi tel in té zet ellen õr zõ be fo lyás alatt áll vagy
egy vál lal ko zás ezen hi tel in té zet ben ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zik és a hi tel in té zet maga is ellen õr zõ
be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik egy
har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet -
ben, pénz ügyi vál lal ko zás ban, be fek te té si vál lal ko zás ban,
be fek te té si alap ke ze lõ ben vagy já ru lé kos vál lal ko zás ban,
ak kor a hi tel in té zet az (1) és (2) be kez dés ben rög zí tett kö -
ve tel mé nyek nek a 90.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vál lal ko zá sok vo nat ko zá sá ban össze vont ala pon is kö te les 
meg fe lel ni.”

40.  § (1) A Hpt. 79.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Nagy koc ká zat vál la lá sá nak mi nõ sül az egy ügy fél -
lel vagy ügy fél cso port tal szem be ni – a hi te le zé si koc ká zat
tõ ke kö ve tel mé nyé nek szten derd mód szer rel tör té nõ szá -
mí tá sa kor figye lembe ve en dõ – ki tett ség, ha annak
– (4) be kez dés sze rint kor ri gált – ér té ke el éri a hi tel in té zet
sza va to ló tõ ké jé nek leg alább tíz szá za lé kát.

(2) Az egy ügy fél lel vagy ügy fél cso port tal szem be ni
– az (1) be kez dés sze rint szá mí tott – ki tett ség ér ték nek az
össze ge nem ha lad hat ja meg a hi tel in té zet sza va to ló tõ ké -
jé nek a hu szon öt szá za lé kát.”

(2) A Hpt. 79.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A nagy koc ká zat vál la lá sá nál a ki tett ség ér té ké nek
meg ha tá ro zá sa kor a kö vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) szten derd mód szer sze rint meg ha tá ro zott ki tett ség
az zal, hogy a mér le gen kí vü li kö te le zett ség vál la lás ese tén
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ügy let koc ká za ti sú -
lyok nem ke rül nek al kal ma zás ra,

b) szár maz ta tott ügy let ese tén a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mód sze rek va la me lyi ke sze rin ti szá mí tott
ér ték,

c) nem kell a szá mí tá sok ba be von ni
1. mind azon té telt, ame lyet a sza va to ló tõke ki szá -

mí tá sa so rán a pru den ci á lis elõ írások túl lé pé se
 miatt a hi tel in té zet a sza va to ló tõ ké jé bõl le vont,
vagy

2. a fi ze tést kö ve tõ negy ven nyolc órát meg nem ha -
la dó an fenn ál ló va lu ta-, illetve de vi za ügy let bõl
szár ma zó kö ve te lést, vagy

3. az ér ték pa pír-adás vé te li ügy let ese té ben a fi ze tést 
vagy az ér ték pa pír le szál lí tá sát kö ve tõ öt mun ka -
na pot meg nem ha la dó an fenn ál ló kö ve te lést.”

41.  § (1) A Hpt. 80.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A 79.  § (1)–(3) és (7) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zé se ket nem kell al kal maz ni

a) a hi tel in té zet anya vál la la tá val, az adott anya vál la lat
más le ány vál la la tá val vagy a hi tel in té zet sa ját le ány vál la -
la tá val szem be ni ki tett ség re, amennyi ben az érin tett vál lal -
ko zá sok ra olyan össze vont ala pú fel ügye let vo nat ko zik,
amely be a hi tel in té zet is be le tar to zik,

b) a köz pon ti kor mánnyal, a köz pon ti bank kal szem be -
ni olyan – hi tel koc ká za ti fe de zet tel nem el lá tott – ki tett -
ség re, amely hez a szten derd mód szer al kal ma zá sá ban
 nulla szá za lé kos koc ká za ti súly ren del he tõ,

c) a nem zet kö zi szer ve zet tel, a mul ti la te rá lis fej lesz té si 
bank kal szem be ni olyan – hi tel koc ká za ti fe de zet tel nem
el lá tott – ki tett ség re, amely hez a szten derd mód szer al kal -
ma zá sá ban nul la szá za lé kos koc ká za ti súly ren del he tõ,

d) köz pon ti kor mány, köz pon ti bank, nem zet kö zi szer -
ve zet, mul ti la te rá lis fej lesz té si bank vagy köz szek tor be li
in téz mény ál tal ki fe je zet ten ga ran tált olyan ki tett ség re,
ahol a ga ran ci át nyúj tó val szem be ni – hi tel koc ká za ti fe de -
zet tel nem el lá tott – ki tett ség re a szten derd mód szer al kal -
ma zá sá ban nul la szá za lé kos koc ká za ti súly ren del he tõ,

e) olyan ki tett ség re, amely köz pon ti kor mánnyal, köz -
pon ti bank kal, köz szek tor be li in téz ménnyel, nem zet kö zi
szer ve zet tel vagy mul ti la te rá lis fej lesz té si bank kal szem -
ben áll fenn, vagy ame lyet ezek va la me lyi ke ga ran tál az -
zal, hogy aki vel szem ben a ki tett ség fenn áll vagy aki a ga -
ran ci át nyújt ja, annak hi tel koc ká za ti fe de zet tel nem el lá -
tott ki tett sé gé re a szten derd mód szer al kal ma zá sá ban nul la 
szá za lé kos koc ká za ti súly ren del he tõ,

f) köz pon ti kor mánnyal, köz pon ti bank kal szem be ni, a
köz pon ti kor mány, köz pon ti bank nem ze ti pénz ne mé ben
fenn ál ló (de no mi nált) és fi nan szí ro zott ki tett ség re,

g) olyan köz pon ti kor mány, köz pon ti bank nem ze ti
pénz ne mé ben lévõ, óva dék ként le kö tött összeg vagy óva -
dé kul adott be tét, az adott köz pon ti kor mány, köz pon ti
bank ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa -
pír ál tal fe de zett ki tett ség re, amely nél a köz pon ti kor -
mánnyal, köz pon ti bank kal szem be ni ki tett ség re a szten -
derd mód szer al kal ma zá sá ban nul la szá za lé kos koc ká za ti
súly ren del he tõ,

h) olyan ki tett ség re, amely nek hi tel koc ká za ti fe de ze te
nem zet kö zi szer ve zet, mul ti la te rá lis fej lesz té si bank vagy
az Euró pai Unió tag ál la má nak köz pon ti kor mány a, köz -
pon ti bank ja, re gi o ná lis kor mány a, he lyi ön kor mány za ta
vagy köz szek tor be li in téz mé nye ál tal ki bo csá tott olyan,
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, amely nél a köz pon ti 
kor mánnyal, köz pon ti bank kal szem be ni ki tett ség re a
szten derd mód szer al kal ma zá sá ban nul la szá za lé kos koc -
ká za ti súly ren del he tõ,

i) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe de zett köt vény 
for má já ban fenn ál ló ki tett ség re,

j) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint nul la
vagy húsz szá za lé kos ügy let koc ká za ti sú lyo zás alá tar to -
zó, ki tett sé get je len tõ mér le gen kí vü li kö te le zett ség vál la -
lás ra, az ügy let koc ká za ti súly nél kül szá mí tott öt ven szá za -
lé kos ér té ken,

k) a hi tel in té zet tel, a be fek te té si vál lal ko zás sal és a hi -
tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak
meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zás sal szem be ni, sza va to ló
tõke szá mí tá sá nál figye lembe ve he tõ kö te le zett sé get nem
ered mé nye zõ, leg fel jebb egy éves le já ra tú ki tett ség re,

l) a biz to sí tó ban lévõ ré sze se dés re a hi tel in té zet sza va -
to ló tõ ké jé nek leg fel jebb negy ven szá za lé ká ig,
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m) olyan hi tel in té zet tel szem ben fenn ál ló ki tett ség re,
amellyel a hi tel nyúj tó hi tel in té zet jog sza bá lyi vagy szer -
zõ dé ses kap cso lat ban áll, és amely a hi tel in té zet kész -
pénz-el szá mo lá si mû ve le té ért fe le lõs.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ügy le tek hez kap -
cso ló dó fe de ze te ket a hi tel in té zet kö te les el kü lö ní tet ten
nyil ván tar ta ni, annak ér de ké ben, hogy fi gye lem mel kí sér -
je és ele mez ze a fe de zet nyúj tó já val szem be ni le het sé ges
kon cent rá ci ós koc ká za tot.”

(2) A Hpt. 80.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A 79.  § (1)–(3) és (7) be kez dés al kal ma zá sá ban a
tag ál lam re gi o ná lis kor má nyá val, he lyi ön kor mány za tá val 
szem be ni ki tett ség, valamint az ál ta la ga ran tált ki tett ség
ér té ké nek húsz szá za lé kát kell figye lembe ven ni, ha ezen
ki tett ség hez a szten derd mód szer al kal ma zá sá ban húsz
szá za lé kos koc ká za ti súly ren del he tõ.

(5) Hi tel koc ká za ti fe de zet ként ki zá ró lag el is mert hi te le -
zés koc ká zat-mér sék lõ té tel ve he tõ figye lembe. A hi te le zé -
si koc ká zat-mér sék lõ té tel figye lembevételekor a szten -
derd mód szer vagy a 76/C.  § (6) be kez dé sé nek c) pont ja
sze rin ti mód szer al kal ma zá sa ese tén a kü lön jog sza bály -
ban rög zí tett hi te le zé si koc ká zat-mér sék lõ té tel re vo nat ko -
zó mi ni má lis kö ve tel mé nyek nek kell ele get ten ni.”

42.  § A Hpt. 81.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„81.  § (1) A pénz ügyi biz to sí té kok – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott – át fo gó mód sze rét al kal ma zó hi tel in -
té zet a 80.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ja sze rin ti ki tett ség
ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor ala cso nyabb ér té ket is hasz -
nál hat, amely nem le het ke ve sebb az ügy fél lel vagy ügy -
fél cso port tal szem be ni – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott – tel jes ki iga zí tott ér ték nél.

(2) Ha a hi tel in té zet sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá -
ta és hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lést al kal maz, és a
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – pénz ügyi biz to sí -
té kok koc ká zat mér sék lõ ha tá sát el kü lö ní tet ten mu tat ja ki,
ak kor ezt a 79.  § (2)–(3) és (7) be kez dé sé ben fog lalt kor lá -
to zá sok be tar tá sá nak szá mí tá sá nál – a ki tett ség ér té ké nek
meg ha tá ro zá sa kor – is figye lembe ve he ti.

(3) Ha a hi tel in té zet sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá -
ta és hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lést al kal maz, és a
pénz ügyi biz to sí té kok koc ká zat mér sék lõ ha tá sát nem mu -
tat ja ki el kü lö ní tet ten, ak kor a Fel ügye let az aláb bi mód -
sze rek egyi két en ge dé lyez he ti:

a) a hi tel in té zet a pénz ügyi biz to sí té kok koc ká zat csök -
ken tõ ha tá sát be szá mít hat ja a pénz ügyi biz to sí té kok át fo -
gó mód sze ré nek al kal ma zá sa kor, vagy

b) a hi tel in té zet szten derd mód szer sze rint nem nul la
szá za lé kos sú lyo zá sú ér ték pa pír-óva dék kal fe de zett kö ve -
te lé sek re vo nat ko zó hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si el já -
rást al kal maz.

(4) Ha a hi tel in té zet az (1)–(3) be kez dés ben le írt mód -
sze re ket al kal maz za, ak kor a hi tel koc ká zat kon cent rá ci ó i -
ra vo nat ko zó an rend sze res stressz-tesz tet kö te les vé gez ni,

amely ma gá ban fog lal ja az eset le ge sen igény be vett biz to -
sí ték lik vi dá lá si ér té két. A stressz-tesz tek so rán olyan for -
ga tó köny vet kell al kal maz ni, amely ben a pi a ci kö rül mé -
nyek rom lá sa ve szé lyez te ti a hi tel in té zet tõ ke meg fe le lé sét
és csök ken ti a pénz ügyi biz to sí ték lik vi dá ci ós ér té két. Ha a 
stressz-tesz tek a fe de zet ér té ké nek rom lá sát jel zik, az
(1)–(3) be kez dés cél ja i ra al kal ma zott pénz ügyi biz to sí ték
ér té két ará nyo san csök ken te ni kell.

(5) Ha a hi tel in té zet az (1)–(3) be kez dés ben le írt mód -
sze re ket al kal maz za, ak kor meg fe le lõ stra té gi á val kell ren -
del kez nie a ki tett ség és annak pénz ügyi biz to sí té ka le já ra ti 
el té ré sé nek ke ze lé sé re, a (4) be kez dés ben fog lalt
stressz-teszt ne ga tív ered mé nye ese tén kö ve ten dõ el já rás -
ra, illetve az érin tett fe de ze tek hez kap cso ló dó kon cent rá -
ci ós koc ká zat ke ze lé sé re.”

43.  § A Hpt. 83.  §-ának (1) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A hi tel in té zet a sza va to ló tõ ké jé nek ti zen öt szá za -
lé kát meg ha la dó – könyv sze rin ti ér té ken szá mí tott – be fo -
lyá so ló ré sze se dés nek mi nõ sü lõ be fek te tést – más pénz -
ügyi in téz mény, be fek te té si vál lal ko zás, áru tõzs dei szol -
gál ta tó, Tpt. sze rin ti el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet, be fek te té si alap ke ze lõ, tõzs de, biz to sí tó, vi -
szont biz to sí tó, illetve a já ru lé kos vál lal ko zás ki vé te lé vel –
egy vál lal ko zás ban sem sze rez het, illetve nem tart hat bir -
to ká ban.”

„(5) A hi tel in té zet az (1)–(3) be kez dés ben fog lalt kor lá -
to kat túl lép he ti, fel té ve, hogy a túl lé pé sek össze gé vel
csök ken tett sza va to ló tõ ké je el éri a 76.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott tõ ke kö ve tel ményt, valamint ké pes
meg fe lel ni a sza va to ló tõ ké hez ren delt más kor lá to zó elõ -
írásnak.”

44.  § A Hpt. 87.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a hi tel -
in té zet a koc ká zat vál la lás sal össze füg gõ, elõ re nem lát ha -
tó, ille tõ leg elõ re nem meg ha tá roz ha tó le het sé ges vesz te -
sé ge i nek fe de ze té re – a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér -
ték össze gé nek (kor ri gált mér leg fõ összeg) leg fel jebb
1,25 szá za lé ká ig – ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lé kot ké pez -
het, ame lyet a koc ká za ti cél tar ta lé kok kö zött, el kü lö ní tet -
ten kell nyil ván tar ta ni.”

45.  § A Hpt. a 87.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
87/A.  §-sal egé szül ki:

„Hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak 
megfelelõ pénzügyi vállalkozás

87/A.  § Ha a pénz ügyi vál lal ko zás al kal maz za a hi tel in -
té ze tek re vo nat ko zó sza va to ló tõ ké re és tõ ke meg fe le lés re
[76–76/K.  §], koc ká za tok és be fek te té sek kor lá to zá sá ra
[77–85.  §], valamint az esz kö zök mi nõ sí té sé re [86–87.  §],
irá nyí tá si rend szer re és koc ká zat ke ze lés re [13/C.  §],
valamint irá nyí tás ra és el len õr zés re [44–48.  §, 62–69.  §]
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vo nat ko zó ren del ke zé se ket és sa ját tõ ké je leg alább két mil -
li árd fo rint, ak kor a pénz ügyi vál lal ko zás e tör vény,
valamint az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog -
sza bály te kin te té ben – a Fel ügye let ha tá ro za ta sze rint – hi -
tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak fe -
le l meg.”

46.  § A Hpt. a 87/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
87/B.  §-sal egé szül ki:

„87/B.  § (1) Ha a pénz ügyi vál lal ko zás iga zol ja a Fel -
ügye let felé, hogy a 87/A.  §-ban fog lalt fel té te lek nek meg -
fe lel, ak kor a Fel ügye let – a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ –
hat van na pon be lül ha tá ro za tot ad ki er rõl. A Fel ügye let a
hon lap ján köz zé te szi a hi tel in té zet tel egyen ér té kû pru den -
ci á lis sza bá lyo zás nak meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zá sok
lis tá ját.

(2) A hi tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo -
zás nak meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zás ha la dék ta la nul tá -
jé koz tat ja a Fel ügye le tet, ha a 87/A.  § sze rin ti fel té te lek
már nem áll nak fenn.”

47.  § A Hpt. a 87/B.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
87/C.  §-sal egé szül ki:

„87/C.  § A Fel ügye let a 87/B.  § (1) be kez dés sze rin ti ha -
tá ro za tát vissza von hat ja, ha a pénz ügyi vál lal ko zás a Fel -
ügye let in téz ke dé sé ben, ki vé te les in téz ke dé sé ben fog lalt
ha tár idõn be lül nem tesz ele get a 87/A.  §-ban rög zí tett kö -
ve tel mé nyek nek.”

48.  § A Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed az össze vont 
ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet re, és

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti hi tel in té ze té re,
pénz ügyi vál lal ko zá sá ra, be fek te té si vál lal ko zá sá ra, be -
fek te té si alap ke ze lõ tár sa sá gá ra és já ru lé kos vál lal ko zá sá -
ra, amely ben ellen õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zik,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti pénz ügyi hol ding
tár sa ság ra és annak olyan hi tel in té ze té re, pénz ügyi vál lal -
ko zá sá ra, be fek te té si vál lal ko zá sá ra, be fek te té si alap ke ze -
lõ tár sa sá gá ra és já ru lé kos vál lal ko zá sá ra, amely ben ellen -
õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke -
zik.”

49.  § (1) A Hpt. 93.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té -
zet nek és a 90.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko -
zá sok nak együt te sen ren del kez ni ük kell az össze vont ala -
pon szá mí tott, 76.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
tõ ke kö ve tel ményt el érõ össze vont ala pon szá mí tott sza va -
to ló tõ ké vel. Az össze vont ala pon szá mí tott sza va to ló tõke 
szá mí tá sá nak mód ját kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.”

(2) A Hpt. 93.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let az (5) be kez dés sze rin ti men te sí tést a kö -
vet ke zõ fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén ad hat:]

„d) a men te sí ten dõ hi tel in té zet nem ren del ke zik har ma -
dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet ben,
pénz ügyi vál lal ko zás ban, be fek te té si vál lal ko zás ban, be -
fek te té si alap ke ze lõ ben vagy já ru lé kos vál lal ko zás ban
ellen õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal.”

50.  § (1) A Hpt. 96/B.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Ha a hi tel in té zet anya vál la la ta har ma dik or szág be li
hi tel in té zet vagy pénz ügyi hol ding tár sa ság, ak kor az
össze vont ala pú fel ügye let el lá tá sa ér de ké ben a Fel ügye let 
meg vizs gál ja, hogy a har ma dik or szág jog rend je meg fe -
lel-e az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/48/EK irány -
el vé ben fog lalt, az össze vont ala pú fel ügye let re vo nat ko zó 
sza bá lyok nak. A vizs gá lat so rán egyez tet az Euró pai
Bank bi zott ság gal. Az egyez te tést köve tõen a Fel ügye let
dönt a jog rend meg fe le lõ sé gé rõl.

(4) Ha a har ma dik or szág jog rend je nem fe le l meg az
Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/48/EK irány el vé ben
fog lalt, az össze vont ala pú fel ügye let re vo nat ko zó sza bá -
lyok nak, ak kor a Fel ügye let lát ja el az össze vont ala pú fel -
ügye le ti fel ada to kat, és kö te les en nek ér de ké ben min den
le het sé ges in téz ke dést meg ten ni.”

(2) A Hpt. 96/B.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a Fel -
ügye let egyez tet a har ma dik or szág be li hi tel in té zet vagy
pénz ügyi hol ding tár sa ság szék he lye sze rin ti ille té kes fel -
ügye le ti ha tó sá gá val.”

51.  § (1) A Hpt. 96/C.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ 
mon dat tal egé szül ki:

„Ha a Fel ügye let lát ja el az össze vont ala pú fel ügye le -
tet, ak kor a pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la la tot be je -
len ti az Euró pai Bi zott ság nak, valamint tá jé koz tat ja a töb -
bi tag ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gát.”

(2) A Hpt. 96/C.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Ha egy ma gyar or szá gi szék he lyû hi tel in té zet és egy 
más tag ál lam be li hi tel in té zet

a) ugyan azon pénz ügyi hol ding tár sa ság le ány vál la la -
ta, de egyi kük szék he lye sem ab ban a tag ál lam ban ta lál ha -
tó, amely ben a pénz ügyi hol ding tár sa ság szék he lye, vagy

b) több olyan pénz ügyi hol ding tár sa ság le ány vál la la ta, 
ame lyek nek a szék he lye kü lön bö zõ tag ál lam ban ta lál ha tó,
és ezen tag ál la mok mind egyi ké ben en ge dé lyez tek hi tel in -
té ze ti le ány vál la la tot,
az össze vont ala pú fel ügye let el lá tá sá ról az érin tett (ide ért -
ve a pénz ügyi hol ding tár sa ság szék he lye sze rin ti tag ál la -
mot is) tag ál la mok fel ügye le ti ha tó sá gai kö zöt ti meg álla -
po dás dönt. Meg álla po dás hi á nyá ban az össze vont ala pú
fel ügye let a leg na gyobb mér leg fõ összeg gel ren del ke zõ hi -
tel in té zet, egye zõ ség ese tén a ko ráb ban en ge dé lye zett hi -
tel in té zet fel ügye le tét el lá tó ha tó ság fel ada tát ké pe zi.
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(5) A (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól a fel -
ügye le ti ha tó sá gok a kö zöt tük lévõ meg ál la po dá sok alap -
ján el tér het nek, de eb ben az eset ben a meg álla po dás elõtt a
pénz ügyi hol ding tár sa ság vé le mé nyét is ki kell kér ni.”

(3) A Hpt. 96/C.  §-a a kö vet ke zõ (11)–(15) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Ha a Fel ügye let lát ja el az EU-szin tû hi tel in té ze ti
anya vál la lat vagy az EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság
anya vál la lat össze vont ala pú fel ügye le tét, ak kor a
(7)–(9) be kez dés ben rög zí tet te ken kí vül az ille té kes fel -
ügye le ti ha tó sá gok kal tör té nõ együtt mû kö dé se

a) ki ter jed az el len õr zé si, a fel ügye le ti fe lül vizs gá la ti
fel ada tok össze han go lá sá ra,

b) ke re té ben biz to sít ja a fel ügye le ti fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges in for má ció áram lást.

(12) A Fel ügye let – a XXVII. Fe je zet re is te kin tet tel –
min den olyan in for má ci ót meg ad a tag ál la mi ille té kes fel -
ügye le ti ha tó ság nak, amely

1. az össze vont fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet tu -
laj do no si szer ke ze té nek fel tá rá sát, valamint a hi -
tel in té zet ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak azo -
no sí tá sát szol gál ja,

2. az össze vont fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet tõl
szár ma zó in for má ci ók gyûj té sé re és el len õr zé sé -
re vo nat ko zó el já rá so kat tar tal maz za,

3. olyan, az össze vont fel ügye let alá tar to zó hi tel in -
té ze tet, be fek te té si vál lal ko zást, pénz ügyi vál lal -
ko zást, be fek te té si alap ke ze lõ tár sa sá got vagy já -
ru lé kos vál lal ko zást érin tõ vál ság hely zet re utal,
amely sú lyo san érin ti a hi tel in té ze tet,

4. a fel ügye le ti fe lül vizs gá lat ke re té ben elõ írt több -
let-tõ ke kö ve tel mény re, valamint a mû kö dé si
koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek fej lett mé ré si
mód szer rel tör té nõ szá mí tá sá nak kor lá to zá sá ra
vo nat ko zik, és

5. be fo lyá sol ja a má sik tag ál lam ille té kes ha tó sá gá -
nak fel ügye le te alá tar to zó hi tel in té zet vagy
pénz ügyi vál lal ko zás pru den ci á lis hely ze tét.

(13) A Fel ügye let ké re lem re a (12) be kez dés ben rög zí -
tet te ken kí vül min den olyan in for má ci ót meg ad a má sik
tag ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak, ame lyet ezen
ha tó ság fel ügye le ti fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben szük -
sé ges nek tart.

(14) Ha a Fel ügye let egy má sik tag ál lam ban szék hellyel 
ren del ke zõ EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál la lat vagy
EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat le ány -
vál la la tát fel ügye li és olyan in for má ci ó ra van szük sé ge,
amellyel az EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál la lat vagy
EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat fel ügye -
le ti ha tó sá ga már ren del ke zik, ak kor a Fel ügye let nek el -
sõd le ge sen eh hez a ha tó ság hoz kell for dul nia.

(15) Ha a Fel ügye let lát ja el az össze vont ala pú fel ügye -
let alá tar to zó hi tel in té zet fel ügye le tét, és olyan vál ság -
hely zet áll elõ, amely po ten ci á li san ve szé lyez te ti a pénz -
ügyi rend szer sta bi li tá sát azon tag ál la mok bár me lyi ké ben,
amely ben

a) az ezen hi tel in té zet ellen õr zõ be fo lyá sa alatt álló hi -
tel in té zet nek, be fek te té si vál lal ko zás nak, be fek te té si alap -
ke ze lõ tár sa ság nak és pénz ügyi vál lal ko zás nak, vagy

b) az olyan hi tel in té zet nek, be fek te té si vál lal ko zás nak,
be fek te té si alap ke ze lõ tár sa ság nak és pénz ügyi vál lal ko -
zás nak, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik,
az adott tag ál lam ban szék he lye van, ak kor a Fel ügye let
 haladéktalanul kö te les tá jé koz tat ni az érin tett tag ál lam
köz pon ti kor mány át, ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gát,
valamint köz pon ti bank ját.”

52.  § A Hpt. 96/D.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) E fe je zet al kal ma zá sá ban
a) a hi tel in té zet tõ ke kö ve tel mé nye

1. a 76.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ ke -
kö ve tel mény nek, és

2. az 5. szá mú mel lék let 16. pont ja sze rin ti li mit túl -
lé pé sek ér té ke tõ ke kö ve tel mé nyé nek

össze ge;
b) a be fek te té si vál lal ko zás tõ ke kö ve tel mé nye a Tpt.

175.  §-ának (2) és (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ ke -
szük ség let;

c) a biz to sí tó tõ ke kö ve tel mé nye a Bit. 121.  §-ának
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mi ni má lis sza va to ló tõke
szük ség le te és a Bit. 126.  §-ában meg ha tá ro zott mi ni má lis
biz ton sá gi tõke kö zül a ma ga sabb ér ték;

d) har ma dik or szág be li sza bá lyo zott vál lal ko zás ese tén 
a tõ ke kö ve tel mény a szék he lye sze rin ti or szág jog sza bá -
lyai sze rin ti – a mû kö dés fel té te le ként elõ írt – mi ni má lis
tõke.”

53.  § A Hpt. 116.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A Ptk. üz le ti ti tok ra vo nat ko zó sza bá lya it kell al -
kal maz ni kü lö nö sen a 97.  § (8) be kez dé sé ben fog lalt meg -
ál la po dás sal, illetve együtt mû kö dés sel össze füg gõ en ke -
let ke zett, a kül föl di be tét biz to sí tá si rend szer vagy kül föl di
fel ügye le ti ha tó ság – ál ta la üz le ti ti tok ként ke zelt – ada tá -
ra, az zal, hogy ez nem ve szé lyez tet he ti az Alap ál tal el lá -
tott köz fel ada tok kal kap cso la tos ada tok nyil vá nos sá gát.”

54.  § A Hpt. a 137.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ V/A.
résszel, cím mel és 137/A.  §-sal egé szül ki:

„V/A. RÉSZ
A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL KÖVETELMÉNYE

XXII/A. Fejezet

137/A.  § (1) A hi tel in té zet egye di ala pon, a tag ál la mi hi -
tel in té ze ti anya vál la lat, tag ál la mi pénz ügyi hol ding tár sa -
ság anya vál la lat össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi -
tel in té zet le ány vál la la ta, EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál -
la lat és az EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la -
lat össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet
 leányvállalata a 90.  § (2) be kez dés sze rin ti vál lal ko zá sok
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vo nat ko zá sá ban össze vont ala pon is nyil vá nos ság ra hoz za
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in for má ci ó kat.

(2) A hi tel in té zet az igaz ga tó ság ál tal jó vá ha gyott sza -
bály zat ban ha tá roz za meg a nyil vá nos ság ra ho za ta li el ve -
ket. A sza bály zat ban meg kell ha tá roz ni az in for má ció el -
len õr zé sé re, valamint a nyil vá nos ság ra ho za tal meg fe le lõ -
sé gé nek ér té ke lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat is, illetve a
nyil vá nos ság ra ho za tal gya ko ri sá gát.

(3) A hi tel in té zet a kü lön jog sza bály sze rin ti nyil vá nos -
ság ra ho za tal kö ve tel mé nyé nek tel je sí té se so rán

a) a nem lé nye ges in for má ci ót, és

b) vé dett vagy bi zal mas in for má ci ót

nem kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni.

(4) A (3) be kez dés te kin te té ben az olyan in for má ció te -
kin ten dõ

a) lé nye ges nek, amely nek el ha gyá sa vagy té ves köz lé -
se meg vál toz tat hat ja vagy be fo lyá sol hat ja az adott in for -
má ci ót fel hasz ná ló sze mély gaz da sá gi dön té sét vagy ér -
ték íté le tét,

b) vé dett in for má ci ó nak, amely nek nyil vá nos ság ra ho -
za ta la a hi tel in té zet ver seny po zí ci ó ját ront hat ja, vagy
amely nek a ver seny tár sak tu do má sá ra ju tá sa a hi tel in té zet
ter mé kei vagy rend sze rei fej lesz té sé re for dí tott be fek te té -
se i nek az ér té két csök kent he ti,

c) bi zal mas in for má ci ó nak, amely nek te kin te té ben a
hi tel in té ze tet ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li ügy fe le vagy 
har ma dik sze mély felé.

(5) A hi tel in té zet nek nyi lat koz nia kell a nyil vá nos ság ra
ho za ta li kö te le zett sé gé nek tel je sí té se so rán a (3) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott in for má ció nyil vá nos ság ra
ho za ta lá tól  való tar tóz ko dás té nyé rõl és oká ról, valamint a
kap cso ló dó, vé dett és bi zal mas in for má ci ó nak nem mi nõ -
sü lõ in for má ci ót nyil vá nos ság ra kell hoz nia.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek a hi tel in -
té zet nek éven te leg alább egy szer – az éves be szá mo ló jó -
vá ha gyá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül – ele get kell
ten nie. A hi tel in té zet te vé keny sé gé nek mé re té bõl és jel le -
gé bõl adó dó an éves nél gya ko ribb nyil vá nos ság ra ho za ta li
kö te le zett sé get is vál lal hat, amely rõl a hon lap ján tá jé koz -
ta tást ad. A hi tel in té zet – ezen fe lül – a tu do más ra ju tás tól
szá mí tott har minc na pon be lül nyil vá nos ság ra hoz za a
pénz ügyi hely ze tét, az irá nyí tá si vagy a szám vi te li rend jét
be fo lyá so ló és a bel sõ sza bály za tá nak meg fele lõen lé nye -
ges nek te kin tett ese mé nye ket. A nyil vá nos ság ra ho za tal
ke re té ben a hi tel in té zet az in for má ci ó kat a hon lap ján vagy
a Fel ügye let hon lap ján meg je len te ti, ha a Fel ügye let nyújt
ilyen szol gál ta tást jog sza bály sze rin ti köz zé té te li kö te le -
zett ség tel je sí té se cél já ból.

(7) A hi tel in té zet a (6) be kez dés sze rint nyil vá nos ság ra
ho zott in for má ci ót a nyil vá nos ság ra ho za tal lal egy ide jû leg 
meg kül di a Fel ügye let nek is, ame lyet a Fel ügye let a hon -
lap ján meg je len tet het.

(8) A Fel ügye let ké re lem re men te sít he ti a hi tel in té ze tet
a nyil vá nos ság ra ho za ta li kö ve tel mény tel je sí té se alól, ha
a hi tel in té zet

a) a szám vi te li, a tõzs dei, a ki bo csá tók ra vo nat ko zó
vagy más, jog sza bály ál tal elõ írt in for má ci ót a (6) be kez -
dés sze rint nyil vá nos ság ra hoz za, és

b) ál tal az a) pont ban meg ha tá ro zott in for má ci ók tar tal -
mi lag meg fe lel nek a hi tel in té zet nyil vá nos ság ra ho za ta li
kö ve tel mé nyei ke re té ben nyil vá nos ság ra ho zan dó in for -
má ci ók nak.

(9) Ha a hi tel in té zet te vé keny sé ge és a nyil vá nos ság
igé nye ezt szük sé ges sé te szi, ak kor a Fel ügye let a hi tel in -
té zet nek elõ ír ja

a) a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má ció – sze -
mé lyes ada tok ra, bank- és üz le ti ti tok ra vo nat ko zó sza bá -
lyok meg tar tá sá val tör té nõ – nyil vá nos ság ra ho za ta lát,

b) meg ha tá ro zott in for má ci ók éves nyil vá nos ság ra ho -
za tal nál gya ko ribb nyil vá nos ság ra ho za ta lát,

c) a pénz ügyi be szá mo lón kí vü li in for má ci ók nyil vá -
nos ság ra ho za ta lá nak he lyét,

d) könyv vizs gá ló ál tal nem vizs gált in for má ci ók – a
nyil vá nos ság ra ho za talt meg elõ zõ – el len õr zé sé nek mód -
ját.

(10) A hi tel in té zet a mi nõ sí té si dön té sé nek in do ka i ról a
hi tel ké rel met be nyúj tó gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re
– annak ké ré sé re – írás ban tá jé koz ta tást ad. A tá jé koz ta tás -
sal kap cso la tos ad mi niszt rá ci ós költ ség nek meg fe le lõ
arány ban kell áll nia a hi tel össze gé vel.”

55.  § A Hpt. 139.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„139.  § (1) A Fel ügye let ál tal ki rótt fel ügye le ti bír sá -
gok ból szár ma zó be vé tel ki zá ró lag a kö vet ke zõ cé lok ra
for dít ha tó:

a) bank szak em be rek kép zé se;
b) a fel ügye le ti te vé keny ség gel kap cso la tos ta nul má -

nyok ké szí té sé nek és köz zé té te lé nek tá mo ga tá sa;
c) a be té te sek, illetve más ügy fe lek tá jé koz ta tá sa;
d) az Alap ba, ille tõ leg az ön kén tes alap ba tör té nõ be fi -

ze tés;
e) a pénz ügyi in téz mé nyek fel szá mo lá sát vég zõ köz -

hasz nú tár sa ság fel szá mo lás ból ere dõ vesz te sé gé nek meg -
té rí té se;

f) a bé kél te tõ tes tü let te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra,
tag ja i nak kép zé sé re.

(2) A Fel ügye let ál tal e tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben a hi tel in té ze tek re – ide nem ért ve az ön kén tes alap -
ban tag szö vet ke ze ti hi tel in té ze te ket – ki rótt fel ügye le ti
bír sá gok ból szár ma zó be vé tel nyolc van szá za lé kát az
Alap ba kell be fi zet ni. Az ön kén tes alap ban tag szö vet ke -
ze ti hi tel in té ze tek re ki rótt fel ügye le ti bír sá gok ból szár ma -
zó be vé tel nyolc van szá za lé kát az ön kén tes alap ba kell be -
fi zet ni.

(3) A Fel ügye let be vé te le it – az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – csak mû kö dé sé nek fe de ze té re hasz nál -
hat ja fel.

(4) A Fel ügye let ál tal nyúj tott köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rá sok és szol gál ta tá sok igény be vé te lé ért fi ze ten dõ dí jak
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kö rét és mér té két a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá -
lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”

56.  § A Hpt. a 139.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 139/A.  §-sal egé szül ki:

„A felügyeleti díj

139/A.  § (1) A pénz ügyi in téz mény; a ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tást nyúj tó – pénz ügyi in téz mény nek nem
mi nõ sü lõ – vál lal ko zás; a 3.  § (1) be kez dés h) pont já ban
meg ha tá ro zott, a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont já -
nak a) al pont ja sze rin ti ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ vál -
lal ko zás és a bank kép vi se let a Fel ügye let ré szé re fel ügye -
le ti dí jat fi zet.

(2) A fel ügye le ti díj a (3)–(5) be kez dés sze rint szá mí tott 
alap díj, valamint az (5)–(8) be kez dés sze rint szá mí tott vál -
to zó díj össze ge.

(3) Az alap díj az alap díj egy ség és a (4) be kez dés sze rin -
ti szor zó szá mok szor za ta. Az alap díj- egy ség öt ven ezer fo -
rint.

(4) A szor zó szám
a) bank és sza ko sí tott hi tel in té zet ese tén: negy ven,
b) szö vet ke ze ti hi tel in té zet és pénz ügyi vál lal ko zás

ese tén: négy,
c) az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel

ren del ke zõ pénz ügyi in téz mény ma gyar or szá gi fi ók te le pe
ese tén: négy,

d) ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást nyúj tó – pénz ügyi
in téz mény nek nem mi nõ sü lõ – vál lal ko zás, bank kép vi se -
let és a 3.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott, a
2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont já nak a) al pont ja sze -
rin ti ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás ese tén: egy.

(5) A hi tel in té zet ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj éves mér té -
ke

a) a 76.  § (1) be kez dé se sze rint szá mí tott tõ ke kö ve tel -
mény 3,8 ez re lé ké nek, és

b) a Tpt. 81.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha -
tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve a
3.  § (1) be kez dé sé nek l) pont já ban meg ha tá ro zott ön kén tes 
köl csö nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé -
si te vé keny ség és a 3.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban
meg ha tá ro zott ma gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ va -
gyon ke ze lé si te vé keny ség – ke re té ben ke zelt, pi a ci ér té -
ken szá mí tott port fó lió esz köz ér té ke 0,25 ez re lé ké nek
össze ge.

(6) A pénz ügyi vál lal ko zás ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj
éves mér té ke a pénz ügyi vál lal ko zás éves be szá mo ló ja
sze rin ti mér leg fõ összeg 0,2 ez re lé ke.

(7) Ha az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ hi tel in té zet ma gyar or szá gi fi ók te le pe ál tal vé -
gez te vé keny sé get, az ál ta la fi ze ten dõ vál to zó díj éves
mér té ke

a) a hi tel in té zet ma gyar or szá gi fi ók te le pé nek éves be -
szá mo ló ja sze rin ti mér leg fõ összeg 0,1 ez re lé ké nek, és

b) a Tpt. 81.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha -
tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve a

3.  § (1) be kez dé sé nek l) pont já ban meg ha tá ro zott ön kén tes 
köl csö nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé -
si te vé keny ség és a 3.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban
meg ha tá ro zott ma gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ va -
gyon ke ze lé si te vé keny ség – ke re té ben ke zelt, pi a ci ér té -
ken szá mí tott port fó lió esz köz ér té ke 0,125 ez re lé ké nek

össze ge.

(8) Ha az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ pénz ügyi vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le -
pe ál tal vé gez te vé keny sé get, az ál ta la fi ze ten dõ vál to zó
díj éves mér té ke a pénz ügyi vál lal ko zás ma gyar or szá gi
 fióktelepének éves be szá mo ló ja sze rin ti mér leg fõ összeg
0,1 ez re lé ke.”

57.  § A Hpt. a 145.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
145/A.  §-sal egé szül ki:

„Felügyeleti felülvizsgálat

145/A.  § (1) A Fel ügye let fe lül vizs gál ja a hi tel in té zet
tõ ke meg fe le lé sé vel össze füg gõ sza bály za to kat, stra té gi á -
kat, el já rá so kat és mód sze re ket, valamint ér té ke li a hi tel in -
té zet koc ká za ta it.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat nak és ér té ke -
lés nek a hi tel-, pi a ci- és mû kö dé si koc ká za to kon kí vül ki
kell ter jed nie:

a) a bel sõ mi nõ sí té si mód szert al kal ma zó hi tel in té zet
ál tal vég zett stressz-teszt ered mé nyek re,

b) a 13/C.  § (2) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti kon -
cent rá ci ós koc ká zat ke ze lé sé re,

c) az el is mert hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si mód sze -
rek hasz ná la tá val kap cso la tos – a 13/C.  § (2) be kez dé sé -
nek e) pont ja sze rin ti – koc ká zat ke ze lé sé re szol gá ló el já -
rá sok és sza bály za tok meg bíz ha tó sá gá ra, meg fe le lõ sé gé re
és al kal ma zá si mód já ra,

d) a hi tel in té zet lik vi di tá si koc ká za tok kal szem be ni ki -
tett sé gé nek mér té ké re, és e ki tett ség nek a hi tel in té zet ál ta li 
ke ze lé sé re,

e) a hi tel port fó lió-meg osz lás (di ver zi fi ká ció) ha tá sá ra
és annak koc ká zat fel mé ré si rend szer ben tör té nõ figye -
lembevételére,

f) a pi a ci koc ká zat tal kap cso la tos tõ ke kö ve tel mény hez
bel sõ mo dell mód szert hasz ná ló hi tel in té zet ál tal vég re haj -
tott stressz-teszt ered mé nyek re,

g) a ki tett ség gel szem ben fel me rü lõ or szág koc ká zat ból 
ere dõ pót ló la gos tõ ke kö ve tel mény re, és

h) egy olyan mé ré si vizs gá lat ra, amely nek ke re té ben a
Fel ügye let meg ál la pít ja, hogy egy – ál ta la meg ál la pí tott
mér té kû – hir te len és vá rat lan ka mat láb vál to zás nak mi -
lyen ha tá sa len ne a sza va to ló tõ ké re.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat és ér té ke -
lés alap ján a Fel ügye let nek meg kell ha tá roz nia, hogy a hi -
tel in té zet ál tal al kal ma zott sza bály za tok, stra té gi ák, el já rá -
sok és mód sze rek, valamint a hi tel in té zet sza va to ló tõ ké je
biz to sít ja-e a koc ká za tok fe de ze tét és meg bíz ha tó keze -
lését.

2007/72. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5083



(4) A Fel ügye let ál tal vég zett fe lül vizs gá lat és ér té ke lés
a ke res ke dé si köny vet ve ze tõ hi tel in té zet nél arra is ki ter -
jed, hogy a hi tel in té zet ál tal el szá molt ér ték vesz tés és kép -
zett cél tar ta lék le he tõ vé te szik-e a po zí ci ók rö vid idõn
– leg fel jebb har minc na pon – be lü li le zá rá sát nor má lis pi a -
ci kö rül mé nyek kö zött.

(5) A fe lül vizs gá lat és az ér té ke lés gya ko ri sá gát, mér té -
két és rész le te zett sé gét a hi tel in té zet mé re te, te vé keny sé -
gé nek je len tõ sé ge, jel le ge, nagy ság rend je és össze tett sé ge
alap ján ará nyo san ha tá roz za meg a Fel ügye let az zal, hogy
a fe lül vizs gá la tot és ér té ke lést leg alább éven te egy szer el
kell vé gez ni.

(6) A Fel ügye let ál tal vég zett fe lül vizs gá lat és ér té ke lés
ki ter jed a hi tel in té zet nek a nem ke res ke dé si könyv ben
nyil ván tar tott ki tett sé gé nek a ka mat koc ká za tá ra.”

58.  § (1) A Hpt. 151.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let nek mér le gel nie kell az in téz ke dés szük -
ségességét, ha a pénz ügyi in téz mény, valamint a pénz ügyi
in téz mény nek nem mi nõ sü lõ ki egé szí tõ pénz ügyi szolgál -
tatást nyúj tó egyéb jogi sze mély, ezek ve ze tõ ál lá sú sze mé -
lye, ille tõ leg tu laj do no sa meg sér ti az e tör vény, az ered mé -
nyes, meg bíz ha tó és füg get len tu laj don lás ra, ille tõ leg a
pru dens mû kö dés re vo nat ko zó jog sza bá lyok, valamint az
MNB tv., a pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásait, 
ille tõ leg te vé keny sé gét nyilván valóan nem el vár ha tó gon -
dos ság gal vég zi, így kü lö nö sen]

„e) sza va to ló tõ ké je nem éri el a 76.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben rög zí tett tõ ke kö ve tel ményt,”

(2) A Hpt. 151.  §-a (2) be kez dé sé nek c) és d) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A Fel ügye let nek e tör vény, to váb bá a pru dens mû kö -
dés re vo nat ko zó jog sza bá lyok, valamint az MNB tv., a
pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásainak je len tõs
meg sér té se ese tén – a ren del ke zé sé re álló ada to kat és
 információkat mér le gel ve – meg kell ten nie a szük sé ges in -
téz ke dést (153.  §, 155–156.  §), ha a pénz ügyi in téz mény]

„c) sza va to ló tõ ké je nem éri el a 76.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben rög zí tett tõ ke kö ve tel mény het ven öt szá za lé kát,

d) osz ta lé kot kí ván fi zet ni vagy fi zet olyan hely zet ben,
ha sza va to ló tõ ké je nem éri el a 76.  § (1)–(2) be kez dé sé ben 
rög zí tett tõ ke kö ve tel ményt, illetve az adott év ben ál ta lá -
nos tar ta lé kát nem ké pez te meg,”

(3) A Hpt. 151.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e, 
valamint a), b), j) és k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„A Fel ügye let nek e tör vény, to váb bá a pru dens mû kö -
dés re vo nat ko zó jog sza bá lyok, valamint az MNB tv., a
pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásainak sú lyos
meg sér té se ese tén meg kell ten nie a szük sé ges in téz ke dé -
se ket, ille tõ leg ki vé te les in téz ke dé se ket (157–160.  §), ha a
pénz ügyi in téz mény

a) sza va to ló tõ ké je nem éri el a 76.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben rög zí tett tõ ke kö ve tel mény öt ven szá za lé kát,

b) osz ta lé kot kí ván fi zet ni vagy fi zet olyan hely zet ben,
ha sza va to ló tõ ké je nem éri el a 76.  § (1)–(2) be kez dé sé ben 
rög zí tett tõ ke kö ve tel mény öt ven szá za lé kát,”

„j) til tott vagy szín lelt szer zõ dé se ket köt va gyo ni elõny
szer zé se, vagy a mér leg sze rin ti ered mény, ille tõ leg a tõ ke -
kö ve tel mény mó do sí tá sa cél já ból,

k) könyv vizs gá ló ja el mu laszt ja a Fel ügye let, a pénz -
ügyi in téz mény igaz ga tó sá gá nak, illetve fel ügye lõ bi zott -
sá gá nak tá jé koz ta tá sát a pénz ügyi in téz mény nél ta pasz talt
sú lyos jog sza bály sér té sek rõl, hi á nyos sá gok ról és egyéb
– a pru dens mû kö dést ve szé lyez te tõ – prob lé mák ról,”

(4) A Hpt. 151.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) A Fel ügye let nek ak kor is meg kell ten nie a szük sé -
ges in téz ke dé se ket, ki vé te les in téz ke dé se ket, ha a 145/A.  § 
sze rin ti fel ügye le ti fe lül vizs gá lat és ér té ke lés alap ján a hi -
tel in té zet

a) sza va to ló tõ ké je nem biz to sít ja a koc ká za tok fe de ze -
tét és meg bíz ha tó ke ze lé sét, vagy

b) irá nyí tá si rend szer e, vál la lat irá nyí tá si rend szer e és
koc ká zat ke ze lé se, bel sõ tõ ke meg fe le lés ér té ke lé si fo lya -
ma ta, nagy koc ká za ta i nak ke ze lé se nem fe le l meg az e tör -
vény ben, valamint az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(7) Ha a hi tel in té zet össze vont ala pú fel ügye let alá tar -
to zik, illetve a hi tel in té zet re az össze vont ala pú fel ügye let
ki ter jed, a Fel ügye let a vele szem ben al kal ma zan dó ki vé -
te les in téz ke dés elõtt – a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el té rés sel – elõ ze tesen egyez tet azon tag ál lam ille té kes fel -
ügye le ti ha tó sá gá val, amely nek szék he lyén olyan hitel -
intézet ta lál ha tó, amely re a hi tel in té zet tel együt te sen a
90.  § (2) be kez dés sze rin ti össze vont ala pú fel ügye let ki -
ter jed.

(8) A ki vé te les in téz ke dés rõl  szóló ha tá ro zat meg ho za -
ta la elõtt a Fel ügye let nem kö te les egyez tet ni a má sik tag -
ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá val, ha az egyez te tés -
hez szük sé ges idõ tar tam ve szé lyez te ti a ha tá ro zat vég re -
hajt ha tó sá gát. Eb ben az eset ben a ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ról a Fel ügye let a má sik tag ál lam ille té kes fel ügye le ti
 hatóságát ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.”

59.  § A Hpt. a 152.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
152/A.  §-sal egé szül ki:

„152/A.  § Ha a Fel ügye let a fel ügye le ti fe lül vizs gá lat és
ér té ke lés so rán azt ál la pít ja meg, hogy a hi tel in té zet a
145/A.  § (2) be kez dés h) pont ja sze rin ti ka mat láb vál to zás
figye lembe véte lével szá mí tott üz le ti ér té ke (esz köz-, ide -
gen for rás- és mér le gen kí vü li po zí ci ói vár ha tó net tó pénz -
áram lá sá nak je len ér té ke) a sza va to ló tõke több mint húsz
szá za lé ká val csök ken ne a ka mat láb vál to zás figye lembe -
vétele nél kül szá mí tott üz le ti ér té ké hez vi szo nyít va, ak kor
meg kell ten nie a szük sé ges in téz ke dé se ket.”

60.  § (1) A Hpt. 153.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) és g) pont tal egé szül ki:
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[Az elõ írások meg sér té se, ille tõ leg hi á nyos ság meg ál la -
pí tá sa ese tén – ha azok a pénz ügyi in téz mény pru dens mû -
kö dé sét je len tõ sen vagy sú lyo san nem ve szé lyez te tik – a
Fel ügye let a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket al kal maz za:]

„f) ha tá ro zat tal meg ál la pít ja a jog sér tés té nyét, s egy ben
el ren de li a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét, ille tõ leg meg -
tilt ja a jog sza bály ba üt kö zõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát;

g) kö te lez he ti a hi tel in té ze tet az irá nyí tá si rend sze ré re,
vál la lat irá nyí tá si rend sze ré re és koc ká zat ke ze lé si rend sze -
ré re, valamint a bel sõ tõ ke meg fe le lés ér té ke lé si fo lya ma -
tá ra vo nat ko zó sza bály za tok, el já rá sok, stra té gi ák és mód -
sze rek meg erõ sí té sé re.”

(2) A Hpt. 153.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e
és a (2) be kez dés b) pont já nak 9. al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„A 151.  § (2) és (6) be kez dé se sze rin ti ese tek ben a Fel -
ügye let a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket al kal maz za:”

[kö te lez he ti a pénz ügyi in téz ményt]

„9. a 76.  § (2) be kez dé se sze rin ti több let-tõ ke kö ve tel -
mény el éré sé re az zal, hogy a hi tel in té zet nek ez a több -
let-tõ ke kö ve tel mé nye nem le het ma ga sabb, mint a 76.  §
(1) be kez dés sze rin ti tõ ke kö ve tel mény.”

61.  § (1) A Hpt. 157.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 151.  § (3) be kez dé se sze rin ti ese tek ben a Fel ügye let
– a 153.  § (2)–(3) be kez dé sé ben meg je lölt in téz ke dé se ken
túl me nõ en – a kö vet ke zõ, csõd el já rást he lyet te sí tõ ki vé te -
les in téz ke dé se ket al kal maz za:]

„a) elõ ír hat ja

1. a hi tel in té zet nem bank üze mi célú esz kö ze i nek
el adá sát,

2. hogy a pénz ügyi in téz mény a Fel ügye let ál tal
meg ál la pí tott ha tár idõn be lül és kö ve tel mé nyek -
nek meg fele lõen ren dez ze tõ ke szer ke ze tét,

3. a pénz ügyi in téz mény ál tal vég zett pénz ügyi
szol gál ta tá sok ra, a pénz ügyi in téz mény ál tal vál -
lalt koc ká za tok ra te kin tet tel a 76.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ket meg ha la dó
tõ ke kö ve tel mény el éré sét, amely nem le het ma -
ga sabb, mint a 76.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott tõ ke kö ve tel mény ér té ke;”

(2) A Hpt. 157.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te les in téz -
ke dé sek kel egy ide jû leg a Fel ügye let fel szó lít hat ja a szük -
sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re a pénz ügyi in téz mény

a) rész vény könyv ben, szö vet ke ze ti for má ban mû kö dõ
pénz ügyi in téz mény ese tén tag nyil ván tar tás ban, nyil ván -
tar tott tu laj do no sai kö zül az öt szá za lé kot el érõ vagy meg -
ha la dó köz vet len tu laj do ni há nyad dal, to váb bá

b) be fo lyá so ló ré sze se dés sel

ren del ke zõ tu laj do no sát, ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ
pénz ügyi vál lal ko zás ese té ben ala pí tó it.”

(3) A Hpt. 157.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Fel ügye let a (2) be kez dés sze rin ti fel szó lí tás sal
egy ide jû leg ér te sí ti a pénz ügyi in téz mény igaz ga tó sá gát,
fel ügye lõ bi zott sá gát, valamint könyv vizs gá ló ját, és fel -
szó lít ja az igaz ga tó sá got a 153.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban fel so rolt egyes in téz ke dé sek ha la dék ta lan
meg té te lé re.”

62.  § A Hpt. 159.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„159.  § (1) Ha a pénz ügyi in téz mény nem tesz ele get a
157.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti fel ügye le ti in -
téz ke dés nek, a Fel ügye let a cég bí ró ság nál kez de mé nyez -
he ti a pénz ügyi in téz mény köz gyû lé sé nek össze hí vá sát.”

63.  § (1) A Hpt. 163.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fel ügye let fel ügye le ti biz tost ren del het ki, kü lö -
nö sen ak kor, ha”

(2) A Hpt. 163.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti hely zet kü lö nö -
sen ak kor áll fenn, ha a hi tel in té zet sza va to ló tõ ké je nem
éri el a 76.  § (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tõ ke kö ve -
tel mény hu szon öt szá za lé kát, valamint

a) a Fel ügye let ki vé te les in téz ke dé se el le né re az igaz -
ga tó ság a köz gyû lést nem hív ja össze, vagy

b) a tu laj do nos vagy a har ma dik or szág be li hi tel in té zet
nem ké pes, ille tõ leg nem haj lan dó a hi tel in té zet sa ját tõ ké -
jét, illetve sza va to ló tõ ké jét a jog sza bály ban és a Fel ügye -
let ha tá ro za tá ban elõ írt szint re fel emel ni, vagy

c) a Fel ügye let ál tal jó vá ha gyott hely re ál lí tá si terv ben
fog lal ta kat nem, vagy csak je len tõs ké se de lem mel, ille tõ -
leg el té ré sek kel hajt ják vég re.”

(3) A Hpt. 163.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Fel ügye le ti biz to s ki ren de lé se ese tén egy hi tel in té -
zet hez egy ide jû leg leg alább két fel ügye le ti biz tost kell ki -
ren del ni.”

64.  § A Hpt. 164.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé rõl ren del ke zõ
 határozat kéz hez vé te lé ig a hi tel in té zet igaz ga tó sá gi tag já -
nak a gaz da sá gi tár sa sá gok ra, illetve a szö vet ke ze tek re
 vonatkozó tör vényi ren del ke zé sek sze rin ti fe le lõs sé ge
fenn marad.”

65.  § A Hpt. 165.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„165.  § (1) A fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé nek ide je
alatt az igaz ga tó ság tag ja a gaz da sá gi tár sa sá gok ra, a szö -
vet ke ze tek re vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek ben és az
alap sza bály ban rög zí tett fel ada tát, cég jegy zé si jo gát nem
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gya ko rol hat ja. A ki ren de lés tar ta má ra a fel ügye le ti biz to s
gya ko rol ja az igaz ga tó ság tag já nak tör vény ben és alap sza -
bály ban meg ál la pí tott jo ga it és kö te le zett sé ge it.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az igaz ga tó ság, ille tõ leg
a fel ügye lõ bi zott ság tag ja a fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé -
nek ide je alatt is jog or vos lat tal él het a fel ügye le ti biz tost
ki ren de lõ ha tá ro zat és a Fel ügye let ál tal a hi tel in té zet tel
szem ben ho zott ha tá ro zat ellen, e jog or vos la ti el já rás ban a
hi tel in té ze tet kép vi sel he ti vagy a kép vi se let el lá tá sá ra
meg bí zást ad hat.”

66.  § A Hpt. a 175/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„175/A.  § (1) En ge dély vagy be je len tés hi á nyá ban vég -
zett pénz ügyi, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny -
ség meg ál la pí tá sa ese tén a ki szab ha tó bír ság össze ge ket -
tõ mil lió fo rint tól húsz mil lió fo rin tig ter jed het.

(2) A ki szab ha tó bír ság fel sõ ha tá ra az (1) be kez dés tõl
el té rõ en az el ért be vé tel 200%-a, ha be vé tel megállapít -
ható.”

67.  § A Hpt. 183.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék ra vo nat ko zó elõ írást
le ve le zõ ban kon ke resz tül tel je sí tõ hi tel in té zet ál tal el he -
lye zett kö te le zõ tar ta lék össze ge a le ve le zõ bank fel szá mo -
lá sa ese tén – a Cstv. ren del ke zé se i tõl el té rõ en – nem rész e
a fel szá mo lás kö ré be tar to zó va gyon nak.”

68.  § A Hpt. 190/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fel ügye let jo go sult a pi ac fel ügye le ti el já rás
(a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 11/Q.  §-a) so rán fel ada tá nak el -
lá tá sa ér de ké ben az el já rá sa alá vont ügy fél re vo nat ko zó

a) ér ték pa pír-, ügy fél- és bank szám la for ga lom mal, a
ter he len dõ és a jó vá íran dó szám la szá má val, tu laj do no sá -
val, a ter he lés, a jó vá írás jog cí mé vel és az át uta lás pénz for -
gal mi azo no sí tó kód já val kap cso la tos sze mé lyes adat (csa -
lá di és utó név, szü le té si név, szü le té si hely és idõ, any ja
szü le té si neve, ál lam pol gár sá ga, la kó he lye, tar tóz ko dá si
he lye), valamint

b) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott elõ fi ze tõi ál lo más szá má val vagy egyéb azo no -
sí tó já val, a hívó és hí vott elõ fi ze tõi szá mok kal, valamint a
hí vás és egyéb szol gál ta tás dá tu má val kap cso la tos sze mé -
lyes adat (csa lá di és utó név, szü le té si név, la kó he lye, tar -
tóz ko dá si he lye)
meg is me ré sé re és ke ze lé sé re.”

69.  § A Hpt. a 193.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 194.  §-sal
egé szül ki:

„194.  § A 14.  § (1) be kez dés s)–v) pont já ban fog lalt en -
ge dé lye zé si el já rás so rán a Fel ügye let az ér de mi ha tá ro za -
tot – a 14/A–14/B.  §-ban meg ha tá ro zott el té rés sel

 –  a hiány talan ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ hat hó na pon
 belül hoz za meg.”

70.  § A Hpt. 216.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Szö vet ke ze ti hi tel in té zet ese té ben az alap sza bály
meg ál la pí tá sá hoz, a szö vet ke zet egye sü lé sé rõl  való dön -
tés hez és a rész je gyek név ér té ké nek meg vál toz ta tá sá hoz a
köz gyû lé sen je len lé võ ta gok két har ma dá nak igen lõ sza va -
za ta szük sé ges.

(6) Szö vet ke ze ti hi tel in té zet ese té ben a köz gyû lés na pi -
ren di pont já val kap cso la tos ira to kat nem kö te le zõ va la -
mennyi tag nak meg kül de ni. Eb ben az eset ben a közgyû -
lési meg hí vó nak vagy hir det mény nek tar tal maz nia kell,
hogy a tag ké ré sé re az ira to kat a szö vet ke ze ti hi tel in té zet
ren del ke zés re bo csát ja.

(7) Szö vet ke ze ti hi tel in té zet ese té ben a ta gok lét szá má -
tól füg get le nül le he tõ ség van arra, hogy az alap sza bály
kül dött gyû lés mû kö dé sét írja elõ.

(8) A szö vet ke ze ti hi tel in té zet alap sza bá lyá nak a cég bí -
ró sá gon be jegy zett tõke össze gét kell tar tal maz nia, vagy
arra tör té nõ egy ér tel mû uta lást, hogy a jegy zett tõke meg -
egye zik az ille té kes cég bí ró ság ál tal ve ze tett cég jegy zék -
ben jegy zett tõ ke ként nyil ván tar tott összeg gel.

(9) Szö vet ke ze ti hi tel in té zet ese té ben a szö vet ke ze tek -
rõl  szóló 2006. évi X. tör vény 106.  §-ának (5) és (8) be kez -
dé sét nem kell al kal maz ni.”

71.  § A Hpt. 216/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a tag sá gi jog vi szony a tag ha lá lá val, a jogi sze -
mély meg szû né sé vel vagy ki lé pés sel, ki zá rás sal szû nik
meg, leg fel jebb a meg szû nést kö ve tõ má so dik éves be szá -
mo lót meg ál la pí tó köz gyû lés (kül dött gyû lés) nap já tól szá -
mí tott har min ca dik na pig a szö vet ke zet igaz ga tó sá ga kö te -
les meg hosszab bí ta ni a rész jegy össze gé nek vissza fi ze té -
sét, ha en nek kö vet kez té ben a szö vet ke ze ti hi tel in té zet
 saját tõ ké je, ille tõ leg sza va to ló tõ ké je nem éri el a 76.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ ke kö ve tel ményt.”

72.  § A Hpt. 235.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, valamint a be kez dés a kö vet -
ke zõ g)–l) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg:]

„f) a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ció- és
nagy koc ká zat vál la lá sok tõ ke kö ve tel mé nyé re, valamint a
te vé keny ség egé szé ben meg lé võ de vi za ár fo lyam koc ká zat 
és áru koc ká zat  miatt fel me rü lõ pi a ci koc ká zat tõ ke kö ve -
tel mé nyé re,

g) a hi te le zé si és a fel hí gu lá si koc ká zat hoz kap cso ló dó
ki tett ség, a ki tett ség ér ték, a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség 
ér ték, a nem tel je sí té si  valószínûség, a nem tel je sí tés ko ri
vesz te ség rá ta, a hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ, a vár ha tó
vesz te ség meg ha tá ro zá sá ra, a hi te le zé si és fel hí gu lá si koc -
ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé re,
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h) az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet tel szem be -
ni kö ve tel mé nyek re, és az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ
szer ve zet és ex port hi tel-ügy nök ség hi tel mi nõ sí té sé nek el -
is me ré sé re,

i) a hi tel koc ká za ti fe de zet el is mer he tõ sé gé re és koc ká -
zat mér sék lõ ha tá sá nak a tõ ke kö ve tel mény-szá mí tás so rán
 való szám sze rû sí té sé re,

j) a mû kö dé si koc ká zat ke ze lé sé re és tõ ke kö ve tel mé -
nyé re,

k) a hi tel in té zet nyil vá nos ság ra ho za ta li követelmé -
nyeinek tel je sí té sé re,

l) a part ner koc ká zat ke ze lé sé re és tõkekövetelmé -
nyére”
[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.]

73.  § (1) A Hpt. 2. szá mú mel lék le te e tör vény 1. szá mú
mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

(2) A Hpt. 5. szá mú mel lék le te e tör vény 2. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

(3) A Hpt. 6. szá mú mel lék le te e tör vény 3. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

74.  § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 70.  §-a, 74.  §-ának (2) be kez dé se és
75.  §-ának (19) be kez dé se a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik
na pon lép ha tály ba.

(3) E tör vény 55.  §-a, 56.  §-a és 76.  §-a 2007. ok tó ber
1-jén lép ha tály ba.

Átmeneti rendelkezések

75.  § (1) A Hpt. – e tör vény 30.  §-ával be ik ta tott –
76/B.  § (4) be kez dé sé tõl el té rõ en a 2009. de cem ber 31-ig
be nyúj tott, az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rinti – ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ hi tel in té zet bel sõ
mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal ma zá sá ra irá nyuló ké -
rel me ese tén az en ge dé lye zés fel té te le ként elõ írt há rom -
éves idõ tar tam he lyett leg alább egy éves idõ tar tam is figye -
lembe ve he tõ.

(2) A Hpt. – e tör vény 30.  §-ával be ik ta tott – 76/B.  §
(5) be kez dé sé tõl el té rõ en a 2008. de cem ber 31-ig be nyúj -
tott, az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé se kor már mû kö dõ hi tel in té zet sa ját nem tel je sí -
tés ko ri vesz te ség rá ta, ille tõ leg hi tel egyen ér té ke sí té si té -
nye zõ becs lés al kal ma zá sá ra irá nyuló ké rel me ese tén az
en ge dé lye zés fel té te le ként elõ írt há rom éves idõ tar tam he -
lyett leg alább két éves idõ tar tam is figye lembe ve he tõ.

(3) E tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé se kor már mû kö dõ azon hi tel in té zet nek, amely a 
koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a bel sõ mi nõ sí té sen
ala pu ló mód szer sze rint szá mít ja ki, gon dos kod nia kell ar -
ról, hogy a sza va to ló tõ ké je fo lya ma to san el ér je vagy meg -
ha lad ja a (5)–(7) be kez dés ben rög zí tett össze get.

(4) E tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé se kor már mû kö dõ azon hi tel in té zet nek, amely a 
mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyét a fej lett mé ré si
mód szer sze rint szá mít ja ki, gon dos kod nia kell ar ról, hogy
a sza va to ló tõ ké je fo lya ma to san el ér je vagy meg ha lad ja a
(5)–(7) be kez dés ben rög zí tett össze get.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti hi tel in té zet sza va to ló tõ ké jé -
nek 2007. de cem ber 31-ig el kell ér nie vagy meg kell ha -
lad nia az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti –
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos sza bá lyok sze -
rin ti mi ni má lis kö ve tel mény 95%-át.

(6) A (3) be kez dés sze rin ti hi tel in té zet sza va to ló tõ ké jé -
nek 2008. de cem ber 31-ig el kell ér nie vagy meg kell ha -
lad nia az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti –
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos sza bá lyok sze -
rin ti mi ni má lis kö ve tel mény 90%-át.

(7) A (3) be kez dés sze rin ti hi tel in té zet sza va to ló tõ ké jé -
nek 2009. de cem ber 31-ig el kell ér nie vagy meg kell ha -
lad nia az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti –
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos sza bá lyok sze -
rin ti mi ni má lis kö ve tel mény 80%-át.

(8) A (3)–(7) be kez dés al kal ma zá sá ban a sza va to ló tõke
meg ha tá ro zá sá hoz a Hpt. – e tör vény 74.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos –
5. szá mú mel lék le te sze rint kell el jár ni az zal, hogy az or -
szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló 16/2001.
(III. 19.) PM ren de let ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

(9) E tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé se kor már mû kö dõ vagy en ge dé lye zé si el já rás
alatt álló hi tel in té zet a Hpt. – e tör vény 29.  §-ával be ik ta -
tott – 76/A.  §-a he lyett 2008. ja nu ár 1-jé ig al kal maz hat ja
az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha tály ba -
lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos, a tõ ke meg fe le lé si mu -
tató szá mí tá sá ról  szóló 13/2001. (III. 9.) PM ren de let ben
meg ha tá ro zott koc ká za ti sú lyo kat az zal, hogy

a) ahol a jog sza bály kor ri gált mér leg fõ össze get em lít,
azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket kell ér te ni,

b) a hi tel de ri va tí vák hoz 100%-os ügy let koc ká za ti súlyt 
kell ren del ni.

(10) A (9) be kez dés sze rint el já ró hi tel in té zet
a) a Hpt. – e tör vény 41.  §-ával mó do sí tott – 80.  §-a he -

lyett 2007. de cem ber 31-ig al kal maz hat ja a Hpt. e tör vény
– 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ na pon ha tá lyos nagy koc ká zat ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it,

b) 2007. de cem ber 31-ig nem kö te les meg fe lel ni a hi tel -
in té ze tek ér té ke lé si fo lya ma tá ra vo nat ko zó, a Hpt. – e tör -
vény 39.  §-ával be ik ta tott – 76/K.  §-ában fog lal tak nak és a
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Hpt. – e tör vény 54.  §-ával be ik ta tott – 137/A.  §-ában rög zí -
tett nyil vá nos ság ra ho za ta li kö ve tel mé nyek nek,

c) ese tén a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) 2007. de cem ber 31-ig nem
al kal maz hat ja a Hpt. – e tör vény 57.  §-ával be ik ta tott –
145/A.  §-ában fog lalt fel ügye le ti fe lül vizs gá la ti ren del ke -
zé se ket,

d) mû kö dé si koc ká za ta tõ ke kö ve tel mé nyé nek meg ha -
tá ro zá sa kor a Hpt. – e tör vény 38.  §-ával be ik ta tott –
76/J.  §-a sze rint szá mí tott tõ ke kö ve tel mény ér té két csök -
ken te ni kell a hi tel in té zet azon koc ká za ta i nak szá za lé kos
ará nyá ban, amely re a hi tel in té zet a tõ ke meg fe le lé si mu ta tó 
szá mí tá sá ról  szóló 13/2001. (III. 9.) PM ren de let sze rint
tõ ke kö ve tel ményt ál la pít meg,

e) a Hpt. – e tör vény 28.  §-ával mó do sí tott – 76.  §
(1) be kez dés a) pont já nak 1. al pont já ban fog lal tak kal el -
len tét ben 2007. de cem ber 31-ig a fel hí gu lá si koc ká zat
 tõkekövetelményére nem kö te les sza va to ló tõ ké vel ren -
del kez ni.

(11) A (9) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a hi tel in té zet a
koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték ki szá mí tá sá nál nem
ve he ti figye lembe a Hpt. – e tör vény 33–34.  §-ai val be ik ta -
tott – 76/E–76/F.  §-át.

(12) A Hpt. – e tör vény 30.  §-ával be ik ta tott – 76/B.  §
(11) be kez dé sé tõl el té rõ en 2017. de cem ber 31-ig a hi tel in -
té zet a 2007. de cem ber 31-én tu laj do ná ban lévõ ré sze se dé -
sek ese té ben a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték meg ha -
tá ro zá sa kor a szten derd mód szert is al kal maz hat ja.

(13) A (12) be kez dés al kal ma zá sá ban a 2007. de cem ber
31-én tu laj don ban lévõ ré sze se dé sek szá mát, valamint az
eb bõl ere dõ pót ló la gos ré sze se dé sek szá mát kell figye -
lembe ven ni az zal, hogy a tu laj do ni ré sze se dés ará nya nem 
nö ve ked het.

(14) A (12) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha a ré sze se dé -
sek – e tör vény 74. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ha tály ba -
lé pé se után tör té nõ – ér té ke sí té sét köve tõen azt vissza vá -
sá rol ták.

(15) A (12) be kez dés sze rin ti ré sze se dés a Hpt. – e tör -
vény 32.  §-ával be ik ta tott – 76/D.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti ki tett ség nek mi nõ sül és nem le het le von -
ni a 76/D.  § (2) be kez dés sze rin ti szá mí tás so rán.

(16) Az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti –
ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ, a Hpt. ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en lét re ho zott, ki zá ró lag ga ran cia vál la lás sal, ille tõ -
leg kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sá val fog lal ko zó ala pít vány
leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig kö te les

a) ala pí tó ok ira tát a Hpt.-ben fog lalt ren del ke zé sek nek
 való meg fe le lés ér de ké ben mó do sí ta ni, valamint

b) a Fel ügye let ré szé re be nyúj ta ni a pénz ügyi vál lal ko -
zás en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó ké rel mét és annak mel lék -
le te it az zal, hogy az ala pít vány az en ge dély meg adá sá ig,
de leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-ig a Hpt. e tör vény
– 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé sét meg -

elõ zõ na pon ha tá lyos ren del ke zé se i nek meg fele lõen foly -
tat hat ja te vé keny sé gét.

(17) Az ala pít vány en ge dé lye zé si ké rel mé nek el bí rá lá sa 
so rán a Hpt. 17.  §-át a már mû kö dõ te vé keny ség re és szer -
ve ze ti for má ra te kin tet tel kell al kal maz ni.

(18) Ha e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti –
ha tály ba lé pé se kor a (16) be kez dés sze rin ti ala pít vány
meg vá lasz tott, ki ne ve zett ve ze tõ je az elõ írt kö ve tel mé -
nyek nek nem fe le l meg, meg bí za tá sá nak le jár tá ig e tiszt sé -
get be tölt he ti.

(19) Az e tör vény – 74.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti –
ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ szö vet ke ze ti hi tel in té zet a
szö vet ke ze tek rõl  szóló 2006. évi X. tör vény 106.  §-ának
(1) be kez dé sé tõl el té rõ en 2007. de cem ber 31-ig mó do sít -
hat ja alap sza bá lyát a Hpt. – e tör vény 70.  §-ával be ik ta -
tott – 216.  §-a sze rint.

(20) Az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti –
ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ vagy en ge dé lye zé si el já rás 
alatt álló hi tel in té zet a Hpt. – e tör vény 28.  §-ával mó do sí -
tott – 76.  § (3) és (6) be kez dé se he lyett 2007. de cem ber
31-ig al kal maz hat ja a Hpt. e tör vény – 74.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá -
lyos 76.  §-ának (3) és (6) be kez dé sét.

76.  § A pénz ügyi in téz mény; a ki egé szí tõ pénz ügyi
szol gál ta tást nyúj tó – pénz ügyi in téz mény nek nem mi nõ -
sü lõ – vál lal ko zás; a 3.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha -
tá ro zott, a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont já nak a) al -
pont ja sze rin ti ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás
és a bank kép vi se let ál tal a Hpt. – e tör vény 56.  §-ával be ik -
ta tott – 139/A.  §-a sze rint fi ze ten dõ fel ügye le ti díj össze -
gét az aláb bi ak sze rint kell ki szá mí ta ni:

a) a 2007. év ben alap dí jat nem kell fi zet ni,
b) a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2007. szep tem ber 30-ig tar tó

idõ szak ese tén a 2007. szep tem ber 30-án ha tá lyos elõ -
írások sze rint kell meg ál la pí ta ni a fel ügye le ti díj össze gét a 
pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter ren de le te alap ján a Fel ügye let ré szé re tel je sí tett,
2007. szep tem ber 30-i idõ pont ra vo nat ko zó adat szol gál ta -
tás ban sze rep lõ ada tok figye lembe véte lével,

c) a 2007. ok tó ber 1-jé tõl 2007. de cem ber 31-ig tar tó
idõ szak ese tén a 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyos elõ írások
sze rint kell meg ál la pí ta ni a vál to zó díj össze gét a 2007. évi 
éves be szá mo ló ban sze rep lõ ada tok és a pénz-, tõ ke- és
biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de le te 
alap ján a Fel ügye let ré szé re tel je sí tett, 2007. szep tem ber
30-i idõ pont ra vo nat ko zó adat szol gál ta tás ban sze rep lõ
ada tok kü lön bö ze té nek figye lembe véte lével, és

d) a 2007. évi fel ügye le ti díj nem le het több a 2006. évi
fel ügye le ti díj 120 szá za lé ká nál.

77.  § (1) A la kás-ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi
CXIII. tör vény (a továb biak ban: Ltp.) – e tör vény
80.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 21.  §-ának
(2) be kez dé se az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze -
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rin ti – ha tály ba lé pé sét köve tõen kö tött la kás-elõ ta ka ré kos -
sá gi szer zõ dé sek re kell al kal maz ni.

(2) Az Ltp. – e tör vény 80.  §-a (4) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott – 24.  §-ának (5) be kez dé sét az e tör vény
– 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en kö tött la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dé sek re is al -
kal maz ni kell az e tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti – ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ vagy ezt köve -
tõen in dí tott igény ér vé nye sí té sek és meg ke re sé sek ese té -
ben.

78.  § E tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé se kor jel zá log-hi tel in té zet tel mun ka vi szony ban
álló in gat lan ér té ke lõ vagy in gat lan ér té ke lõ szer ve zet meg -
bí zá sa ese tén a szer ve zet al kal ma zá sá ban álló, az ér té ke -
lést jó vá ha gyó ve ze tõ szak ér tõ leg ké sõbb 2008. ja nu ár
1-jé tõl kö te les meg fe lel ni a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel -
zá log le vél rõl  szóló 1997. évi XXX. tör vény (a továb biak -
ban: Jht.) – e tör vény 82.  §-ával meg ál la pí tott – 3.  §-ának
(5) és (7) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. E tör -
vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé sét
köve tõen a jel zá log-hi tel in té zet ki zá ró lag olyan in gat lan -
ér té ke lõt ve het al kal ma zás ba a Jht. – e tör vény 82.  §-ával
meg ál la pí tott – 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt te vé -
keny ség vég zé sé re, illetve új kül sõ szer ve zet meg bí zá sa
ese tén az in gat lan ér té ke lést olyan ter mé sze tes sze mély
hagy hat ja jóvá, aki sze re pel az in gat lan ér ték elõi név jegy -
zék ben.

79.  § A Hpt. – e tör vény 66.  §-ával meg ál la pí tott –
175/A.  §-a sze rin ti bír ság össze gek ki zá ró lag az e tör vény
– 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé sét köve -
tõen el kö ve tett jog sér tõ cse lek mé nyek te kin te té ben al kal -
maz ha tók.

Módosuló jogszabályok

80.  § (1) Az Ltp. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„12.  § (1) A la kás-ta ka rék pénz tár a 7.  §-ban meg ha tá ro -
zott szer zõ dés sze rin ti be tét gyûj té sen és hi tel nyúj tá son,
valamint át hi da ló köl csö n nyúj tá sán kí vül ki zá ró lag a kö -
vet ke zõ te vé keny sé ge ket vé gez he ti:

a) a la kás-ta ka rék pénz tár sza va to ló tõ ké jé nek össze sen 
10%-át meg nem ha la dó mér té kig tu laj do ni ré sze se dést
sze rez het a Hpt. sze rin ti já ru lé kos vál lal ko zá sok ban,

b) a la kás-ta ka rék pénz tár a Fel ügye let en ge dé lyé vel – a 
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese -
tén – a sza va to ló tõ ké jé nek össze sen 20%-át meg nem ha -
la dó mér té kig tu laj do ni ré sze se dést sze rez het a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ la kás-ta ka -
rék pénz tár ban, vagy olyan de vi za kül föl di nek mi nõ sü lõ hi -
tel in té zet ben, amely nek fõ te vé keny sé ge la kás-elõ ta ka ré -
kos sá gi szer zõ dés alap ján tör té nõ be tét gyûj tés és hi tel -
nyúj tás,

c) la kás cé lú fi nan szí ro zás hoz köz vet le nül kapcsoló -
dóan más pénz ügyi in téz mény, illetve biz to sí tó in té zet ré -
szére pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té sét (ügy nö ki te vé -
keny sé get) vé gez het,

d) a 10. és a 11.  §-ban meg ha tá ro zott hi tel nyúj tás hoz
kap cso ló dó an in gat lan ér té ke lé si te vé keny sé get vé gez het.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott hi tel in -
té zet ben tör té nõ tu laj do ni ré sze se dés meg szer zé sét a Fel -
ügye let ak kor en ge dé lye zi, ha a tu laj don szer zés sel érin tett
hi tel in té zet a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint a lakás -
célú be tét gyûj tést és hi tel nyúj tást zárt rend szer ben vég zi,
csak a be té tet el he lye zõk ré szé re nyújt hi telt, és er rõl nyi -
lat ko za tot nyújt be a Fel ügye let ré szé re.”

(2) Az Ltp. 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A la kás-elõ ta ka ré kos ság ál lam i tá mo ga tá sá ra az a
la kás-elõ ta ka ré kos ko dó jo go sult, aki a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ

a) ma gyar ál lam pol gár, vagy
b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mély be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz  való jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya kor -
ló sze mély, vagy

c) be ván do rolt, vagy le te le pe dett jog ál lá sú, vagy me ne -
kült ként el is mert sze mély.”

(3) Az Ltp. 21.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Ugyan azon sze mély ja vá ra, egy nap tá ri év ben – az
(5)–(6) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – csak egy szer zõ -
dés után igé nyel he tõ az ál lam i tá mo ga tás.

(5) A la kás szö vet ke zet, illetve a tár sas ház ál tal kö tött
szer zõ dé sek ese té ben a (4) be kez dést nem kell al kal maz ni.

(6) A (4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés al kal ma zá sá -
ban a tár sas há zi la kás tu laj do no sa, illetve a la kás szö vet ke -
zet tag ja ál tal kö tött szer zõ dés ese tén a la kás szö vet ke zet,
illetve a tár sas ház ál tal kö tött szer zõ dés után igény be vett
ál lam i tá mo ga tást nem kell figye lembe ven ni.”

(4) Az Ltp. 24.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó vagy a ked vez mé nye -
zett fel vet te az ál lam i tá mo ga tást, de a kor mány ren de let -
ben meg ha tá ro zott idõn be lül nem iga zol ja a tá mo ga tás sal
nö velt be tét összeg la kás cé lú fel hasz ná lá sát, illetve az utó -
la gos ellen õr zés so rán nem tud ja azt bi zo nyí ta ni, vagy az
utó la gos ellen õr zés egyéb ok ból jo go su lat lan igény be vé -
telt ál la pít meg, vissza kell fi zet nie a ka pott ál lam i tá mo ga -
tást a fel vé tel nap já ig jó vá írt be té ti ka mat tal, valamint a
fel vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig, vagy amennyi ben
az ál lam i adó ha tó ság la kás-ta ka rék pénz tár ál ta li meg ke re -
sé sé ig nem ke rült sor a vissza fi ze tés re, ak kor a meg ke re sé -
sig szá mí tott idõ szak ra jutó min den ko ri jegy ban ki alap ka -
mat tal nö velt összeg ben a köz pon ti költ ség ve tés nek. Ha a
la kás-elõ ta ka ré kos ko dó vagy a ked vez mé nye zett a la -
kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dés alap ján fel vett összeg csak 
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egy ré szé nek la kás cé lú fel hasz ná lá sát iga zol ja, vissza fi ze -
té si kö te le zett sé ge a nem iga zolt összeg gel ará nyos. Ha a
la kás-ta ka rék pénz tár meg ál la pít ja a tá mo ga tás sal nö velt
be tét összeg nem la kás cé lú fel hasz ná lá sát, ille tõ leg jo go -
su lat lan igény be vé te lét, az ál lam i tá mo ga tás és já ru lé kai
meg fi ze té se irán ti kö ve te lést – a jo go sult Ma gyar Ál lam
ne vé ben el jár va – bí ró sá gi úton ér vé nye sí ti, amely el já rás -
ban a la kás-ta ka rék pénz tár men te sül az el já rá si il le té k
meg elõ le ge zé se és vi se lé se alól. A la kás-ta ka rék pénz tá -
rak nak ezen kép vi se le ti joga e tör vényen ala pul és va la -
mennyi tá mo ga tott szer zõ dés sel kap cso la tos igény ér vé -
nye sí tés re ki ter jed. A jog erõs fi ze té si meg ha gyás, ille tõ leg 
a fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó jog erõs bí ró sá gi ha -
tá ro zat vég re hajt ha tó ok irat, amely alap ján a la kás-ta ka -
rék pénz tár meg ke re sé sé re a tar to zást az ál lam i adó ha tó ság
a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra adók mód já ra hajt ja be.
A la kás-ta ka rék pénz tár az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
163.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott költ ség mi ni -
mum meg elõ le ge zé sé re és vi se lé sé re nem kö te les.”

(5) Az Ltp. 24.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) a 21.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt fel té tel el len õr zé sé -
nek el mu lasz tá sa ese tén,”

81.  § (1) A Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa -
ság ról és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa -
ság ról  szóló 1994. évi XLII. tör vény (a továb biak ban:
Eximtv.) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Me hib Rt. uta zás szer ve zé si szol gál ta tást vég zõ bel -
föl di szék he lyû vál lal ko zás, kül föl di szék he lyû vál lal ko -
zás bel föl di fi ók te le pe vagy ke res ke del mi kép vi se le te Ma -
gyar or szág ra tör té nõ utaz ta tá si te vé keny sé gé bõl ere dõ de -
vi za be vé te le i nek ár fo lyam koc ká za tát is biz to sít hat ja.”

(2) Az Eximtv. 21.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„21.  § (1) Az Exim bank ese té ben a Hpt. 79.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en nagy koc ká zat vál la lá sá nak
mi nõ sül az egy ügy fél lel vagy ügy fél cso port tal szem be ni
ki tett ség, ha annak ér té ke el éri vagy meg ha lad ja az Exim -
bank sza va to ló tõ ké jé nek hu szon öt szá za lé kát.

(2) A Hpt. 79.  § (2) be kez dé sé tõl el té rõ en az egy ügy fél -
lel vagy ügy fél cso port tal szem be ni ki tett ség ér té ké nek az
együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg az Exim bank sza va -
to ló tõ ké jé nek har minc öt szá za lé kát.

(3) A Hpt. 79.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt mér ték az
Exim bank ese té ben har minc öt szá za lék.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben, valamint a Hpt. 79.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket nem kell al kal -
maz ni – a Hpt. 80.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon
túl me nõ en – az Exim bank ál tal a bel- és kül föl di hi tel in té -
ze tek szá má ra nyúj tott ex port cé lú hi te lek nél és pénz köl -
csö nök nél, valamint azon kül föl di ve võk nek nyúj tott hi te -
lek nél és pénz köl csö nök nél, amely ese tek ben a cél or szág
– a Me hib Rt. ál tal – koc ká zat men tes, ala csony, illetve kö -

ze pes koc ká za tú nak mi nõ sül és – az OECD tag or szá gok
ki vé te lé vel – azok köz pon ti költ ség ve té se, illetve köz pon ti 
bank ja ga ran tál ja a hi tel vissza fi ze té sét. Ab ban az eset ben, 
ha a kül föl di vevõ OECD tag or szág ban be jegy zett cég,
de a több sé gi vagy be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ
tu laj do no sá nak szék he lye nem OECD tag or szág, a
Hpt.-ben fog lalt nagy koc ká zat vál la lá sá ra vo nat ko zó kor -
lá to zá sok aló li men tes ség fel té te le az ügy let mö göt ti bank -
ga ran cia meg lé te.”

82.  § (1) A Jht. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) Jel zá log-hi tel in té zet pénz köl csönt nyújt
 Magyarország, az Euró pai Unió más tag ál la ma vagy az
Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
 részes más ál lam nak (a továb biak ban: EGT-ál lam) te rü le -
tén lévõ in gat la non ala pí tott jel zá log jog, ide ért ve az ön ál ló 
zá log jog ként ala pí tott jel zá log jo got is (a továb biak ban
együtt: jel zá log jog) fe de ze te mel lett, amely hez for rá sa it
alap vetõen jel zá log le vél ki bo csá tá sá val gyûj ti.”

(2) A Jht. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A jel zá log-hi tel in té zet a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott pénz ügyi, be fek te té si, illetve ki egé szí tõ be fek te té si
szol gál ta tá son kí vül üz let sze rû en ki zá ró lag in gat la nok for -
gal mi és hi tel biz to sí té ki ér té ké nek meg ha tá ro zá sát vé gez -
he ti. A jel zá log-hi tel in té zet az in gat la nok for gal mi és
 hitelbiztosítéki ér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra vele munka -
viszonyban álló sze mélyt al kal maz vagy in gat lan ér té ke lõ
gaz dál ko dó szer ve ze tet [Ptk. 685.  § c) pont] bíz meg.
 Ingatlanértékelõ szer ve zet meg bí zá sa ese tén az ér té ke lé si
szak vé le ményt a szer ve zet ve ze tõ szak ér tõ jé nek jóvá kell
hagy nia. A jel zá log-hi tel in té zet tel mun ka vi szony ban álló
in gat lan ér té ke lõ nek vagy in gat lan ér té ke lõ szer ve zet meg -
bí zá sa ese tén a szer ve zet al kal ma zá sá ban álló, az ér té ke -
lést jó vá ha gyó ve ze tõ szak ér tõ nek sze re pel nie kell a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (a továb biak ban:
Fel ügye let) ál tal a jel zá log-hi tel in té ze ti in gat lan ér té ke lõk -
rõl ve ze tett név jegy zék ben (a továb biak ban: in gat lan ér -
ték elõi név jegy zék).”

(3) A Jht. 3.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(9) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (6) be kez dés szá mo zá sa
(10) be kez dés re vál to zik:

„(6) A Fel ügye let nek az in gat lan ér ték elõi név jegy zék
ve ze té sé vel kap cso la tos el já rá sá ra a Pénz ügyi Szer ve ze tek 
Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló tör vény el já rá si sza bá lya it
kell al kal maz ni.

(7) A Fel ügye let azt a ter mé sze tes sze mélyt jegy zi be az
in gat lan ér ték elõi név jegy zék be, aki bün tet len elõ éle tû,
nem áll fog lal ko zás tól el til tó jog erõs bí rói íté let ha tá lya
alatt és ren del ke zik a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
vég zett ség gel, szak kép zett ség gel, ille tõ leg szak mai gya -
kor lat tal.

(8) Az in gat lan ér ték elõi név jegy zék az in gat lan ér té ke lõ
kö vet ke zõ ada ta it tar tal maz za:
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a) név, szü le té si név,

b) szü le té si hely és idõ,

c) lak cím,

d) az in gat lan ér té ke lõ ál tal meg adott egyéb elérhe -
tõség.

(9) A név jegy zék ben sze rep lõ a) és d) pont sze rin ti ada -
tok köz ér dek bõl nyil vá no sak, azo kat a Fel ügye let a hon -
lap ján te szi köz zé. Az in gat lan ér té ke lõ te vé keny sé gé nek
meg szû né se, ille tõ leg ha lá la ese tén ada ta it a név jegy zék -
bõl tö röl ni kell. Az ada to kat a név jegy zék bõl  való tör lés tõl 
szá mí tott leg fel jebb 5 évig a Fel ügye let az in gat lan ér té ke -
lés jog sze rû sé gé nek ké sõb bi el len õr zé se cél já ból to vább
tá rol ja.”

(4) A Jht. 3/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az EGT-jel zá log hi tel nyúj tá sá nak, ille tõ leg vá sár lá sá -
nak to váb bi fel té te le, hogy a jel zá log-hi tel in té zet]

„c) be nyújt sa a Fel ügye let ré szé re az a)–b) pont ban
meg je lölt do ku men tu mo kat, valamint a va gyon el len õr
írás be li ál lás fog la lá sát ar ról, hogy a mód szer ta ni és le író
sza bály zat ban fog lal tak nak meg fe le lõ EGT-jel zá log hi -
tel-nyúj tás és -vá sár lás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek nek ele get tesz.”

(5) A Jht. 14.  §-a (11) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pót fe de zet a ren des fe de zet ki egé szí té sé re szol gál és
a kö vet ke zõ esz kö zök bõl áll hat:]

„b) az Euró pai Unió, az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség
(a továb biak ban: EGT) és a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és
Fej lesz té si Szer ve zet (a továb biak ban: OECD) tag ál la ma i -
nak nem ze ti bank jai, valamint az Euró pai Köz pon ti Bank
ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír,

c) az Euró pai Unió, az EGT és az OECD tag ál la mai,
illetve tel jes jogú tag jai ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír,”

(6) A Jht. 27.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac
sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter, hogy]

„c) az in gat lan ér ték elõi név jegy zék be tör té nõ fel vé tel lel 
és a név jegy zék ve ze té sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá -
lyo kat”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

Hatályát vesztõ rendelkezések

83.  § (1) E tör vény – 74.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti –
ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) a Hpt. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja, 76.  §-ának
(10) be kez dé se, 206/A.  §-ának (2) be kez dé se, 235.  §-a
(2) be kez dé sé nek a), j) és o) pont ja, 2. szá mú mel lék le te
III. fe je ze té nek 10.2. és 19. pont ja és 5. szá mú mel lék le te
16. pont já nak b) al pont ja;

b) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997.
évi CLVIII. tör vény 6.  §-ának (1) be kez dé se és 23.  §-a;

c) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXIV. tör vény 12.  §-ának (1) be kez dé se,
18.  §-a, 22.  §-ának (2) be kez dé se és 54.  §-a;

d) az egyes pénz- és tõ ke pi a ci tár gyú tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2002. évi LXIV. tör vény 7.  §-a, 23.  §-ának
(1) és (4) be kez dé se, 25. §-ának (1) be kez dé se és 48.  §-a;

e) a pénz ügyi kong lo me rá tu mok ki egé szí tõ fel ügye le te 
te kin te té ben egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2004. évi LXXXIV. tör vény 2. §-a;

f) a la kás-ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi
CXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXVII. 
tör vény 9.  §-ának (1) be kez dé se;

g) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CLXXXVIII. tör vény 1.  §-ának (1) be kez dé se;

h) az Eximtv. 22.  §-a.

(2) 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) az egyes pénz- és tõ ke pi a ci tár gyú tör vények mó do -

sí tá sá ról  szóló 2002. évi LXIV. tör vény 38.  §-ának (2) be -
kez dé se;

b) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi XXXIX. tör vény 30.  §-a;

c) a pénz ügyi szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XLVIII. tör vény
13.  §-a.

84.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány -
elve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de -
ké ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyuló el já rá sok ról,
4. cikk (1) be kez dé se, illetve 2. cikk (1) be kez dé sé nek
a) pont ja [a 60.  § (1) be kez dés, a Fel ügye let el já rá sá ban];

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/48/EK irány -
elve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek te vé keny sé gé nek
meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go zott szö veg);

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/49/EK irány -
elve (2006. jú ni us 14.) a be fek te té si vál lal ko zá sok és hi tel -
in té ze tek tõ ke meg fe le lé sé rõl (át dol go zott szö veg).

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a Fel -
ügye let el já rá sá ban:

Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK ren -
de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá -
lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (6) be kez dé sé nek f) pont ja
[a 60.  § (1) be kez dés].

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. melléklet
a 2007. évi LI. tör vényhez

A Hpt. 2. számú mellékletének módosítása

1. A Hpt. 2. szá mú mel lék le té nek II. fe je ze te a kö vet ke -
zõ 16. és 17. pont tal egé szül ki:

„16. EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál la lat: olyan tag -
állami hi tel in té ze ti anya vál la lat, amely ben az Euró pai
Unió tag ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet,
be fek te té si vál lal ko zás vagy pénz ügyi hol ding tár sa ság
ellen õr zõ be fo lyás sal nem ren del ke zik.

17. EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat:
olyan tag ál la mi pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat,
amely ben az Euró pai Unió tag ál la má ban szék hellyel ren -
del ke zõ hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás vagy pénz -
ügyi hol ding tár sa ság ellen õr zõ be fo lyás sal nem rendel -
kezik.”

2. A Hpt. 2. szá mú mel lék le te III. fe je ze té nek 25. pont ja
a kö vet ke zõ e) al pont tal egé szül ki:

[Ve ze tõ ál lá sú sze mély:]
„e) az ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ pénz ügyi vál lal ko -

zás ese tén a ku ra tó ri um tag ja, az ellen õr zõ tes tü let el nö ke,
valamint az ügy ve ze tõ.”

3. A Hpt. 2. szá mú mel lék le te III. fe je ze té nek 47. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„47. Az Euró pai Kö zös sé gek, az Euró pai Unió, ille tõ leg 
az Euró pai Unió tag ál la ma ki fe je zé sen az Euró pai Gaz da -
sá gi Tér sé get, ille tõ leg az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál la mot is ér te ni kell.”

4. A Hpt. 2. szá mú mel lék le té nek III. fe je ze te a kö vet -
ke zõ 48. pont tal egé szül ki:

„48. In du ló tõke: az ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ
pénz ügyi vál lal ko zás lé te sí té sé hez, az ala pí tó ál tal tar tó -
san, kor lát la nul, te her men te sen az ala pít vá nyi cél meg -
valósítása ér de ké ben az ala pít vány ren del ke zé sé re bo csá -
tott tõke.”

5. A Hpt. 2. szá mú mel lék le te a III. fe je ze tet köve tõen
a kö vet ke zõ III/A. fe je zet tel egé szül ki:

„III/A. A XI. Fejezetre vonatkozó
fogalommeghatározások

1. Elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe -
de zet: olyan hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si el já rás, amely -
nél a hi tel in té zet ki tett sé gé hez kap cso ló dó hi te le zé si koc -
ká zat mér sék lé se egy har ma dik fél kö te le zett ség vál la lá sá -
ból szár ma zik, amely sze rint az adós nem tel je sí té se, fi ze -
tés kép te len sé ge ese tén, vagy egyéb, a fe lek meg ál la po dá sa 
sze rint a ki elé gí té si jog meg nyíl tát ered mé nye zõ hi tel ese -
mény be áll ta kor meg ha tá ro zott összeg ki fi ze té sé re vál lal
kö te le zett sé get.

2. Elõ re ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet:
olyan hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si el já rás, amely nél a
hi tel in té zet ki tett sé gé hez kap cso ló dó hi te le zé si koc ká zat

mér sék lé se a hi tel in té zet azon jo gá ból ered, amely sze rint
– az adós nem tel je sí té se, fi ze tés kép te len sé ge, vagy egyéb,
a fe lek meg ál la po dá sa sze rint a ki elé gí té si jog meg nyíl tát
ered mé nye zõ hi tel ese mény be áll ta kor – meg ha tá ro zott va -
gyon tár gya kat ér té ke sít het, meg sze rez het vagy meg tart -
hat, kö ve te lé sét azok ból ki elé gít he ti, vagy csök kent he ti a
ki tett ség ér té két a ki tett ség ér té ké nek és a hi tel in té zet tel
szem be ni ki tett ség kö zöt ti kü lönb ség szint jé re, illetve a ki -
tett sé get ezzel a kü lön bö zet tel he lyet te sít he ti.

3. Ex port hi tel-ügy nök ség: az ex port fi nan szí ro zá si
 tevékenység mel lett köz pon ti kor mány zat ra vo nat ko zó
 hitelminõsítési te vé keny sé get is foly ta tó szer ve zet.

4. Fel hí gu lá si koc ká zat: a vissz ke re set nél kül (ke zes -
ség, sza va tos ság ki zá rá sa mel lett) en ged mé nye zett kö ve te -
lés be hajt ha tó össze gé nek a kö ve te lés kö te le zett je ál tal a
kö ve te lés en ged mé nye sé vel szem ben ér vé nye sít he tõ ki fo -
gá so kon és el len kö ve te lé se ken ke resz tül tör té nõ csök ken -
té sé nek le he tõ sé ge.

5. Har ma dik or szág köz pon ti kor mány a, köz pon ti
bank ja, re gi o ná lis kor mány a, he lyi ön kor mány za ta: ame -
lyet a har ma dik or szág jog rend je annak te kint.

6. Hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ: a kö te le zett ség
 jelenleg le nem hí vott ér té ké bõl a nem tel je sí tés idõpont -
jáig le hí vás ra ke rü lõ és a nem tel je sí tés idõ pont já ban fenn -
álló rész ér té ké nek és a kö te le zett ség tel jes je len leg le nem
hí vott ér té ké nek ará nya, ahol a kö te le zett ség mér té két az
ügy fél tu do má sá ra ho zott, szer zõ dés sze rin ti ke ret ha tá roz -
za meg, ki vé ve, ha az ügy fél re vo nat ko zó, de ál ta la nem is -
mert, a hi tel in té zet bel sõ sza bály za ta sze rint meg ál la pí tott
ke ret ma ga sabb.

7. Hi te le zé si koc ká zat-mér sék lés: hi tel in té zet ál tal al -
kal ma zott el já rás a hi tel in té zet ki tett sé ge i vel össze füg gõ
hi tel koc ká za tok csök ken té sé re.

8. Hi tel mi nõ sí tés: kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet vagy
ex port hi tel-ügy nök ség sa ját mód szer ta na ál tal elõ ál lí tott
és nyil vá nos ság ra ho zott vé le mé nye a hi tel mi nõ sí tés ala -
nyá ról, azaz a mi nõ sí tett rõl. A hi tel mi nõ sí tés irá nyul hat
adós ra (ügy fél re) vagy adós ság ra (ki tett ség re). A hi tel mi -
nõ sí tés ered mé nye egy szö ve ges in dok lás sal ki bõ ví tett ér -
té ke lés, amely tar tal maz egy be tû vel, szám mal, jel lel, ille -
tõ leg ezek kom bi ná ci ó já val meg al ko tott hi tel mi nõ sí té si
ka te gó ri át.

9. Hi tel mi nõ sí té si be so ro lás: egy egy sé ge sí tett meg kö -
ze lí tést tá mo ga tó, po zi tív egész szám je gyû je lö lés, amely a 
Fel ügye let hoz zá ren de lé se ál tal az el is mert kül sõ hitel -
minõsítõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á já hoz al kal -
ma zan dó koc ká za ti súly al kal ma zá sát se gí ti elõ.

10. Hi tel mi nõ sí té si ka te gó ria: kül sõ hi tel mi nõ sí tõ
szer ve zet ál tal a mi nõ sí tett adós hoz (ügy fél hez) vagy
adós ság hoz (ki tett ség hez) ren delt be tû bõl, szám ból, jel -
bõl, ille tõ leg ezek kom bi ná ci ó já ból álló je lö lés.

11. In téz mény vé del mi rend szer: olyan rend szer, amely -
nek cél ja, hogy a hoz zá csat la ko zott tag lik vi di tá sát, ille tõ -
leg fi ze tõ ké pes sé gét (szol ven ci á ját) sú lyo san ve szé lyez te -
tõ ál la pot ese tén ezen tag szá má ra a jog sza bá lyi kö ve tel -
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mé nyek nek  való meg fe le lés ér de ké ben tá mo ga tást nyújt -
has son.

12. Ki tett ség: esz köz vagy olyan mér le gen kí vü li kö te -
le zett ség, amely bõl esz köz ke let ke zik.

13. Köz pon ti kor mány: a Ma gyar Ál lam, valamint min -
den olyan szer ve zet, ame lyet az Euró pai Unió bár mely tag -
ál la má nak jog rend je annak te kint.

14. Köz szek tor be li in téz mény: az Áht. sze rin ti költ ség -
ve té si szerv; köz pon ti kor mány vagy Áht. sze rin ti költ ség -
ve té si szerv több sé gi tu laj do ná ban álló köz hasz nú tár sa ság 
vagy non pro fit tár sa ság, ha tar to zá sa i ért a köz pon ti kor -
mány jog sza bály vagy szer zõ dés ere jé nél fog va ke zes sé -
get vagy ga ran ci át vál lal; a köz tes tü let és min den olyan
szer ve zet, ame lyet az Euró pai Unió bár mely tag ál la má nak
jog rend je köz szek tor be li in téz mény nek te kint.

15. Kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet: olyan a hi tel mi nõ sí -
tés ala nyá tól és cím zett jé tõl szer ve ze ti leg, te vé keny sé gi -
leg, irá nyí tá si lag, mû kö dé si leg és vé le mé nyal ko tá si lag
füg get len vál lal ko zás, ame lyik hi tel mi nõ sí té si te vé keny -
sé get foly tat.

16. Nem tel je sí té si  valószínûség (PD): annak a  valószí -
nûsége, hogy az ügy fél fi ze té si kö te le zett sé ge ese té ben
egy éven be lül meg valósul a kü lön jog sza bály sze rin ti
nem tel je sí tés.

17. Nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta (LGD): az ügy fél
nem tel je sí té sé bõl szár ma zó vesz te ség nek a nem tel je sí tés
idõ pont já ban fenn ál ló ki tett ség hez vi szo nyí tott ará nya.

18. Tag ál la mi hi tel in té ze ti anya vál la lat: olyan hitel -
intézet, amely hi tel in té zet ben, pénz ügyi vál lal ko zás ban
vagy be fek te té si vál lal ko zás ban ellen õr zõ be fo lyás sal
vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, és a szék he lye
sze rin ti tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet,
be fek te té si vál lal ko zás vagy pénz ügyi hol ding tár sa ság
ellen õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal nem
ren del ke zik ben ne.

19. Tag ál la mi pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat:
olyan pénz ügyi hol ding tár sa ság, amely ben a szék he lye
sze rin ti tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet,
be fek te té si vál lal ko zás vagy pénz ügyi hol ding tár sa ság
ellen õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal nem
ren del ke zik.

20. Üz le ti egy ség: le ány vál la lat vagy a hi tel in té zet ál tal 
meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint egy ér tel mû en kö rül ha -
tá rol ha tó, ho mo gén és más ki tett ség tõl el té rõ mó don ke zelt 
ki tett sé gek cso port ja.

21. Vár ha tó vesz te ség rá ta (hi te le zé si koc ká zat vo nat -
ko zá sá ban): az ügy fél egy éven be lül be kö vet ke zõ nem tel -
je sí té sé bõl vagy a vá sá rolt kö ve te lés ér té ké nek egy év alatt 
be kö vet ke zõ fel hí gu lá si koc ká za tá ból szár ma zó vár ha tó
vesz te ség nek a nem tel je sí tés idõ pont já ban fenn ál ló ki tett -
ség vagy vá sá rolt kö ve te lés ér té ké re ve tí tett ará nya.

22. Vá sá rolt kö ve te lés: min den olyan le nem járt vagy
leg fel jebb ki lenc ven nap ja le járt kö ve te lés, amely üz let -
sze rû ter mék-, ille tõ leg szol gál ta tás vá sár lás, vagy esz köz -
zel fe de zett ügy let en ged mé nye zé sé vel ke let ke zett.

23. Vesz te ség (hi te le zé si koc ká zat vo nat ko zá sá ban):
olyan gaz da sá gi vesz te ség, amely tar tal maz za a be haj tás
köz vet len és köz ve tett költ sé ge it is, és a be haj tá si össze gek 
és költ sé gek te kin te té ben figye lembe ve szi a pénz idõ ér té -
két.

24. Kon cent rá ci ós koc ká zat: olyan koc ká zat, amely az
azo nos jel lem zõk kel bíró ügy fe lek kel szem ben fel me rü lõ,
kü lön bö zõ szer zõ dé ses kap cso la tok ból fa ka dó koc ká za tok 
együt te sé bõl ered.

25. Mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás: min den olyan vál -
lal ko zás, amely nek

a) összes fog lal koz ta tot ti lét szá ma 250 fõ nél ke ve sebb, 
és

b) éves net tó ár be vé te le leg fel jebb 50 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg, vagy mér leg fõ össze ge leg fel jebb
43 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg.

26. Ke res ke dé si szán dék kal tar tott po zí ció: a Tpt. 5.  §-a 
(1) be kez dé sé nek 151. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom.”

2. melléklet
a 2007. évi LI. tör vényhez

A Hpt. 5. számú mellékletének módosítása

1. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te 3. pont já nak g) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az alap ve tõ tõke po zi tív össze te või a szám vi te li ki mu ta -
tá sok alap ján:]

„g) könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett mér leg sze rin ti vagy
év kö zi ered mény, ha po zi tív”

2. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja a kö vet ke zõ
g) al pont tal egé szül ki:

[Az alap ve tõ tõke ne ga tív össze te või a szám vi te li ki mu -
ta tá sok alap ján:]

„g) az alap ve tõ köl csön tõ ké nek a 7B. pont sze rin ti kor -
lá to zá sok  miatt figye lembe nem ve he tõ rész e.”

3. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te 7A. pont já nak c), e), f) és
g) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban alap ve tõ köl csön tõ ké nek
mi nõ sül min den olyan köl csö n, amely ki elé gí ti az aláb bi
fel té te le ket:]

„c) a köl csö n – ide ért ve a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér -
ték pa pírt is – ha tá ro zat lan fu tam ide jû, ki zá ró lag a Fel -
ügye let en ge dé lyé vel, leg alább öt év fu tam idõ el tel tét
köve tõen mond ha tó fel,”

„e) a köl csön-, illetve az ér ték pa pír-adás vé te li szer zõ -
dés sem mi ne mû olyan fel té telt nem tar tal maz, amely a
kap cso ló dó ka mat- és já ru lék fi ze tést tíz éven be lül meg nö -
ve li, ki vé ve moz gó ka ma to zás ese tén a re fe ren ci a ka mat
emel ke dé sé bõl adó dó ka mat nö ve ke dést,

f) a hi tel in té zet a ka mat fi ze tést el ha laszt hat ja,
g) ha egy adott év ben az f) al pont ban meg ha tá ro zott

sza bály alap ján ka mat fi ze tés nem tel je sít he tõ, ak kor a köl -
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csön nyúj tó erre az el ma radt összeg re a kö vet ke zõ évek ben
nem tart hat igényt,”

4. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 8. pont ja a kö vet ke zõ
e)–f) pont tal egé szül ki:

[A já ru lé kos tõke po zi tív össze te või a szám vi te li ki mu ta -
tá sok alap ján:]

„e) a 7B. pont ban meg ha tá ro zott mér té ket meg ha la dó
alap ve tõ köl csön tõ ke,

f) ha a hi tel in té zet a hi te le zé si koc ká za tát bel sõ mi nõ sí -
té sen ala pu ló mód szer rel szá mít ja, ak kor az el szá molt ér -
ték vesz tés és a kép zett cél tar ta lék össze gé nek a vár ha tó
vesz te ség ér té ké vel csök ken tett ér té ke a koc ká zat tal sú lyo -
zott ki tett ség ér ték 0,6%-áig, ha ez a kü lönb ség po zi tív.”

5. A Hpt. 5. szá mú mel lék le te a 8. pont ját köve tõen a
kö vet ke zõ 8A. pont tal egé szül ki:

„8A. Ha a hi tel in té zet a hi te le zé si koc ká za tát bel sõ mi -
nõ sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mít ja, ak kor az el szá molt
ér ték vesz tés és a kép zett cél tar ta lék a 8. pont f) al pont ja
sze rin ti ha tár ér té ken túl me nõ en nem rész e a sza va to ló
 tõkének.”

6. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 13. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13. A já ru lé kos tõke sza va to ló tõ ké be tör té nõ be szá -
mít ha tó sá gá nál az aláb bi kor lá to zá so kat kell érvénye -
síteni:

a) a figye lembe ve he tõ já ru lé kos tõke össze ge nem ha -
lad hat ja meg az alap ve tõ tõke össze gé nek 100%-át,

b) a já ru lé kos tõ ke ként figye lembe ve he tõ alá ren delt
köl csön tõ ke, valamint a 8. pont a) al pont ja sze rin ti osz ta -
lék el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt év(ek) el ma -
radt ho zam ki fi ze té sé re is fel jo go sí tó, jegy zett és be fi ze tett
rész vé nye k össze gé nek az ará nya nem ha lad hat ja meg az
alap ve tõ tõke 50%-át.”

7. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 14. pont ja a követ -
kezõ c) pont tal egé szül ki:

[A 13. pont sze rin ti kor lá to zá sok figye lembe véte lével
meg ha tá ro zott sza va to ló tõke alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke -
ré sze i nek össze gé bõl le kell von ni:]

„c) ha a hi tel in té zet a hi te le zé si koc ká za tát bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mít ja, ak kor az el szá molt ér -
ték vesz tés és a kép zett cél tar ta lék össze gé nek a vár ha tó
vesz te ség ér té ké vel csök ken tett ér té két, ha ez a kü lönb ség
ne ga tív, valamint a ré sze se dé sek koc ká zat tal sú lyo zott ki -
tett ség ér té ké nek – a kü lön jog sza bály sze rin ti – az egy -
szerû sú lyo zá si mód szer rel vagy PD/LGD mód szer rel tör -
té nõ meg ha tá ro zá sa ese tén, a rész vény ki tett sé gek vár ha tó
vesz te sé gé nek össze gét.”

8. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 15. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15. A 14. pont ban fog lalt le vo ná so kat köve tõen fenn -
ma ra dó – a 8. pont f) al pont já ban és a 14. pont c) al pont já -
ban rög zí tett té te lek fi gyel men kí vül ha gyá sá val szá mí -
tott – sza va to ló tõke alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke ré szei ké pe -

zik a 79–85.  §-ban meg ha tá ro zott, a sza va to ló tõke nagy -
sá gá hoz kö tött kor lá to zá sok alap ját.”

9. A Hpt. 5. szá mú mel lék le té nek 17–18. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17. A sza va to ló tõke a 76.  § (1) be kez dé se a) pont já nak 
1. és 4. pont ja és (2) be kez dé se al kal ma zá sá ban a 16. pont -
ban fog lalt le vo ná so kat köve tõen fenn ma ra dó sza va to ló
tõke.

18. A ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók és
koc ká zat vál la lá sok, valamint a tel jes te vé keny ség re szá -
mí tott de vi za ár fo lyam- és áru koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé -
nek fe de ze té re az alap ve tõ és já ru lé kos tõke mel lett ki egé -
szí tõ tõke is fel hasz nál ha tó. Alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke -
rész ként a 16. pont ban fog lalt le vo ná sok és a 76.  § (1) be -
kez dé se a) pont já nak 1. és 4. al pont já ban, a 76.  § (2) be -
kez dé sé ben és fel ügye le ti ki vé te les in téz ke dés ke re té ben
meg ha tá ro zott tõ ke kö ve tel mény ér té ké nek tõ ké bõl tör té nõ 
el kü lö ní té se után fenn ma ra dó összeg ve he tõ figye lembe.
A ki egé szí tõ tõ két a ki egé szí tõ alá ren delt köl csön tõ ke és a
já ru lé kos tõ ké nek a 13. pon tok ban meg ha tá ro zott kor lá to -
zá sok  miatt fel nem hasz nál ha tó rész e al kot ja.”

3. melléklet
a 2007. évi LI. tör vényhez

A Hpt. 6. számú mellékletének módosítása

(1) A Hpt. 6. szá mú mel lék le té nek 1. és 4. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„1. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i
2006/48/EK irány elve a hi tel in té ze tek te vé keny sé gé nek
meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go zott szö veg).”

„4. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i
2006/49/EK irány elve a be fek te té si vál lal ko zá sok és hi tel -
in té ze tek tõ ke meg fe le lé sé rõl (át dol go zott szö veg).”

(2) A Hpt. 6. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 10. pont tal
egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„10. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1998. má jus
19-én kelt 98/27/EK irány elve a fo gyasz tói ér de kek vé del -
me ér de ké ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyuló el já rá -
sok ról.”

(3) A Hpt. 6. szá mú mel lék le te a 10. pon tot köve tõen a
kö vet ke zõ fel ve ze tõ szö veg gel és be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a mel lék let je len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa
I. pont ra vál to zik:

„II. Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a Fel -
ügye let el já rá sá ban:

Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004. ok tó ber 27-én
kelt 2006/2004/EK ren de le te a fo gyasz tó vé del mi jog -
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szabályok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö -
zöt ti együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (6) be kez dés f) pont
[a 153.  § (1) be kez dés].”

2007. évi LII.
tör vény

a tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
módosításáról*

1.  § (1) A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
(a továb biak ban: Tpt.) 1.  §-ának q) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik,
e tör vény ha tá lya ki ter jed]

„q) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég zett, e tör vény -
ben meg ha tá ro zott koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lé si te vé keny -
ség re, valamint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék -
hellyel ren del ke zõ, e tör vény sze rin ti koc ká za ti tõ ke ala -
pok, illetve koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõk ala pí tá sá ra, lét re -
ho za ta lá ra, mû kö dé sé re és fel ügye le té re;”

(2) A Tpt. 1.  §-ának t) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Ha nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik,
e tör vény ha tá lya ki ter jed]

„t) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a be fek te té si szol -
gál ta tó, a be fek te té si alap ke ze lõ, a be fek te té si alap, az
 elszámolóházi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, a köz pon ti
ér ték tár, a pénz ügyi in téz mény, a biz to sí tó, az ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a ma gánnyug díj pénz tár ál tal
vég zett, e tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték pa pír-köl csön -
zés re.”

2.  § (1) A Tpt. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MNB, a kincs tár és az ÁKK Zrt. te kin te té ben
a 91–97.  §, a 106–107.  §, a 172.  §, a 175–181.  §, a 364.  §
(2) be kez dé sé nek, valamint a 399–406.  § ren del ke zé se it
nem kell al kal maz ni.”

(2) A Tpt. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A Ha to dik részt nem kell al kal maz ni azok ra az ügy -
le tek re, ame lye ket de vi za tar ta lék-ke ze lés, mo ne tá ris, ár fo -
lyam- vagy ál lam adós ság-ke ze lé si po li ti ká ja kö vet kez té -
ben hajt vég re az ál lam, az MNB, az ÁKK Zrt., a Köz pon ti
Ban kok Euró pai Rend szer e vagy bár mely más, erre fel jo -
go sí tott szerv, illetve a kép vi se le tük ben el já ró bár mely
sze mély.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 4-i ülés nap ján fo gad ta el.

3.  § (1) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 55. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
 kiadott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„55. jegy zés: az ér ték pa pír for ga lom ba ho za ta la so rán
az ér ték pa pírt meg sze rez ni szán dé ko zó be fek te tõ nek az
ér ték pa pír meg szer zé sé re irá nyuló, fel té tet len és vissza -
von ha tat lan nyi lat ko za ta, amellyel az aján la tot el fo gad ja
és kö te le zett sé get vál lal az el len szol gál ta tás tel je sí té sé re;”

(2) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 79. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
 kiadott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„79. nyil vá nos aján lat té tel: ér ték pa pír ra vo nat ko zó,
egye di leg elõ re meg nem ha tá ro zott be fek te tõk ré szé re
köz zé tett ér té ke sí té si aján lat, amely ele gen dõ in for má ci ót
ad az aján lat fel té te le i rõl és az ér ték pa pír ról ah hoz, hogy
le he tõ vé te gye a be fek te tõ nek az ér ték pa pír megvásárlá -
sára vo nat ko zó dön tés meg ho za ta lát;”

(3) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 88. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„88. re pó- és for dí tott re pó ügy let: min den olyan meg -
álla po dás, amely ér ték pa pír vagy áru tu laj don jo gá nak,
illetve az ér ték pa pír vagy áru tu laj don jo gá hoz fû zõ dõ ga -
ran tált jog át ru há zá sá ra vo nat ko zik – ha e ga ran ci át olyan
el is mert tõzs de bo csát ja ki, amely az ér ték pa pír hoz vagy
az áru hoz fû zõ dõ jog gal ren del ke zik –, és a meg álla po dás
nem te szi le he tõ vé az el adó szá má ra, hogy az adott ér ték -
pa pírt vagy árut adott idõ pont ban egy szer re több fél nek
 ruházza át, il le tõ leg más ügy let hez adja biz to sí té kul.
A szer zõ dés kö tés sel egy ide jû leg az ér ték pa pír ra vagy áru -
ra az el adó vissza vá sár lá si kö te le zett sé get, a vevõ az el adó
ré szé re tör té nõ vi szont el adá si kö te le zett sé get vál lal a szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott vagy az el adó ál tal meg ha tá ro -
zan dó jö võ be li idõ pont ban tör té nõ meg ha tá ro zott vissza -
vá sár lá si, illetve vi szont el adá si áron. A fe lek kö zöt ti meg -
álla po dás ren del kez het úgy is, hogy az ügy let tár gyát ké -
pe zõ és biz to sí té kul szol gá ló ér ték pa pír vagy áru más,
egyen ér té kû ér ték pa pír ra vagy áru ra ki cse rél he tõ. Az ügy -
let az ér ték pa pír vagy áru el adó ja szem pont já ból re pó ügy -
let nek, az ér ték pa pír vagy áru ve võ je szem pont já ból for -
dított re pó ügy let nek te kin ten dõ;”

(4) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 119. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„119. Az Euró pai Unió, il le tõ leg az Euró pai Unió tag ál -
la ma ki fe je zé sen az Euró pai Gaz da sá gi Tér sé get, il le tõ leg
az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la mát is ér te ni kell;”

(5) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé se 132. pont já nak b) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban

132. aján lat te võ:]

„b) e tör vény VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban az a sze -
mély, aki/amely a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság -
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ban tör té nõ be fo lyás szer zés re vo nat ko zó an nyil vá nos
 vételi aján la tot tesz;”

(6) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 151. pont -
tal egé szül ki:

„151. ke res ke dé si szán dék kal tar tott po zí ció: a rö vid
távú (leg fel jebb 30 nap) új ra ér té ke sí tés szán dé ká val
és/vagy a vé te li és el adá si árak kö zöt ti tény le ges vagy vár -
ha tó kü lön bö zet bõl, valamint az egyéb ár- vagy ka mat láb -
vál to zá sok ból szár ma zó rö vid távú ha szon szán dé ká val
tar tott po zí ció. A po zí ció fo gal má ba tar toz nak a sa ját
szám lás po zí ci ók, valamint az ügy fél meg bí zás teljesíté -
sébõl és az ár jegy zés bõl szár ma zó po zí ci ók;”

(7) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 152. pont -
tal egé szül ki:

„152. el is mert tõzs de: az ille té kes fel ügye le ti ha tó ság
ál tal el is mert tõzs de, amely meg fe lel a kö vet ke zõ fel té te -
lek nek:

a) rend sze re sen mû kö dik,

b) a szék hely sze rin ti or szág fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal
meg ha tá ro zott vagy el fo ga dott elõ írások sza bá lyoz zák
a tõzs de mû kö dé sét, a tõzs dé hez való hoz zá fé rést, a tõzs -
dé re lé pést és a tõzs dei szer zõ dés kö tés fel té te le it,

c) olyan el szá mo lá si rend szer rel ren del ke zik, amely
sze rint a ha tár idõs ügy le tek re napi le tét-el he lye zé si kö ve -
tel mény vo nat ko zik, és ez a szék hely sze rin ti or szág fel -
ügye le ti ha tó sá gá nak vé le mé nye sze rint kel lõ biz ton sá got
nyújt;”

(8) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 153. pont -
tal egé szül ki:

„153. tag ál la mi be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat:
olyan be fek te té si vál lal ko zás, amely be fek te té si vál lal ko -
zás ban, hi tel in té zet ben vagy pénz ügyi vál lal ko zás ban
 ellenõrzõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zik, és a szék he lye sze rin ti tag ál lam ban szék hellyel ren -
del ke zõ hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás vagy pénz -
ügyi hol ding tár sa ság ellen õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se -
dé si vi szonnyal nem ren del ke zik ben ne;”

(9) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 154. pont -
tal egé szül ki:

„154. tag ál la mi pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la -
lat: olyan pénz ügyi hol ding tár sa ság, amely ben a szék -
helye sze rin ti tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in -
té zet, be fek te té si vál lal ko zás vagy pénz ügyi hol ding tár sa -
ság  ellenõrzõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal
nem ren del ke zik;”

(10) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 155. pont -
tal egé szül ki:

„155. EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat:
olyan tag ál la mi be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat,
amely ben az Euró pai Unió tag ál la má ban szék hellyel ren -
del ke zõ hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás vagy pénz -
ügyi hol ding tár sa ság ellen õr zõ be fo lyás sal nem rendel -
kezik;”

(11) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 156.
pont tal egé szül ki:

„156. EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la -
lat: olyan tag ál la mi pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la -
lat, amely ben az Euró pai Unió tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás vagy pénz -
ügyi hol ding tár sa ság ellen õr zõ be fo lyás sal nem rendel -
kezik;”

(12) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
157. pont tal egé szül ki:

„157. mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás: a Hpt.-ben ilyen -
ként meg ha tá ro zott fo ga lom;”

(13) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 158. pont -
tal egé szül ki:

„158. nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta (LGD): a Hpt.-ben
ilyen ként meg ha tá ro zott fo ga lom;”

(14) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 159. pont -
tal egé szül ki:

„159. hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ: a Hpt.-ben ilyen -
ként meg ha tá ro zott fo ga lom;”

(15) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 160. pont -
tal egé szül ki:

„160. esz köz át ru há zó (ori gi na tor): olyan vál lal ko zás,
a) amely nek esz kö zei, mér le gen kí vü li té te lei ér ték pa -

pí ro sí tás tár gyát ké pe zik és köz vet le nül vagy köz ve tet ten
maga vagy hoz zá kap cso ló dó vál lal ko zá so kon ke resz tül
ré sze se az adós sal kö tött meg ál la po dás nak (ori gi nal ag re e -
ment), amely ben meg ha tá roz ták az adós vagy a po ten ci á lis 
adós kö te le zett sé ge it vagy po ten ci á lis kö te le zett sé ge it,
vagy

b) amely meg vá sá rol ja egy har ma dik fél esz kö ze it,
mér le gen kí vü li té te le it, eze ket a mér le gé ben ki mu tat ja,
majd ér ték pa pí ro sít ja;”

(16) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 161. pont -
tal egé szül ki:

„161. szpon zor: olyan hi tel in té zet, amely
a) esz köz fe de zet mel lett ér ték pa pírt bo csát ki, vagy
b) az esz köz át ru há zó tól meg vá sá rolt esz kö zök re, mér -

le gen kí vü li té te lek re ér ték pa pí ro sí tá si sé mát hoz lét re és
mû köd tet.”

(17) A Tpt. 5.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ 1. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„1. OECD: Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si

Szer ve zet,”

(18) A Tpt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek 2. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„2. ÁKK Zrt.: Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zártkö -

rûen Mû kö dõ Rész vény tár sa ság,”

4.  § A Tpt. 17.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:
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„(2) Ha va la mely ér ték pa pírt nem a nyil vá nos for ga lom -
ba ho za tal ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint hoz tak for ga -
lom ba, a Fel ügye let a ki bo csá tó tól vagy az aján lat te võ tõl
kért rend kí vü li adat szol gál ta tás ke re té ben el len õriz he ti,
hogy a for ga lom ba ho za tal a 14.  §-ban fog lal tak sze rint
zárt kö rû for ga lom ba ho za tal nak mi nõ sült-e.”

5.  § (1) A Tpt. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, ér ték pa pír
nyil vá nos for ga lom ba ho za ta la, illetve sza bá lyo zott pi ac ra 
tör té nõ be ve ze té se ese tén a ki bo csá tó, az aján lat te võ, il le -
tõ leg az ér ték pa pír sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té sét
kez de mé nye zõ sze mély ki bo csá tá si tá jé koz ta tót (a továb -
biak ban: tá jé koz ta tó) és a Bi zott ság 809/2004/EK ren de le -
té nek 31. cik ké ben meg ha tá ro zott hir det ményt (a továb -
biak ban: hir det mény) kö te les köz zé ten ni.”

(2) A Tpt. 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Nem kell tá jé koz ta tót és hir det ményt köz zé ten ni:
a) ti zen két hó nap nál rö vi debb ere de ti le já ra tú pénz -

piaci esz köz for ga lom ba ho za ta la ese tén;
b) nyílt végû be fek te té si alap ra ki bo csá tott be fek te té si

jegy for ga lom ba ho za ta la ese tén;
c) ér ték pa pír sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té se

ese tén, ha
ca) a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze ten dõ ér ték pa pír ki bo -

csá tá si össz ér té ke ti zen két hó na pon be lül nem ha lad ja meg 
a két és fél mil lió eu rót vagy az annak meg fe le lõ össze -
get, és

cb) az ugyan azon so ro zat ba tar to zó ér ték pa pírt ugyan -
azon sza bá lyo zott pi ac ra már be ve zet ték;

d) a 22.  §-ban meg ha tá ro zott eset ben.”

(3) A Tpt. 21.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Nem kell hir det ményt köz zé ten ni, ha a nyil vá nos

for ga lom ba ho za tal ra az Euró pai Unió má sik tag ál la má nak 
ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal en ge dé -
lye zett tá jé koz ta tó vagy alap tá jé koz ta tó alap ján ke rül sor,
és a tag ál lam ban hir det mény köz zé té te lét nem kö ve te lik
meg.”

6.  § (1) A Tpt. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nem kell tá jé koz ta tót és hir det ményt köz zé ten ni
olyan nyil vá nos aján lat té tel ese tén, ami kor”

(2) A Tpt. 22.  §-a (4) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem kell tá jé koz ta tót köz zé ten ni az ér ték pa pír sza bá -
lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té sé hez, ha]

„f) az ér ték pa pírt ki bo csá tó vagy annak kap csolt vál lal -
ko zá sa bár me lyi kük mun ka vál la ló i nak, ve ze tõ tisztség -
viselõinek, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja i nak, illetve volt mun -
ka vál la ló i nak, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek és fel ügye lõ bi -
zott sá gi tag ja i nak ér té ke sí ti, il le tõ leg jut tat ja, ha az ugyan -

azon so ro zat ba tar to zó ér ték pa pírt ugyan azon sza bá lyo zott 
pi ac ra már be ve zet ték;”

(3) A Tpt. 22.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A Fel ügye let a (2) és (5) be kez dés ben meg ha tá ro -

zott do ku men tum ban sze rep lõ in for má ci ók nak a tá jé koz -
ta tó ban fog lalt in for má ci ók kal való egyen ér té kû sé gé rõl
kü lön el já rás ban ti zen öt na pon be lül dönt. Ha a Fel ügye let
ti zen öt na pon be lül a ké rel met nem bí rál ja el vagy hi ány -
pót lást nem ren del el, ak kor a do ku men tum ál tal tar tal ma -
zott in for má ci ó kat úgy kell te kin te ni, hogy azok a tá jé koz -
ta tó ban fog lalt in for má ci ók kal egyen ér té kû ek.”

7.  § A Tpt. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30.  § A 29.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mélyt 

a tá jé koz ta tó, il le tõ leg a hir det mény köz zé té te lé tõl szá mí -
tott öt évig ter he li a 29.  §-ban meg ha tá ro zott fe le lõs ség.
E fe le lõs ség ér vé nye sen nem zár ha tó ki és nem korlátoz -
ható.”

8.  § A Tpt. 43.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a ké rel me zõ az ér ték pa pírt Ma gyar or szá gon és
az Euró pai Unió más tag ál la má ban is nyil vá no san for ga -
lom ba kí ván ja hoz ni, illetve sza bá lyo zott pi ac ra be kí ván ja 
ve zet ni, a tá jé koz ta tót a Fel ügye let ál tal el fo ga dott nyel -
ven kell el ké szí te ni, valamint – a ké rel me zõ vá lasz tá sa
sze rint – az érin tett tag ál la mok ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó sá gai ál tal el fo ga dott nyel ven, vagy egy, a
nem zet kö zi pénz ügyi pi a co kon ál ta lá ban hasz nált nyel ven
is ren del ke zés re kell bo csá ta ni.”

9.  § A Tpt. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Ál lam pa pír – ide nem ért ve a har ma dik or szág ál tal
ki bo csá tott ál lam pa pírt – vagy az Euró pai Unió tag ál la ma
ál tal ga ran tált ér ték pa pír nyil vá nos for ga lom ba ho za ta la,
il le tõ leg sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té se ese tén
– ha a for ga lom ba ho za tal ra, il le tõ leg a sza bá lyo zott pi ac ra 
tör té nõ be ve ze tés re ki zá ró lag Ma gyar or szá gon ke rül sor –
a 26–27.  §-ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tó he lyett a 2. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú is mer te tõ és nyil -
vá nos aján lat té tel te he tõ köz zé.”

10.  § A Tpt. 45.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 23. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott nem zet -
kö zi pénz ügyi in téz mény, valamint az olyan nem zet kö zi
in téz mény, amely nek az Euró pai Unió leg alább egy tag -
állama a tag ja, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír nyil -
vá nos for ga lom ba ho za ta lá hoz, il le tõ leg sza bá lyo zott
 piacra tör té nõ be ve ze té sé hez – ha a for ga lom ba ho za tal ra,
il le tõ leg a sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze tés re ki zá ró -
lag Ma gyar or szá gon ke rül sor – a 26–27.  §-ban meg ha tá -
ro zott tá jé koz ta tó he lyett a 7. szá mú mel lék let sze rint
össze ál lí tott, a Fel ügye let ál tal en ge dé lye zett is mer te tõt
 tehet köz zé a 34.  §-ban meg ha tá ro zott mó don.”
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11.  § A Tpt. 49.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jegy zés re nyit va álló idõ tar ta mot a ki bo csá tó,
 illetve az aján lat te võ ha tá roz za meg, de az a nyil vá nos for -
ga lom ba ho za tal ese tén nem le het rö vi debb, mint há rom
mun ka nap.”

12.  § A Tpt. 52.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„52.  § (1) Az ál lam pa pír ki vé te lé vel a nyil vá no san for -
ga lom ba ho zott ér ték pa pír ki bo csá tó ja a nyil vá nos sá got
rend sze re sen tá jé koz tat ja va gyo ni, jö ve del mi hely ze té nek, 
mû kö dé sé nek fõbb ada ta i ról. A ki bo csá tó a rend sze res
 tájékoztatást éves és fél éves gyors je len tés, valamint éves
je len tés for má já ban tel je sí ti. A he lyi ön kor mány zat nak
 kizárólag éves je len tést kell ké szí te nie.

(2) A ki bo csá tó nak a gyors je len tést az üz le ti év és fél év
vé gét kö ve tõ hat van na pon be lül, a könyv vizs gá ló ál tal
 felülvizsgált éves je len tést az üz le ti év vé gét kö ve tõ száz -
húsz na pon be lül kell el ké szí te nie és meg kül de nie a Fel -
ügye let nek. Fel kell hív ni a be fek te tõk fi gyel mét arra,
hogy a gyors je len tés ben kö zölt ada tok nem au di tált be szá -
mo lón ala pul nak.

(3) A je len té sek nek tar tal maz ni uk kell az elõ zõ év azo -
nos idõ sza ká ra vo nat ko zó ada to kat.

(4) A kon szo li dált be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett
 kibocsátónak a kon szo li dált be szá mo lón ala pu ló ada to kat
az Szmt. ál tal elõ írt ha tár idõ ben a (7) be kez dés nek meg -
fele lõen kell köz zé ten ni és ezzel meg kül de ni egy ide jû leg
a Fel ügye let nek.

(5) A ki bo csá tó biz to sít ja, hogy a be fek te tõk az éves és
fél éves gyors je len tést, valamint az éves je len tést meg -
tekinthessék.

(6) A ki bo csá tó a gyors je len tést annak el ké szül tét köve -
tõen ha la dék ta la nul köz zé te szi leg alább a 34.  § (4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott he lyen.

(7) A ki bo csá tó leg ké sõbb az üz le ti év vé gét kö ve tõ
száz húsz na pon be lül a 34.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott he lyen köz le mény ben te szi köz zé az éves je len tés
 elkészültének té nyét, köz zé té te lé nek és meg te kin té sé nek
he lyét és ide jét. Az éves je len tés meg te kin té sét a köz le -
mény meg je le né sé tõl szá mí tott leg ké sõbb hét nap el tel té -
vel le he tõ vé kell ten ni. Az éves je len tés nek leg alább a
gyors je len té sek tar tal má val meg egye zõ ki vo na tát a köz le -
mény meg je le né sé tõl szá mí tott hét na pon be lül köz zé kell
ten ni leg alább a 34.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 helyen.

(8) A Fel ügye let a ki bo csá tót ha tár idõ meg ha tá ro zá sá -
val a gyors je len tés és az éves je len tés ki egé szí té sé re vagy
mó do sí tá sá ra kö te lez he ti, ha az e tör vény ren del ke zé se i -
nek nem fe le l meg. A ki egé szí tett, mó do sí tott gyors je len -
tés és éves je len tés nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra a (6)–(7) be -
kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(9) Má sod la gos ér ték pa pír ki bo csá tá sa ese té ben a ki bo -
csá tó kö te les biz to sí ta ni, hogy az el sõd le ges ér ték pa pír ra
vo nat ko zó rend sze res tá jé koz ta tás ke re té ben köz zé tett

éves és fél éves gyors je len tés és je len tés va la mennyi for ga -
lom ba ho za ta li he lyen in gye ne sen a nyil vá nos ság szá má ra
el vi tel re is ren del ke zés re áll jon.

(10) A rend sze res tá jé koz ta tó kö te le zõ tar tal mi ele me it
az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(11) Esz kö zök kel fe de zett hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok ese té ben a rend sze res tá jé koz ta tás nak tar tal -
maz nia kell az esz köz vagy esz köz cso port ér té ké nek vál to -
zá sát, az esz köz zel vagy esz köz cso port tal kap cso la tos be -
vé te lek és ki adá sok ala ku lá sát.

(12) A tõzs de a tõzs dé re be ve ze tett ér ték pa pí rok ki bo -
csá tó i ra vo nat ko zó an a Fel ügye let ál tal en ge dé lye zett sza -
bály za tá ban a (6)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz zé -
té te li mód mel lett más nyil vá nos ság ra ho za ta li sza bá lyo -
kat is meg ál la pít hat.”

13.  § A Tpt. 53.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Euró pai Unió más tag ál la má ban vagy har ma dik
or szág ban szék hellyel ren del ke zõ ki bo csá tó, valamint a
23. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi pénz -
ügyi in téz mény az 52.  § (5)–(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint köz zé te szi a sa ját joga sze rint el ké szí tett
éves je len té sét.”

14.  § (1) A Tpt. 69.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vé te li aján lat nak tar tal maz nia kell:]
„l) a fog lal koz ta tás ra vo nat ko zó, va ló szí nû sít he tõ kö -

vet kez mé nye ket;”

(2) A Tpt. 69.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
m) pont tal egé szül ki és az ere de ti m) pont je lö lé se n) pont -
ra vál to zik:

[A vé te li aján lat nak tar tal maz nia kell:]
„m) a rész vé nyes és az aján lat te võ kö zöt ti, a vé te li aján -

lat el fo ga dá sá val lét re jött adás vé te li szer zõ dés sel kap cso -
la tos jog vi tá ban al kal ma zan dó jog és az ille té kes bí ró ság
meg ha tá ro zá sát, és”

(3) A Tpt. 69.  §-a (6) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az aján lat te võ nek és a 68.  § (4) be kez dés alap ján meg -
bí zott be fek te té si szol gál ta tó nak a vé te li aján lat jó vá ha -
gyá sá ra irá nyuló ké rel mé hez mel lé kel nie kell:]

„e) a vé te li jog eset le ges gya kor lá sá ra vo nat ko zó nyi lat -
ko za tot, ha a vé te li aján lat a cél tár sa ság ban ki lenc ven szá -
za lé kot el érõ vagy meg ha la dó be fo lyás meg szer zé sé re irá -
nyul.”

(4) A Tpt. 69.  §-a (7) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A vé te li aján lat fe de ze te le het:]
„b) az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal

 kibocsátott ál lam pa pír,
c) az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la má ban szék -

hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott bank ga ran -
cia.”
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15.  § A Tpt. 70.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az aján lat te võ és az össze han gol tan el já ró sze mé -
lyek – ter mé sze tes sze mély ese tén annak a rész vény tár sa -
ság ban be fo lyás sal ren del ke zõ kö ze li hoz zá tar to zó ja –,
 továbbá mind ezek kap csolt vál lal ko zá sai (a továb biak ban
együtt: kap csolt sze mé lyek) a vé te li aján lat fel ügye le ti jó -
vá ha gyás ra tör té nõ be nyúj tá sá nak nap já tól az el fo ga dó
nyi lat ko za tok meg té te lé re nyit va álló ha tár idõ záró nap -
jáig a vé te li aján lat tal érin tett rész vé nye k te kin te té ben – a
vé te li aján lat ke re té ben kö tött rész vény át ru há zá si szer zõ -
dés ki vé te lé vel – a rész vé nye k át ru há zá sá ra, elidegeníté -
sére, meg ter he lé sé re vo nat ko zó ügy le tet nem köt het nek.
A 68.  § (4) be kez dé se alap ján meg bí zott be fek te té si szol -
gál ta tó az el fo ga dó nyi lat ko zat meg té te lé re nyit va álló
 határidõ záró nap já ig – a vé te li aján lat tal érin tett rész vé -
nyek re a vé te li aján lat ke re té ben kö tött rész vény át ru há zá si 
szer zõ dés ki vé te lé vel – sa ját szám lás ügy le tet nem köt -
het.”

16.  § (1) A Tpt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek ac) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A vé te li aján lat ban az aján lat tár gyát ké pe zõ rész -
vé nye k el len ér té ke leg alább:

a) sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vény ese tén]
„ac) amennyi ben ren del ke zés re áll, a vé te li aján lat Fel -

ügye let ré szé re tör té nõ be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom száz -
hat van nap for ga lom mal sú lyo zott tõzs dei át la gá ra, fi gye -
lem mel a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak ra,”
[kö zül a leg ma ga sabb összeg;]

(2) A Tpt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek ae) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A vé te li aján lat ban az aján lat tár gyát ké pe zõ rész -
vé nye k el len ér té ke leg alább:

a) sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vény ese tén]
„ae) az aján lat te võ, valamint a kap csolt sze mé lyek ál tal 

a vé te li aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ száz nyolc van na pon
be lül meg kö tött meg ál la po dás ban fog lalt vé te li, vissza vá -
sár lá si jog ese tén a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott le hí vá si ár 
és díj együt tes össze ge,”
[kö zül a leg ma ga sabb összeg;]

(3) A Tpt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek af) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A vé te li aján lat ban az aján lat tár gyát ké pe zõ rész -
vé nye k el len ér té ke leg alább:

a) sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vény ese tén]
„af) az aján lat te võ, valamint a kap csolt sze mé lyek ál tal

a vé te li aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ száz nyolc van na pon
be lül meg kö tött meg álla po dás alap ján a sza va za ti jog
össze han golt gya kor lá sá ért ka pott ellen ér ték, és”
[kö zül a leg ma ga sabb összeg;]

(4) A Tpt. 72.  § (1) be kez dés a) pont ja a kö vet ke zõ
ag) al pont tal egé szül ki:

[(1) A vé te li aján lat ban az aján lat tár gyát ké pe zõ rész -
vé nye k el len ér té ke leg alább:

a) sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vény ese tén]
„ag) az egy rész vény re jutó sa ját tõke ér té ke”

[kö zül a leg ma ga sabb összeg;]

(5) A Tpt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek bd) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A vé te li aján lat ban az aján lat tár gyát ké pe zõ rész -
vé nye k el len ér té ke leg alább:

b) sza bá lyo zott pi ac ra be nem ve ze tett rész vény ese tén]
„bd) az aján lat te võ, valamint a kap csolt sze mé lyek

 által a vé te li aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ száz nyolc van
na pon be lül meg kö tött meg ál la po dás ban fog lalt vé te li,
vissza vá sár lá si jog ese tén a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
le hí vá si ár és díj együt tes össze ge,”
[kö zül a leg ma ga sabb összeg.]

(6) A Tpt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek be) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A vé te li aján lat ban az aján lat tár gyát ké pe zõ rész -
vé nye k el len ér té ke leg alább:

b) sza bá lyo zott pi ac ra be nem ve ze tett rész vény ese tén]
„be) az aján lat te võ, valamint a kap csolt sze mé lyek ál tal 

a vé te li aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ száz nyolc van na pon
be lül meg kö tött meg álla po dás alap ján a sza va za ti jog
össze han golt gya kor lá sá ért ka pott ellen ér ték, és”
[kö zül a leg ma ga sabb összeg.]

(7) A Tpt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja a követ -
kezõ bf) al pont tal egé szül ki:

[(1) A vé te li aján lat ban az aján lat tár gyát ké pe zõ rész -
vé nye k el len ér té ke leg alább:

b) sza bá lyo zott pi ac ra be nem ve ze tett rész vény ese tén]
„bf) az egy rész vény re jutó sa ját tõke ér té ke”

[kö zül a leg ma ga sabb összeg.]

(8) A Tpt. 72.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az (1) be kez dés a) pont já nak aa) al pont já ban,
 illetve b) pont já nak ba) al pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben, az ott meg ha tá ro zott idõ szak ban ke ve sebb, mint har -
minc hat ügy let re ke rült sor, ak kor a for ga lom mal sú lyo zott 
át lag árat nem kell figye lembe ven ni. Az ellen ér ték meg ha -
tá ro zá sá nál az (1) be kez dés a) pont já nak aa) és ab) al pont -
ja sze rin ti szá mí tott ér té ket ak kor is figye lembe kell ven ni,
ha az elsõ ke res ke dé si nap és a vé te li aján lat Fel ügye let ré -
szé re tör té nõ be nyúj tá sa kö zött el telt idõ ke ve sebb, mint
száz nyolc van nap, de a ki lenc ven na pot meg ha lad ja.”

(9) A Tpt. 72.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Sa ját tõ ke ként
a) a leg utol só, könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett éves be -

szá mo ló ban, vagy
b) ha a cél tár sa ság nem ké szí tett még könyv vizs gá ló

 által hi te le sí tett éves be szá mo lót, ak kor a Fel ügye let ré szé -
re be nyúj tott éves vagy fél éves gyors je len tés ben
sze rep lõ ér té ket kell figye lembe ven ni az zal, hogy ha a cél -
tár sa ság a szám vi te li jog sza bá lyok alap ján kon szo li dált
be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett, ak kor sa ját tõ kén a kon -
szo li dált sa ját tõke ér ten dõ.”
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17.  § A Tpt. 76/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A cél tár sa ság alap sza bá lyá ban az (1), il le tõ leg
a (2) be kez dés alap ján elõ írt ren del ke zé se ket a cél tár sa ság
köz gyû lé sé nek erre vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján
nem kell al kal maz ni ab ban az eset ben, ha a cél tár sa ság ban
tör té nõ be fo lyás szer zés re irá nyuló nyil vá nos vé te li aján -
latot

a) olyan tár sa ság tet te, amely cél tár sa ság ként ha son ló
ren del ke zé se ket sa ját ma gá ra néz ve nem al kal maz, vagy

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott tár sa ság köz vet len
vagy köz ve tett be fo lyá sa alatt álló tár sa ság tet te,
fel té ve, hogy a fel ha tal ma zás ra a nyil vá nos vé te li aján lat
köz zé té te lét meg elõ zõ 18 hó na pon be lül ke rült sor.”

18.  § A Tpt. 76/B.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti köz gyû lé sen]
„a) a 76/A.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti kor lá to zá sok, 

valamint az igaz ga tó sá gi, igaz ga tó ta ná csi és felügyelõ -
bizottsági tag ki ne ve zé sé re és vissza hí vá sá ra vo nat ko zó
kü lön le ges jo gok nem gya ko rol ha tók; és”

19.  § A Tpt. 76/D.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha az aján lat te võ]
„b) a si ke res vé te li aján lat, illetve az ön kén tes vé te li

aján lat le zá rá sát kö ve tõ há rom hó na pon be lül ki lenc ven
szá za lé kot el érõ vagy azt meg ha la dó mér té kû be fo lyás sal
ren del ke zik a cél tár sa ság ban, és”
[a vé te li aján lat, illetve az ön kén tes vé te li aján lat le zá rá sát 
kö ve tõ há rom hó na pon be lül vé te li jo got gya ko rol hat
a cél tár sa ság nak a tu laj do ná ba nem ke rült rész vé nyei
 tekintetében.]

20.  § A Tpt. 79.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Vé te li aján lat út ján tör té nõ be fo lyás szer zés re ak kor 
is sor ke rül het, ha a vé te li aján lat té te le nem kö te le zõ
(a továb biak ban: ön kén tes vé te li aján lat). Ön kén tes vé te li
aján lat út ján tör té nõ be fo lyás szer zés re a kö te le zõ vé te li
aján lat út ján tör té nõ be fo lyás szer zés sza bá lyai irány adó ak
az zal az el té rés sel, hogy a 71.  §-ban az aján lat té tel köte -
lezõ leg ki sebb mér té ké re vo nat ko zó, valamint a 73/A.  §
(4) és (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bályt nem kell
al kal maz ni, illetve el len aján lat nem te he tõ.”

21.  § A Tpt. a 94.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 94/A.  §-sal
egé szül ki:

„94/A.  § (1) Ha egy EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás
anya vál la lat és annak le ány vál la la tai, vagy egy EU-szin tû
pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat le ány vál la la tai
együt te sen ké rel me zik

a) az esz köz vagy mér le gen kí vü li té te lek koc ká zat tal
sú lyo zott ér té ké nek e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján

 kiadott ren de let ben meg ha tá ro zott bel sõ mi nõ sí té sen ala -
pu ló mód szer rel tör té nõ szá mí tá sá nak,

b) a köz pon ti kor má nyok kal, köz pon ti ban kok kal, hi -
tel in té ze tek kel, be fek te té si vál lal ko zá sok kal és vál la la tok -
kal szem ben fenn ál ló kö ve te lé sek vagy füg gõ kö ve te lé sek
ese tén a sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta és hi tel -
egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lé sek al kal ma zá sá nak,

c) a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek e tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá -
ro zott fej lett mé ré si mód szer rel tör té nõ szá mí tá sá nak,
vagy

d) a part ner koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek e tör vény
fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott
bel sõ mo dell mód szer sze rin ti szá mí tá sá nak
en ge dé lye zé sét, a ké rel met az EU-szin tû be fek te té si vál -
lal ko zás anya vál la lat nak vagy az EU-szin tû pénz ügyi hol -
ding tár sa ság anya vál la lat nak kell be nyúj ta nia a szék he lye
sze rin ti tag ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak.

(2) A ké re lem el bí rá lá sá ban a Fel ügye let a 94/B.  §-ban
fog lal tak sze rint együtt mû kö dik más tag ál lam ille té kes
fel ügye le ti ha tó sá gá val.”

22.  § A Tpt. a 94/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
94/B.  §-sal egé szül ki:

„94/B.  § (1) Ha a Fel ügye let lát ja el az EU-szin tû be fek -
te té si vál lal ko zás anya vál la lat vagy EU-szin tû pénz ügyi
hol ding tár sa ság anya vál la lat fel ügye le tét, ak kor a 94/A.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge dély ké re lem hi ány -
ta lan be ér ke zé sét köve tõen a Fel ügye let

a) a ké rel met ha la dék ta la nul to váb bít ja azon tag ál lam
ille té kes fel ügye le ti ha tó sá ga ré szé re, amely ben szék -
hellyel ren del ke zõ vál lal ko zá sok ra ki ter jed az EU-szin tû
be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat vagy az EU-szin tû
pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat össze vont ala pú
fel ügye le te, és

b) ezzel egy ide jû leg tá jé koz tat ja az a) pont ban meg ha -
tá ro zott tag ál la mi fel ügye le ti ha tó sá got a ké re lem re vo nat -
ko zó vé le mény, fenn tar tás Fel ügye let ré szé re tör té nõ meg -
kül dé sé nek ha tár ide jé rõl (a továb biak ban: több ol da lú el já -
rás).

(2) A Fel ügye let a több ol da lú el já rás ke re té ben a hi ány -
ta lan ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül
ki zá ró lag va la mennyi, az el já rás ban részt ve võ tag ál la mi
fel ügye le ti ha tó ság egyet ér té sé vel hoz hat ér vé nyes ha tá ro -
za tot (a továb biak ban: több ol da lú el já rás ke re té ben ho zott
ha tá ro zat).

(3) Ha az el já rás ban részt vevõ tag ál la mi fel ügye le ti ha -
tó sá gok egyet ér té sé nek hi á nya  miatt a több ol da lú el já rás
ered mény te len, a Fel ügye let a több ol da lú el já rás le zá rul tát 
kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül, az el já rás ban részt vevõ
 valamennyi tag ál la mi fel ügye le ti ha tó ság nak a több ol da lú
el já rás so rán adott vé le mé nyé re és fenn tar tá sá ra fi gye lem -
mel hoz za meg a ha tá ro za tát.

(4) A Fel ügye let a ha tá ro za tát meg kül di a több ol da lú
 eljárásban részt ve võ va la mennyi tag ál la mi ille té kes fel -
ügye le ti ha tó ság nak és a ké rel me zõ nek.
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(5) Ha az el já rás le foly ta tá sá ra má sik tag ál lam ille té kes
fel ügye le ti ha tó sá ga jo go sult, és az EU-szin tû be fek te té si
vál lal ko zás anya vál la lat vagy EU-szin tû pénz ügyi hol ding 
tár sa ság anya vál la lat be fek te té si vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ
le ány vál la la tát a Fel ügye let fel ügye li, ak kor a Fel ügye let
a hi ány ta lan ké re lem ren del ke zé sé re ál lá sát köve tõen, az
el já rás ra jo go sult tag ál la mi fel ügye le ti ha tó ság ál tal meg -
ha tá ro zott idõ sza kon be lül meg kül di a 94/A.  § (1) be kez -
dés sze rin ti ké re lem re vo nat ko zó vé le mé nyét, fenntar -
tását.

(6) Ha az EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat 
vagy az EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat
szék he lye sze rin ti ille té kes tag ál la mi fel ügye le ti ha tó ság
a ké re lem rõl dön tést ho zott, ha tá ro za ta Ma gyar or szá gon
köz vet le nül al kal ma zan dó és vég re hajt ha tó. A Fel ügye let
a tag ál la mi fel ügye le ti ha tó ság ha tá ro za tá nak té nyét ma -
gyar nyel ven a hon lap ján köz zé te szi. A Fel ügye let ha tás -
kö ré be tar to zó szer ve zet te kin te té ben a más tag ál la mi fel -
ügye le ti ha tó ság ál tal ho zott ha tá ro zat ban fog lal tak vég re -
haj tá sá ra, tel je sí té sé nek el len õr zé sé re, az ellen õr zés alap -
ján hoz ha tó in téz ke dés re a Fel ügye let ál tal ho zott hatá -
rozatokra vo nat ko zó ma gyar jog sza bá lyok alkalmazan -
dóak.”

23.  § (1) A Tpt. 105.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let írás ban be je len ti az Euró pai Bi zott ság -
nak]

„c) ha a ren del ke zé sé re álló in for má ci ók sze rint az
 Európai Unió má sik tag ál la má ban tör té nõ fi ók te lep lé te sí -
té sét be je len tõ be fek te té si vál lal ko zás irá nyí tá si struktú -
rája és pénz ügyi hely ze te nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak;”

(2) A Tpt. 105.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let írás ban be je len ti az Euró pai Bi zott ság -
nak]

„d) ha az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ be fek te té si szol gál ta tó fi ók te le pe meg sér ti a
Ma gyar or szá gon ha tá lyos elõ írásokat vagy a Fel ügye let
hi á nyos sá got ész lel a fi ók te lep mû kö dé sé ben és az a Fel -
ügye let fel szó lí tá sát köve tõen nem szün te ti meg a sza bály -
el le nes hely ze tet;”

(3) A Tpt. 105.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let írás ban be je len ti az Euró pai Bi zott ság -
nak]

„e) és a tag ál la mok ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti
ha tó sá ga i nak azt a pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la la -
tot, amely ese té ben az össze vont ala pú fel ügye le tet el lát -
ja;”

(4) A Tpt. 105.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let írás ban be je len ti az Euró pai Bi zott ság -
nak]

„f) ha meg álla po dás alap ján el lát ja az össze vont ala pú
fel ügye le tet azon ma gyar or szá gi szék he lyû be fek te té si
vál lal ko zás és más tag ál lam be li be fek te té si vál lal ko zás
ugyan azon pénz ügyi hol ding tár sa ság le ány vál la la ta fe let t,
ame lyek egyi két sem ab ban a tag ál lam ban en ge dé lyez ték,
amely ben a pénz ügyi hol ding tár sa sá got be je gyez ték;”

(5) A Tpt. 105.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let írás ban be je len ti az Euró pai Bi zott ság -
nak]

„g) a fel ügye le ti ha tó sá gok kö zött lét re jött meg ál la po -
dást, ha az össze vont ala pú fel ügye le tet nem

ga) a be fek te té si vál lal ko zást en ge dé lye zõ tag ál lam
 hatáskörrel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga lát ja el;

gb) azon tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá ga lát ja el, amely -
ben a pénz ügyi hol ding tár sa sá got be je gyez ték.”

24.  § A Tpt. a 108.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
108/A.  §-sal egé szül ki:

„108/A.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás nak irá nyí tá si
rend szer rel kell ren del kez nie, amely ma gá ba fog lal ja:

a) az át te kint he tõ szer ve ze ti fel épí tést,

b) az egy más tól jól el ha tá rolt, át lát ha tó és kö vet ke ze tes 
fe le lõs sé gi kö rö ket,

c) a fel me rü lõ koc ká za tok azo no sí tá sá ra, ke ze lé sé re,
fel ügye le té re és je len té sé re szol gá ló ha té kony el já rá so kat,

d) a bel sõ el len õr zé si me cha niz mu so kat, be le ért ve az
ad mi niszt ra tív és szám vi te li el já rá so kat.

(2) Az irá nyí tá si rend szer nek át fo gó nak és ará nyos nak
kell len nie a be fek te té si vál lal ko zás ál tal vég zett te vé keny -
sé gek jel le gé vel, mé re té vel és össze tett sé gé vel.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás

a) igaz ga tó sá ga hagy ja jóvá a szer ve ze ten be lü li fel -
ada tok el kü lö ní té sé vel és az össze fér he tet len ség meg elõ -
zé sé vel össze füg gõ sza bály za to kat,

b) igaz ga tó sá ga hagy ja jóvá és vizs gál ja fe lül rend sze -
re sen a koc ká zat vál la lá sá ra, ke ze lé sé re, el len õr zé sé re és
csök ken té sé re szol gá ló stra té gi á kat és sza bály za to kat,
ame lyek nek ki kell ter jed nie a be fek te té si vál lal ko zás
 mûködésével össze füg gõ, mak ro gaz da sá gi kör nye zet bõl
szár ma zó koc ká za tok ra is,

c) a hi tel nyúj tá sá nak elõ re meg ha tá ro zott fel té te le ken
kell ala pul nia,

d) ha té kony rend sze re ket mû köd tet a hi te le zé si koc ká -
zat fo lya ma tos nyo mon kö ve té se és el len õr zé se ér de ké -
ben, be le ért ve a prob lé más hi te lek azo no sí tá sát, ke ze lé sét
és a szük sé ges mér té kû ér ték vesz tés el szá mo lá sát és a cél -
tar ta lék kép zé sét,

e) az ügy fél kör höz és át fo gó hi tel stra té gi á hoz il lesz ke -
dõ en oszt ja meg (di ver zi fi ká ció) a hi tel port fó li ó ját,

f) a le já rat elõt ti vissza adás le he tõ sé gét biz to sí tó, ru lí -
ro zó ér ték pa pí ro sí tá si ügy le tek ese tén a terv sze rin ti és a
le já rat elõt ti vissza adás ha tá sa it figye lembe vevõ likvidi -
tási ter vek kel ren del ke zik,
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g) rend sze re ket mû köd tet a nem ke res ke dé si te vé keny -
ség hez kap cso ló dó, ka mat vál to zá sok ból szár ma zó koc ká -
za tok ér té ke lé sé re és ke ze lé sé re,

h) vész hely ze ti és üz let me net-foly to nos sá gi ter ve ket
ké szít a fo lya ma tos mû kö dés és a sú lyos üz let vi te li fenn -
aka dás ese tén be kö vet ke zõ vesz te ség mér sék lé sé re,

i) a net tó fi nan szí ro zá si po zí ci ó val (esz köz-, for rás -
szer ke zet tel és le já ra ti össz hang gal) kap cso la tos dönté -
seket alá tá masz tó fel té te le zé se ket rend sze re sen felülvizs -
gálja,

j) ren del ke zik a lik vi di tá si vál ság ke ze lé sé re szol gá ló
vész hely ze ti terv vel.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás
a) sza bály zat ban ál la pít ja meg a hi te lek jó vá ha gyá si,

mó do sí tá si, meg újí tá si és re fi nan szí ro zá si el já rá sát,
b) sza bály zat ban ke ze li és sza bá lyoz za annak koc ká za -

tát, ha az ál ta la al kal ma zott – e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott – el is mert hi tel -
koc ká zat mér sék lé si tech ni kák a várt nál ke vés bé bi zo nyul -
nak ha té kony nak,

c) sza bály zat ban ke ze li és sza bá lyoz za az ügy fél lel, a
kap cso lat ban álló ügy fe lek cso port ja i val és az ugyan azon
gaz da sá gi ága zat be li, föld raj zi ré gió be li vagy ugyan azon
te vé keny ség vagy áru cso port be li ügy fe lek kel szem be ni
koc ká zat vál la lá sok ból, a hi tel koc ká zat mér sék lé si tech ni -
kák ból, be le ért ve a köz ve tett nagy mér té kû koc ká zat vál la -
lás ból szár ma zó kon cent rá ci ós koc ká za tot,

d) sza bály zat ban ke ze li és ér té ke li az ér ték pa pí ro sí tá si
ügy le tek bõl szár ma zó koc ká za to kat, ame lyek kel kap cso -
lat ban a be fek te té si vál lal ko zás esz köz át ru há zó ként (ori gi -
na tor) vagy szpon zor ként lép fel, kü lö nö sen annak biz to sí -
tá sa ér de ké ben, hogy az ügy let gaz da sá gi tar tal ma tel jes
mér ték ben tük rö zõd jön a koc ká zat ér té ke lé si és -ke ze lé si
dön té sek ben,

e) sza bály za tot ve zet be a pi a ci koc ká za tok va la mennyi 
lé nye ges for rá sá nak, ha tá sá nak mé ré sé re és ke ze lé sé re,

f) sza bály za tot ve zet be a mû kö dé si koc ká zat ér té ke lé -
sé re és ke ze lé sé re, amely tar tal maz za a rit kán elõ for du ló,
de sú lyos kö vet kez mé nyek kel járó ese mé nye ket is,

g) sza bály za tot ve zet be a net tó fi nan szí ro zá si po zí ció
és kö ve tel mé nyek fo lya ma tos és elõ re mu ta tó mó don tör -
ténõ mé ré sé re és ke ze lé sé re.

(5) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó be fek te té si 
vál lal ko zás nak az irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye ket együt te sen is tel je sí te nie kell az ellen õr zõ be fo -
lyá sa alatt álló hi tel in té zet tel és be fek te té si vál lal ko zás -
sal.”

25.  § A Tpt. 131.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„131.  § (1) A port fó li ó ke ze lõ a tõke meg óvá sá ra, illetve
a ho zam ra vo nat ko zó an ga ran ci át vál lal hat (tõ ke-, illetve
ho zam ga ran cia). A ho zam ra vo nat ko zó ga ran cia ma gá ban
fog lal ja a tõke meg óvá sá ra vo nat ko zó ga ran ci át is. A tõ ké -
re, illetve a ho zam ra vo nat ko zó ga ran ci át a port fó li ó ke ze lõ 
kö te les bank ga ran ci á val biz to sí ta ni.

(2) A port fó li ó ke ze lõ a tõke meg óvá sá ra, illetve a ho -
zam ra vo nat ko zó an ígé re tet te het (tõ ke-, illetve hozam -
védelem). A ho zam ra vo nat ko zó ígé ret ma gá ban fog lal ja
a tõke meg óvá sá ra vo nat ko zó ígé re tet is. A tõ ké re, illetve a 
ho zam ra vo nat ko zó ígé re tet a port fó li ó ke ze lõ kö te les a
tõke meg óvá sát, illetve a ho za mot biz to sí tó pénz ügyi esz -
kö zök re, tõzs dei ter mé kek re vo nat ko zó be fek te té si po li ti -
ká val alá tá masz ta ni a be fek te tõ rész le tes tá jé koz ta tá sa
mel lett.”

26.  § A Tpt. 168.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si szol gál ta tó, a be fek te té si alap ke ze lõ,
a be fek te té si alap, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet, a köz pon ti ér ték tár, a pénz ügyi in téz mény, az
ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a ma gánnyug díj -
pénz tár és a biz to sí tó a te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ -
zõ en be je len ti a Fel ügye let nek, ha ér ték pa pír-köl csön zést
kí ván vé gez ni. A be je len tés hez mel lé kel ni kell a KHR iga -
zo lá sát a tag ság fenn ál lá sá ról, ha az ér ték pa pír-köl csön -
zést nem re fe ren ci a a dat-szol gál ta tók ré szé re vég zik.”

27.  § (1) A Tpt. 173.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si vál lal ko zás ke res ke dé si köny ve tar -
tal maz za a ke res ke dé si szán dék kal vagy a ke res ke dé si
könyv egyéb ele me i nek fe de zé sé re tar tott, pénz ügyi esz -
kö zök bõl és áruk ból álló összes po zí ci ót. A ke res ke dé si
könyv csak olyan esz közt tar tal maz hat,

a) amely re fe de ze ti ügye le tet le het köt ni, vagy
b) amely nek for gal maz ha tó sá ga nem áll kor lá to zás

alatt.”

(2) A Tpt. 173.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A be fek te té si vál lal ko zás nak a ke res ke dé si szán dé -
kot e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rin ti stra té gi ák, sza bály za tok és el já -
rá sok alap ján kell iga zol nia.”

(3) A Tpt. 173.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A be fek te té si vál lal ko zás nak e tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott rend sze re -
ket és el len õr zé si me cha niz mu so kat kell ki ala kí ta nia
és fenn tar ta nia, ame lyek alap ján a ke res ke dé si köny vet ve -
ze ti.”

(4) A Tpt. 173.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A be fek te té si vál lal ko zás a bel sõ fe de ze ti ügy le te -
ket e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben
meg ha tá ro zott ese tek ben ve he ti figye lembe.”

(5) A Tpt. 173.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A be fek te té si vál lal ko zás bel sõ sza bály zat ban kö te -
les meg ál la pí ta ni a ke res ke dé si köny vi be so ro lás el ve it és
gon dos kod nia kell azok kö vet ke ze tes al kal ma zá sá ról.
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A be so ro lá si el ve ket éven te egy szer le het meg vál toz tat ni.
Az új be so ro lá si el ve ket csak a kö vet ke zõ nap tá ri év elsõ
nap já tól le het al kal maz ni. A Fel ügye let in do kolt eset ben
et tõl el té rõ idõ pont tól tör té nõ al kal ma zást is en ge dé lyez -
het. A bel sõ sza bály zat be so ro lá si el ve i nek vál toz ta tá sát
meg fe le lõ in do ko lás sal el lát va do ku men tál ni kell, to váb bá 
a sza bály za tot és annak mó do sí tá sát ha la dék ta la nul meg
kell kül de ni a Fel ügye let nek.”

(6) A Tpt. 173.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A be fek te té si vál lal ko zás az egyes pénz ügyi esz kö -
zök, áruk ke res ke dé si könyv be tör té nõ be so ro lá sa kor a
szám vi te li po li ti ká já ban meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban
kö te les el jár ni.”

(7) A Tpt. 173.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A be fek te té si vál lal ko zás nak olyan in for má ci ós,
nyil ván tar tá si és ér té ke lé si rend szer rel kell ren del kez nie,
amely le he tõ vé te szi a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar -
tott po zí ci ók és koc ká zat vál la lá sok koc ká za ta i nak és tõ ke -
szük ség le té nek nap ra kész meg ál la pí tá sát.”

(8) A Tpt. 173.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A be fek te té si vál lal ko zás nak az ál ta la vál lalt kü -
lön bö zõ tí pu sú koc ká za tok ra néz ve meg fe le lõ koc ká zat ke -
ze lé si el já rás sal kell ren del kez nie, amely meg ha tá roz za
a koc ká za tok vál la lá sá nak fe le lõs sé gi ke re te it, a vál lal ha tó 
koc ká za tok ma xi má lis mér té ke it, a koc ká za tok el len õr zé -
sét és a le het sé ges vesz te sé gek mi ni ma li zá lá sát.”

(9) A Tpt. 173.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A koc ká zat ke ze lé si el já rá sok el ve it, leg fon to sabb
ele me it a be fek te té si vál lal ko zás igaz ga tó sá ga hagy ja
jóvá.”

(10) A Tpt. 173.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) A be fek te té si vál lal ko zás a ke res ke dé si könyv ben
nyil ván tar tott po zí ci ó i nak és koc ká zat vál la lá sa i nak fe de -
ze té hez szük sé ges tõke össze gét – e tör vény fel ha tal ma zá -
sa alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott mó don –
 naponta kö te les ki szá mí ta ni.”

28.  § (1) A Tpt. 175.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si vál lal ko zás nak – a mû kö dõ ké pes ség
foly to nos sá gá nak fenn tar tá sa és a be fek te tõk vé del me
 érdekében – az ál ta la vég zett te vé keny ség koc ká za tá nak
fe de ze tét min den kor biz to sí tó, meg fe le lõ nagy sá gú sza va -
to ló tõ ké vel kell ren del kez nie, amely nem csök ken het

a) a 90.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott összeg, vagy
b) az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let

alap ján meg ha tá ro zott,
ba) a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók és

koc ká zat vál la lá sok po zí ció koc ká zat tal, az el szá mo lá si és

part ner koc ká zat tal, valamint a nagy koc ká zat vál la lás sal
kap cso la tos tõ ke kö ve tel mény,

bb) a te vé keny ség egé szé ben meg lé võ hi tel koc ká zat tal
kap cso la tos tõ ke kö ve tel mény,

bc) a te vé keny ség egé szé ben meg lé võ mû kö dé si koc -
ká zat tal kap cso la tos tõ ke kö ve tel mény, és

bd) a te vé keny ség egé szé ben meg lé võ de vi za ár fo -
lyam-koc ká zat tal és áru koc ká zat tal kap cso la tos tõ ke kö ve -
tel mény
össze ge alá.”

(2) A Tpt. 175.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A be fek te té si vál lal ko zás sza va to ló tõ ké jé nek min -
dig el kell ér nie az (1) be kez dés a) és b) pont ja alap ján
meg ha tá ro zott leg ma ga sabb össze get.”

(3) A Tpt. 175.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A be fek te té si vál lal ko zás nak a nem ke res ke dé si
könyv ben nyil ván tar tott esz kö zök és mér le gen kí vü li té te -
lek koc ká za ta i nak fe de ze té re – e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott ren de let sze rint meg ha tá ro zott – tõ ke kö ve -
tel ménnyel kell ren del kez nie.”

(4) A Tpt. 175.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Az (1) be kez dés b) pont já tól el té rõ en a Fel ügye let
a 395/A.  § sze rin ti fel ügye le ti fe lül vizs gá lat ke re té ben
a be fek te té si vál lal ko zás szá má ra a 400.  § (1) be kez dés
y) pont ja alap ján több let-tõ ke kö ve tel ményt ír hat elõ.”

(5) A Tpt. 175.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Ha a sza va to ló tõke az (1) be kez dés b) pont já ban és

az (5) be kez dés ben fog lalt tõ ke kö ve tel mény össze gé nek
száz húsz szá za lé ka alatt van, a Hpt. 5. szá mú mel lék le té -
nek 19. pont já ban fog lalt ki egé szí tõ alá ren delt köl csön tõ -
ké vel kap cso la tos min den ne mû ki fi ze tés rõl ér te sí te ni kell
a Fel ügye le tet.”

29.  § A Tpt. 177.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ
177/A.  §-sal egé szül ki:

„177/A.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás nak meg bíz ha tó,
ha té kony és át fo gó stra té gi á val és el já rás sal kell ren del -
kez nie annak ér de ké ben, hogy fel me rü lõ koc ká za ta i nak
fe de ze té hez szük sé ges nagy sá gú és össze té te lû tõ két meg -
ha tá roz za és fo lya ma to san fenn tart sa.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás nak leg alább éven te fe lül
kell vizs gál nia az (1) be kez dés sze rin ti stra té gi á ját és el já -
rá sát, hogy azok össz hang ban le gye nek a te vé keny sé ge
jel le gé vel, nagy ság rend jé vel és össze tett sé gé vel.

(3) A tag ál la mi be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat,
a tag ál la mi pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat, az
EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat és az
EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat az (1) és 
(2) be kez dés ben fog lal tak nak a 181/A.  § (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok vo nat ko zá sá ban össze vont
ala pon kö te les meg fe lel ni.
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(4) Ha egy be fek te té si vál lal ko zás ellen õr zõ be fo lyás
alatt áll vagy egy vál lal ko zás ezen be fek te té si vál lal ko zás -
ban ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik és a be fek te té si
vál lal ko zás maga is ellen õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si 
vi szonnyal ren del ke zik egy har ma dik or szág ban szék -
hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet ben, pénz ügyi vál lal ko zás -
ban, be fek te té si vál lal ko zás ban, be fek te té si alap ke ze lõ ben 
vagy já ru lé kos vál lal ko zás ban, ak kor a be fek te té si vál lal -
ko zás az (1) és (2) be kez dés ben rög zí tett kö ve tel mé nyek -
nek a 181/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko -
zá sok vo nat ko zá sá ban össze vont ala pon is kö te les meg -
felelni.”

30.  § A Tpt. 178.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A (2)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal -
maz ni az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de -
let ben meg ha tá ro zott eset ben.”

31.  § A Tpt. 178.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
178/A.  §-sal egé szül ki:

„Nyilvánosságra hozatal

178/A.  § (1) Az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott ren de let ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat

a) a be fek te té si vál lal ko zás, ha
aa) nem anya vál la lat,
ab) nem le ány vál la lat, vagy
ac) nem tar to zik az össze vont ala pú fel ügye let alá,

 akkor 
egye di ala pon,

b) az EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat és
az EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat
össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó be fek te té si vál lal ko -
zás le ány vál la la ta a 181/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti hi tel in -
té zet, be fek te té si vál lal ko zás, pénz ügyi vál lal ko zás, be -
fek te té si alap ke ze lõ és já ru lé kos vál lal ko zás vo nat ko zá sá -
ban össze vont ala pon
hoz za nyil vá nos ság ra.

(2) A nyil vá nos ság ra ho za tal he lye:
a) az (1) be kez dés sze rin ti be fek te té si vál lal ko zás hon -

lap ja, vagy
b) a Fel ügye let hon lap ja, ha a Fel ügye let nyújt ilyen

szol gál ta tást jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz zé té te li kö -
te le zett ség tel je sí té se cél já ból.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be fek te té si vál lal ko zás a
nyil vá nos ság ra ho zott in for má ci ót a nyil vá nos ság ra ho za -
tal lal egy ide jû leg meg kül di a Fel ügye let nek, ame lyet a
Fel ügye let a hon lap ján meg je len tet het.”

32.  § A Tpt. 181/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed az össze vont 
ala pú fel ügye let alá tar to zó be fek te té si vál lal ko zás ra, és

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti hi tel in té ze té re,
pénz ügyi vál lal ko zá sá ra, be fek te té si vál lal ko zá sá ra, be -
fek te té si alap ke ze lõ re és já ru lé kos vál lal ko zá sá ra, amely -

ben ellen õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal
ren del ke zik,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti pénz ügyi hol ding
tár sa ság ra és annak olyan hi tel in té ze té re, pénz ügyi vál lal -
ko zá sá ra, be fek te té si vál lal ko zá sá ra, be fek te té si alap ke ze -
lõ re és já ru lé kos vál lal ko zá sá ra, amely ben ellen õr zõ be fo -
lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik.”

33.  § (1) A Tpt. 181/D.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó be fek te -
té si vál lal ko zás nak és a 181/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott vál lal ko zá sok nak együt te sen ren del kez ni ük kell
az össze vont ala pon szá mí tott, a 175.  § (1), (2) és (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ ke kö ve tel ményt el érõ, össze -
vont ala pon szá mí tott sza va to ló tõ ké vel. Az össze vont ala -
pon szá mí tott sza va to ló tõke szá mí tá sá nak mód ját kü lön
jog sza bály ha tá roz za meg.”

(2) A Tpt. 181/D.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let az (5) be kez dés sze rin ti men te sí tést a kö -
vet ke zõ fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén ad hat:]

„d) olyan nem har ma dik or szág ban szék hellyel ren del -
ke zõ hi tel in té zet, pénz ügyi vál lal ko zás, be fek te té si vál lal -
ko zás, be fek te té si alap ke ze lõ vagy já ru lé kos vál lal ko zás
ese tén, amely ben a (4) be kez dés sze rin ti

da) be fek te té si vál lal ko zás ellen õr zõ be fo lyás sal, vagy
db) pénz ügyi hol ding tár sa ság ellen õr zõ be fo lyás sal

vagy ré sze se dé si vi szonnyal
ren del ke zik.”

34.  § (1) A Tpt. 181/J.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha egy ma gyar or szá gi szék he lyû be fek te té si vál lal -
ko zás és egy más tag ál lam be li be fek te té si vál lal ko zás

a) ugyan azon pénz ügyi hol ding tár sa ság leányválla -
lata, de egyi kük szék he lye sem ab ban a tag ál lam ban ta lál -
ha tó, amely ben a pénz ügyi hol ding tár sa ság szék he lye,
vagy

b) több olyan pénz ügyi hol ding tár sa ság le ány vál la la ta, 
ame lyek nek a szék he lye kü lön bö zõ tag ál lam ban ta lál ha tó,
és ezen tag ál la mok mind egyi ké ben en ge dé lyez tek be fek -
te té si vál lal ko zás le ány vál la la tot,
az össze vont ala pú fel ügye let el lá tá sá ról az érin tett (be le -
ért ve a pénz ügyi hol ding tár sa ság szék he lye sze rin ti tag -
államot is) tag ál la mok fel ügye le ti ha tó sá gai kö zöt ti meg -
álla po dás dönt. Meg álla po dás hi á nyá ban az össze vont ala -
pú fel ügye let a leg na gyobb mér leg fõ összeg gel ren del ke zõ
be fek te té si vál lal ko zás, egye zõ ség ese tén a ko ráb ban
 engedélyezett be fek te té si vál lal ko zás fel ügye le tét el lá tó
ha tó ság fel ada tát ké pe zi.”

(2) A Tpt. 181/J.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól a fel -
ügye le ti ha tó sá gok a kö zöt tük lévõ meg ál la po dá sok alap -
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ján el tér het nek, de eb ben az eset ben a meg álla po dás meg -
kö té se elõtt a pénz ügyi hol ding tár sa ság vé le mé nyét is ki
kell kér ni.”

(3) A Tpt. 181/J.  §-a a kö vet ke zõ (11)–(15) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Ha a Fel ügye let lát ja el az EU-szin tû be fek te té si
vál lal ko zás anya vál la lat vagy az EU-szin tû pénz ügyi hol -
ding tár sa ság anya vál la lat össze vont ala pú fel ügye le tét,
ak kor a (7)–(9) be kez dés ben rög zí tet te ken kí vül az ille té -
kes fel ügye le ti ha tó sá gok kal tör té nõ együtt mû kö dé se

a) ki ter jed az el len õr zé si, a fel ügye le ti fe lül vizs gá la ti
fel ada tok össze han go lá sá ra,

b) ke re té ben biz to sít ja a fel ügye le ti fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges in for má ció áram lást.

(12) A Fel ügye let min den olyan in for má ci ót meg ad
a tag ál la mi ille té kes fel ügye le ti ha tó ság nak, amely

1. az össze vont fel ügye let alá tar to zó be fek te té si
vál lal ko zás tu laj do no si szer ke ze té nek fel tá rá sát,
valamint a be fek te té si vál lal ko zás ille té kes fel -
ügye le ti ha tó sá gá nak azo no sí tá sát szol gál ja,

2. az össze vont fel ügye let alá tar to zó be fek te té si
vál lal ko zás tól szár ma zó in for má ci ók gyûj té sé re
és el len õr zé sé re vo nat ko zó el já rá so kat tartal -
mazza,

3. olyan az össze vont fel ügye let alá tar to zó hi tel in -
té ze tet, be fek te té si vál lal ko zást, pénz ügyi vál lal -
ko zást, be fek te té si alap ke ze lõ tár sa sá got vagy já -
ru lé kos vál lal ko zást érin tõ vál ság hely zet re utal,
amely sú lyo san érin ti a be fek te té si vál lal ko zást,

4. a fel ügye le ti fe lül vizs gá lat ke re té ben elõ írt több -
let-tõ ke kö ve tel mény re, valamint a mû kö dé si
koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek fej lett mé ré si
mód szer rel tör té nõ szá mí tá sá nak kor lá to zá sá ra
vo nat ko zik, és

5. be fo lyá sol ja a má sik tag ál lam ille té kes ha tó sá gá -
nak fel ügye le te alá tar to zó be fek te té si vál lal ko -
zás pru den ci á lis hely ze tét.

(13) A Fel ügye let ké re lem re a (12) be kez dés ben rög zí -
tet te ken kí vül min den olyan in for má ci ót meg ad a má sik
tag ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak, ame lyet ezen
ha tó ság fel ügye le ti fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben szük -
sé ges nek tart.

(14) Ha a Fel ügye let egy má sik tag ál lam ban szék hellyel 
ren del ke zõ EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat
vagy EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat
 leányvállalatát fel ügye li és olyan in for má ci ó ra van szük -
sé ge, amellyel az EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya -
vál la lat vagy EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya -
vál la lat fel ügye le ti ha tó sá ga már ren del ke zik, ak kor a Fel -
ügye let nek el sõd le ge sen eh hez a ha tó ság hoz kell for dul -
nia.

(15) Ha a Fel ügye let lát ja el az össze vont ala pú fel ügye -
let alá tar to zó be fek te té si vál lal ko zás fel ügye le tét, és olyan 
vál ság hely zet áll elõ, amely po ten ci á li san ve szé lyez te ti
a pénz ügyi rend szer sta bi li tá sát azon tag ál la mok bár me lyi -
ké ben,

a) amely ben az ezen be fek te té si vál lal ko zás ellen õr zõ
be fo lyá sa alatt álló hi tel in té zet nek, be fek te té si vál lal ko -
zás nak, be fek te té si alap ke ze lõ tár sa ság nak és pénz ügyi
vál lal ko zás nak, vagy

b) amely ben az olyan hi tel in té zet nek, be fek te té si vál -
lal ko zás nak, be fek te té si alap ke ze lõ tár sa ság nak és pénz -
ügyi vál lal ko zás nak, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal
ren del ke zik,
az adott tag ál lam ban szék he lye van, ak kor a Fel ügye let
 haladéktalanul kö te les tá jé koz tat ni az érin tett tag ál lam
köz pon ti kor mány át, ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gát,
valamint köz pon ti bank ját.”

35.  § A Tpt. 181/L.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Ezen fe je zet al kal ma zá sá ban
a) a hi tel in té zet tõ ke kö ve tel mé nye
aa) a Hpt. 76.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott tõ ke kö ve tel mény nek, és
ab) a Hpt. 5. szá mú mel lék let 16. pont ja sze rin ti li mit -

túl lé pé sek ér té ke tõ ke kö ve tel mé nyé nek
össze ge;

b) a be fek te té si vál lal ko zás tõ ke kö ve tel mé nye a 175.  §
(1), (2) és (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ ke szük ség let;

c) a biz to sí tó tõ ke kö ve tel mé nye a Bit. 121.  §-ának
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mi ni má lis sza va to ló tõke
szük ség le te és a Bit. 126.  §-ában meg ha tá ro zott mi ni má lis
biz ton sá gi tõke kö zül a ma ga sabb ér ték;

d) har ma dik or szág be li sza bá lyo zott vál lal ko zás ese tén 
a tõ ke kö ve tel mény a szék he lye sze rin ti or szág jog sza bá -
lyai sze rin ti – a mû kö dés fel té te le ként elõ írt – mi ni má lis
tõke.”

36.  § A Tpt. 201.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Benn fen tes sze mély
a) a ki bo csá tó ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je és fel ügye lõ bi -

zott sá gi tag ja;
b) az a jogi sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség gel nem

ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, illetve ezek ügy ve ze tõ je,
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je és fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, amely -
ben a ki bo csá tó hu szon öt szá za lé kot el érõ vagy azt meg -
haladó köz vet len, il le tõ leg köz ve tett ré sze se dés sel vagy
sza va za ti jog gal ren del ke zik;

c) az a jogi sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, illetve en nek ügy ve ze tõ je,
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, amely
a ki bo csá tó ban tíz szá za lé kot el érõ vagy azt meg ha la dó
köz vet len, il le tõ leg köz ve tett ré sze se dés sel vagy sza va za ti 
jog gal ren del ke zik;

d) a for ga lom ba ho za tal, illetve a VII. Fe je zet sze rin ti
nyil vá nos vé te li aján lat szer ve zé sé ben köz re mû kö dõ bár -
mely szer ve zet, illetve en nek ér de mi ügy in té zõ je, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, to váb bá ezen
szer ve zet nek és a ki bo csá tó nak a ki bo csá tás ban és a for ga -
lom ba ho za tal ban köz re mû kö dõ más al kal ma zott ja, aki
mun ka vég zé sé vel kap cso la to san benn fen tes in for má ci ó -
hoz ju tott, a for ga lom ba ho za talt kö ve tõ egy évig;
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e) a ki bo csá tó alap tõ ké je (törzs tõ ké je) tíz szá za lé kát
 elérõ vagy azt meg ha la dó köz vet len, il le tõ leg köz ve tett
 részesedéssel ren del ke zõ ter mé sze tes és jogi sze mély;

f) a ki bo csá tó szám la ve ze tõ hi tel in té ze te, illetve en nek
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja és ér de -
mi ügy in té zõ je;

g) aki a benn fen tes in for má ci ót mun ka- vagy fel adat -
kö ré bõl ki fo lyó lag, mun ka vég zé se vagy szo ká sos fel ada -
ta i nak el vég zé se so rán kap ta meg, vagy egyéb mó don
 jutott tu do má sá ra;

h) aki a benn fen tes in for má ci ót bûn cse lek mény út ján
sze rez te;

i) az a)–h) pont ban fel so rolt ter mé sze tes sze méllyel
 közös ház tar tás ban élõ sze mély, il le tõ leg kö ze li hoz zá tar -
to zó ja;

j) az a jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, illetve ezek ne vé ben el já ró
sze mély, amely ben az a)–i) pon tok ban meg je lölt benn fen -
tes sze mély be fo lyá so ló ré sze se dés sel bír.”

37.  § A Tpt. 240.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A be fek te té si alap ke ze lõ a be fek te té si alap ke ze lé si
te vé keny ség vég zé sé hez ki zá ró lag olyan al vál lal ko zót
 vehet igény be, amely Ma gyar or szá gon szék hellyel ren del -
ke zõ tár sa ság ese tén ren del ke zik a 81.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban, il le tõ leg a 229.  § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott te vé keny ség re vo nat ko zó en ge déllyel,
illetve kül föl dön szék hellyel ren del ke zõ tár sa ság ese tén
ren del ke zik az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la má nak
ha son ló te vé keny ség fel jo go sí tá sá ra vo nat ko zó en ge dé -
lyé vel.”

38.  § A Tpt. 241.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„241.  § (1) A be fek te té si alap ne vé ben el já ró be fek te té si 
alap ke ze lõ a tõke meg óvá sá ra, illetve a ho zam ra vonat -
kozóan ga ran ci át vál lal hat (tõ ke-, illetve ho zam ga ran cia).
A ho zam ra vo nat ko zó ga ran cia ma gá ban fog lal ja a tõke
meg óvá sá ra vo nat ko zó ga ran ci át is. A tõ ké re, illetve a ho -
zam ra vo nat ko zó ga ran ci át a be fek te té si alap ke ze lõ kö te -
les bank ga ran ci á val biz to sí ta ni.

(2) A be fek te té si alap ne vé ben el já ró be fek te té si alap ke -
ze lõ a tõke meg óvá sá ra, illetve a ho zam ra vo nat ko zó an
ígé re tet te het (tõ ke-, illetve ho zam vé de lem). A ho zam ra
vo nat ko zó ígé ret ma gá ban fog lal ja a tõke meg óvá sá ra vo -
nat ko zó ígé re tet is. A tõ ké re, illetve a ho zam ra vo nat ko zó
ígé re tet a be fek te té si alap ke ze lõ kö te les a tõke meg óvá sát,
illetve a ho za mot biz to sí tó pénz ügyi esz kö zök re, tõzs dei
ter mé kek re vo nat ko zó be fek te té si po li ti ká val alátámasz -
tani a be fek te tõ rész le tes tá jé koz ta tá sa mel lett.”

39.  § A Tpt. 245.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Egy alap ke ze lõ ál tal lét re ho zott több, azo nos faj -
tájú [243.  § (1) be kez dés b) pont], s – az ér ték pa pír ala pok

ese té ben – az ér ték pa pír ala po kon be lül az ala pok ugyan -
azon vál fa já ba [253.  § (3) be kez dés] tar to zó, nyil vá nos
ala pok ese té ben, amennyi ben az ala pok le tét ke ze lõ je, for -
gal ma zó ja azo nos, a for ga lom ba ho za tal és a for gal ma zás
mód ja, a be fek te té si je gyek hez fû zõ dõ jo gok meg egyez -
nek, az ala pok egya zon alap so ro zat ba tar toz nak. Alap so -
ro zat ba tar to zó ala pok ese té ben az alap ke ze lõ kér he ti,
hogy ezen ala pok nyil vá nos tá jé koz ta tó já nak, ke ze lé si
sza bály za tá nak és rö vi dí tett tá jé koz ta tó já nak jó vá ha gyá -
sá ra, a nyil vá nos for ga lom ba ho za tal en ge dé lye zé sé re irá -
nyuló fel ügye le ti el já rás so rán a Fel ügye let a 389.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak al kal ma zá sá val jár jon el. Ezen ké rel -
met az alap ke ze lõ alap so ro zat in dí tá sa kor, azaz az alap so -
ro zat ba tar to zó elsõ alap nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lá -
nak en ge dé lye zé sé re irá nyuló ké re lem ben ter jeszt he ti elõ,
meg je löl ve az alap so ro zat ba tar to zó ala pok ter ve zett lét re -
ho zá sá val kap cso lat ban ren del ke zés re álló ada to kat, ter ve -
ket.”

40.  § (1) A Tpt. 247.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A be fek te té si alap ba be fek te tõ, a szár maz ta tott
ügy le tek be fek te tõ, to váb bá a tõ ke ga ran ci át vagy tõ ke vé -
del met kí ná ló nyil vá nos, nyílt végû alap és a zárt kö rû,
nyílt végû alap ese té ben a be fek te té si jegy re vo nat ko zó an
adott vissza vál tá si meg bí zá sok fel vé te le és az el szá mo lás
ér ték nap ja köz ti idõ köz leg fel jebb har minc egy nap le het.
Ezen ala pok te kin te té ben az alap ke ze lé si sza bály za ta ren -
del kez het ak ként, hogy egy meg ha tá ro zott idõ sza kon, de
leg fel jebb egy nap tá ri hó na pon be lül fel vett vé te li vagy
vissza vál tá si meg bí zá sok az idõ szak egy, elõ re meg ha tá ro -
zott nap já val – mint ér ték nap pal – ke rül je nek el szá mo lás -
ra. El té rõ meg ha tá ro zás hi á nyá ban az el szá mo lás ér ték -
nap ja az idõ szak utol só for gal ma zá si nap ja.”

(2) A Tpt. 247.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki és az ere de ti (5)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(5) Ha a be fek te té si alap ba be fek te tõ alap az esz kö ze i -
nek több mint hu szon öt szá za lé kát ugyan azon alap ba fek -
te ti, vá laszt hat ja azt, hogy a for gal ma zá si sza bá lyai egyez -
ze nek meg a port fó li ó já ban több mint hu szon öt szá za lé kot
kép vi se lõ alap for gal ma zá si sza bá lya i val, amely eset ben
a vissza vál tá si meg bí zá sok fel vé te le és az el szá mo lás
 értéknapja köz ti idõ köz har minc egy na pot meg ha la dó idõ -
tar tam is le het.”

41.  § A Tpt. 257.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben az in gat lan alap port fó li ó já ban lévõ
in gat la no kat a (2) és (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren -
del ke zés re álló idõ tar tam alatt nem si ke rül leg alább az in -
gat lan ér té ke lõ szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott ér té ken ér té -
ke sí te ni, ak kor az in gat la no kat nyil vá nos ár ve ré sen kell
 értékesíteni. Az ár ve ré si fel hí vást az alap hi va ta los köz zé -
té te li he lye in az ár ve rés idõ pont ját leg alább har minc nap -
pal meg elõ zõ en meg kell je len tet ni.”
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42.  § A Tpt. 266.  §-ának (7)–(9) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(7) Az alap ke ze lõ kö te les min den, a be fek te té si alap
net tó esz köz ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges do ku -
men tu mot ké se de lem nél kül, a net tó esz köz ér ték meg ál la -
pí tá sá nak rend sze res sé gé hez iga zod va meg kül de ni a le tét -
ke ze lõ nek.

(8) A be fek te té si alap net tó esz köz ér té ke szá mí tá sá ban
be kö vet ke zett hiba ese tén a hi bás net tó esz köz ér té ket a
hiba fel tá rá sát kö ve tõ leg kö ze leb bi net tó esz köz ér ték meg -
ál la pí tás kor a hiba be kö vet ke zé sé nek idõ pont já ra vissza -
me nõ le ges ha tállyal ja ví ta ni kell. A ja ví tás so rán a hi bás
net tó esz köz ér té ket a he lyes ér ték re kell mó do sí ta ni min -
den olyan nap ra vo nat ko zó an, ame lyen net tó esz köz ér ték
ki szá mí tá sá ra ke rült sor, s ame lyet a fel tárt hiba érin tett.

(9) Ha hi bás net tó esz köz ér té ken be fek te té si jegy for -
gal ma zá sá ra ke rült sor, a hi bás és a he lyes net tó esz köz ér -
ték sze rint szá mí tott for gal ma zá si ár kö zöt ti kü lönb sé get
a be fek te tõ vel leg fel jebb har minc na pon be lül el kell szá -
mol ni, ki vé ve ha

a) a hi bás net tó esz köz ér ték szá mí tás  miatt elõ állt, egy
be fek te té si jegy re vo nat ko zó for gal ma zá si ár kü lönb ség
mér té ke nem éri el a he lyes net tó esz köz ér té ken egy be fek -
te té si jegy re szá mí tott for gal ma zá si ár egy ez re lé két,
illetve – ha a ke ze lé si sza bály zat en nél ki sebb ér té ket ha tá -
roz meg – a ke ze lé si sza bály zat ban meg ál la pí tott ér té ket,

b) a hi bás és a he lyes net tó esz köz ér té ken szá mí tott for -
gal ma zá si ár kü lönb ség bõl szár ma zó el szá mo lá si kö te le -
zett ség összeg sze rû en nem ha lad ja meg be fek te tõn ként az
ezer fo rin tot, illetve – ha a ke ze lé si sza bály zat en nél ki sebb 
ér té ket ha tá roz meg – a ke ze lé si sza bály zat ban meg ál la pí -
tott össze get, vagy

c) az alap ke ze lõ a ke ze lé si sza bály zat ban úgy ren del ke -
zett, hogy a net tó esz köz ér ték szá mí tá sá ban fel tárt hiba
ese tén, annak ja ví tá sa ered mé nye kép pen a be fek te té si jegy 
for gal ma zá si árá ban ke let ke zõ kü lönb ség bõl adó dó el szá -
mo lá si kö te le zett ség kap csán a be fek te tõt ter he lõ vissza té -
rí té si kö te le zett ség tõl el te kint.”

43.  § A Tpt. a 266.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
266/A.  §-sal egé szül ki:

„266/A.  § (1) Az alap ke ze lõ az in gat lan alap tu laj do ná -
ban lévõ in gat la nok ér té ké nek rend sze res meg ál la pí tá sá -
val, leg fel jebb öt éves idõ tar tam ra in gat lan ér té ke lõ ter mé -
sze tes sze mélyt, illetve in gat lan ér té ke lõ szer ve ze tet – egy -
ide jû leg meg ne vez ve az al kal ma zá sá ban álló, az ér té ke lést 
tény le ge sen vég zõ ter mé sze tes sze mélyt – bíz meg.
A meg bí zás ér vé nyes sé gé hez a le tét ke ze lõ Ptk. 215.  §
(1) be kez dé se sze rin ti be le egye zé se, to váb bá a Fel ügye let
jó vá ha gyá sa szük sé ges.

(2) Az in gat lan ér té ke lést vég zõ ter mé sze tes sze mély nek 
és szer ve zet nek az ál ta la vég zett te vé keny ség fe le lõs ség -
biz to sí tá sá ra min den kor leg alább kár ese mé nyen ként
250 mil lió fo rint, illetve éven te együt te sen leg alább
375 mil lió fo rint össze gû fe le lõs ség biz to sí tás sal kell ren -
del kez nie. A Fel ügye let jó vá ha gyá sá nak fel té te le, hogy az

in gat lan ér té ke lõ ter mé sze tes sze mély, in gat lan ér té ke lõ
szer ve zet iga zol ja a fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés meg -
kö té sét.

(3) Az in gat lan ér té ke lést vég zõ ter mé sze tes sze mély és
szer ve zet fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dé sé nek mi ni má lis
tar tal mi kö ve tel mé nye it a kor mány ren de let ben ál la pít ja
meg.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti meg bí zás alap ján az in gat -
lan ér té ke lést vég zõ ter mé sze tes sze mély az le het, aki

a) bün tet len elõ éle tû,
b) nem áll fog lal ko zás tól el til tó jog erõs bí rói íté let

 hatálya alatt,
c) ren del ke zik a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott

vég zett ség gel, szak kép zett ség gel, il le tõ leg szak mai gya -
kor lat tal,

d) nem ren del ke zik az alap ke ze lõ ben e tör vény sze rin ti
be fo lyá so ló ré sze se dés sel, és

e) az alap ke ze lõ vel szem ben nincs tar to zá sa.
(5) Az in gat lan ér té ke lést vég zõ ter mé sze tes sze mély az

(1) be kez dés sze rin ti jog vi szony ban egy ide jû leg leg fel -
jebb öt be fek te té si alap nál lát hat el in gat lan ér ték elõi fel -
ada tot.”

44.  § A Tpt. a 266/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
266/B.  §-sal egé szül ki:

„266/B.  § (1) Az in gat lan alap tu laj do ná ban lévõ in gat -
la nok ér té ke lé se

a) pi a ci össze ha son lí tá son ala pu ló mód szer rel,
b) ho zam szá mí tá son ala pu ló mód szer rel, vagy
c) új ra elõ ál lí tá si költ sé gen ala pu ló mód szer rel

tör tén het az zal, hogy az ér té ke lé si mód szer vá lasz tá sát
rész le te sen in do kol ni kell és a továb biak ban min den idõ -
szak ban ugyan ezen mód szer rel kell az adott in gat lan ese -
té ben el vé gez ni.

(2) Ha az in gat lan ér té ke lõ úgy íté li meg, hogy az (1) be -
kez dés sze rint ki vá lasz tott és al kal ma zott ér té ke lé si mód -
szer a továb biak ban már nem al kal mas az in gat lan pi a ci
 értékének becs lé sé re, és egy má sik mód szer al kal ma zá sa
a ko ráb bi ak nál pon to sabb becs lést ered mé nyez, az adott
in gat lan ese té ben az ér té ke lé si mód szert meg kell vál toz -
tat ni, és az in do ko kat az ér té ke lé si szak vé le mény ben rész -
le te sen be kell mu tat ni.”

45.  § A Tpt. a 266/B.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
266/C.  §-sal egé szül ki:

„266/C.  § (1) A 266/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti in gat -
lan ér té ke lõ ha tá roz za meg

a) az in gat lan meg vá sár lá sa kor az in gat lan alap ál tal
 kifizethetõ leg ma ga sabb össze get,

b) az in gat lan el adá sa kor az in gat lan alap ál tal el fo gad -
ha tó leg ala cso nyabb össze get,

c) az in gat lan alap tu laj do ná ban lévõ in gat la nok for gal -
mi ér té két, valamint

d) az épí tés alatt álló in gat la nok ér té két, egy út tal ellen -
õr zi a ki vi te le zé si terv tel je sü lé sét,
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e) in gat lan tu laj do ná nak köl csö nös át ru há zá sa ese tén
(cse re)

ea) az in gat lan alap ál tal tu laj don ba adott in gat lan be -
szá mí tá si ér té ké nek leg ala cso nyabb össze gét,

eb) az in gat lan alap ál tal meg szer zett in gat lan be szá mí -
tá si ér té ké nek leg ma ga sabb össze gét.

(2) Az in gat lan ér té ke lõ há rom ha von ta meg ál la pít ja az
in gat lan alap tu laj do ná ban lévõ in gat la nok ér té két, ha von ta 
pe dig az épí tés alatt álló in gat la nok ér té két.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak ról
a) épí tés alatt álló in gat lan ese té ben leg alább fél éven te,
b) egyéb in gat lan ese té ben leg alább éven te

a (4) be kez dés sze rin ti szak vé le ményt ké szít.
(4) Az in gat lan ér té ke lõ az in gat lan ér té ke lé se so rán,

szak vé le mé nyé ben
a) el len õriz he tõ mó don fel tün te ti a fel hasz nált ada to kat 

és azok for rá sát, valamint jel zi, ha va la mely, az in gat lan
ér té ke lé sét be fo lyá so ló kö rül mény meg íté lé sé hez szük sé -
ges in for má ci ó hoz nem fér hoz zá,

b) rész le te sen és el len õriz he tõ mó don be mu tat ja az ér -
té ke lé si mód szer tan lé pé se it és az el vég zett szá mí tá so kat,

c) is mer te ti az in gat lan ra vo nat ko zó, in gat lan-nyil ván -
tar tás ban sze rep lõ le írást (ide ért ve a még be nem jegy zett,
szél jegy ként fel tün te tett be ad vá nyok tar tal mát), az in gat -
lan föld raj zi és gaz da sá gi kör nye ze tét, valamint – ada tok -
kal alá tá maszt va – az in gat lan pi a ci kö rül mé nye ket,

d) is mer te ti az in gat lan mû sza ki jel lem zõ it, és
e) mel lék let ként be csa tol ja az in gat lan tu laj do ni lap já -

nak har minc nap nál nem ré geb bi, az in gat lan-nyil ván tar -
tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény 68.  §-ának meg fe le lõ
má so la tát, mind azon meg ál la po dá sok, ok ira tok má so la tát,
ame lyek az in gat lan jogi hely ze té nek meg íté lé sé hez szük -
sé ge sek, illetve ame lyek az in gat lan ér té ke lés so rán figye -
lembevételre ke rül tek, te kin tet nél kül arra, hogy azok az
in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés alap ját ké pez ték-e.

(5) A (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint el ké szí tett szak -
vé le mé nyek kö zöt ti idõ ben ké szü lõ in gat lan ér té ke lés alá -
tá masz tá sá ra az in gat lan ér té ke lõ egy sze rû sí tett szak vé le -
ményt ké szít het, mely ben mind azon jel lem zõk, ada tok,
do ku men tu mok ese té ben, ame lyek a leg utób bi szak vé le -
mény ben fog lal tak hoz ké pest vál to zat la nok, egy ér tel mû en 
és azo no sít ha tó mó don hi vat ko zik a leg utób bi in gat lan ér -
té ke lés meg ál la pí tá sa i ra és a meg ál la pí tá sok alá tá masz tá -
sá ra.”

46.  § A Tpt. a 266/C.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
266/D.  §-sal egé szül ki:

„266/D.  § Az alap ke ze lõ ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az
in gat lan ér té ke lõt min den olyan vál to zás ról, amely az alap
tu laj do ná ban lévõ vagy az épí tés alatt álló in gat la nok ér té -
két be fo lyá sol hat ja.”

47.  § (1) A Tpt. 268.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban az egy
ki bo csá tó tól szár ma zó ér ték pa pí rok és egyéb pénz pi a ci
esz kö zök nem ha lad hat ják meg a be fek te té si alap sa ját
 tõkéjének húsz szá za lé kát, ki vé ve az Euró pai Unió vagy az 

OECD tag ál la ma ál tal ki bo csá tott ál lam pa pírt és a nem zet -
kö zi pénz ügyi in téz mény ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pírt.”

(2) A Tpt. 268.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A be fek te té si alap nem sze rez he ti meg az egy ki bo -
csá tó tól szár ma zó hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok
és egyéb pénz pi a ci esz kö zök több mint húsz szá za lé kát,
ki vé ve az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal ki -
bo csá tott ál lam pa pírt és a nem zet kö zi pénz ügyi in téz mény 
ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pírt.”

(3) A Tpt. 268.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal
 kibocsátott azo nos so ro za tú ál lam pa pí rok és a nem zet kö zi
pénz ügyi in téz mény ál tal ki bo csá tott azo nos so ro za tú
 hitelviszonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok sa ját tõ ké re ve tí -
tett össz ér té ke – a 285/A.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – nem ha lad hat ja meg a be fek te té si alap
 saját tõ ké jé nek har minc öt szá za lé kát.”

48.  § (1) A Tpt. 276.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egy ki bo csá tó ál tal ki bo csá tott, tõzs dén vagy
más sza bá lyo zott pi a con jegy zett ér ték pa pí rok nak, illetve
a 275.  § b) pont ja sze rin ti ér ték pa pí rok nak az alap sa ját tõ -
ké jé re ve tí tett össz ér té ke nem ha lad hat ja meg a 20. szá mú
mel lék let táb lá za ta „b” so rá ban az alap faj tá ja sze rint meg -
ha tá ro zott ér té ket, ki vé ve az Euró pai Unió vagy az OECD
tag ál la ma ál tal ki bo csá tott ál lam pa pí ro kat, a nem zet kö zi
pénz ügyi in téz mény ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pí ro kat, a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott
köt vé nye ket és a (2) be kez dés ben fog lalt ese tet.”

(2) A Tpt. 276.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal ki -
bo csá tott ál lam pa pí rok, a nem zet kö zi pénz ügyi in téz mény
ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok és 
a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott köt vé nyek ki vé te lé vel az 
egy ki bo csá tó ál tal ki bo csá tott, tõzs dén vagy más sza bá -
lyo zott pi a con jegy zett, meg fe le lõ lik vi di tás sal ren del ke zõ 
ér ték pa pí rok nak az alap sa ját tõ ké jé re ve tí tett össz ér té ke
nem ha lad hat ja meg a 20. szá mú mel lék let táb lá za ta
„a” so rá ban az alap faj tá ja sze rint meg ha tá ro zott ér té ket.
Meg fe le lõ lik vi di tás sal ren del ke zõ nek mi nõ sül az a tõzs -
dén jegy zett vagy sza bá lyo zott pi a con for gal ma zott ér ték -
pa pír, amely nek az utol só nap tá ri ne gyed év ben mért napi
át la gos for gal ma meg ha lad ja a száz mil lió fo rin tot.”

(3) A Tpt. 276.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal
 kibocsátott ál lam pa pí rok és a nem zet kö zi pénz ügyi in téz -
mény ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa -
pí rok ki vé te lé vel az egy ki bo csá tó ál tal ki bo csá tott, tõzs -
dén vagy más sza bá lyo zott pi a con nem jegy zett ér ték pa pí -
rok nak és egyéb pénz pi a ci esz kö zök nek az alap sa ját tõ ké -
jé re ve tí tett össz ér té ke nem ha lad hat ja meg a 20. szá mú
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mel lék let táb lá za ta „c” so rá ban az alap faj tá ja sze rint meg -
ha tá ro zott ér té ket.”

(4) A Tpt. 276.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) Az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal
 kibocsátott azo nos so ro zat ba tar to zó ál lam pa pí rok és a
nem zet kö zi pénz ügyi in téz mény ál tal ki bo csá tott azo nos
so ro zat ba tar to zó hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok
sa ját tõ ké re ve tí tett össz ér té ke nem ha lad hat ja meg a
20. szá mú mel lék let táb lá za ta „g” so rá ban az alap faj tá ja
sze rint meg ha tá ro zott ér té ket.”

49.  § (1) A Tpt. 278.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A szár maz ta tott ügy le tek be fek te tõ be fek te té si alap
ese tén a 273.  § (1) be kez dé se sze rin ti net tó po zí ci ók ab szo -
lút ér té ke i nek össze ge nem ha lad hat ja meg az aláb bi ak
sze rint szá mí tott kor lá tok egyi két sem:

a) a szár maz ta tott ügy le tek net tó po zí ci ó it a 3. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott szor zó val kor ri gált ér té ken
figye lembe véve az alap sa ját tõ ké jé nek két sze re sét,

b) a szár maz ta tott ügy le tek net tó po zí ci ó it a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti kor rek ció nél kül szá mí tott ér té ken figye -
lembe véve az alap sa ját tõ ké jé nek nyolc szo ro sát.”

(2) A Tpt. 278.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Ha a szár maz ta tott ügy le tek be fek te tõ be fek te té si

alap ese tén az ér té ke lé si árak vál to zá sa vagy a vissza vál tá -
sok kö vet kez té ben a be fek te té si alap ban va la mely port fó -
li ó e lem ará nya je len tõ sen (több mint hu szon öt szá za lék -
kal) meg ha lad ja a tör vényi elõ írást, az alap ke ze lõ kö te les
há rom na pon be lül leg alább a tör vény ben meg en ge dett
szint re csök ken te ni az adott port fó li ó e lem ará nyát.”

50.  § (1) A Tpt. 280.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az in gat lan alap port fó li ó ja az in gat la no kon fe lül
ki zá ró lag lát ra  szóló és le kö tött bank be té tet, az Euró pai
Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal ki bo csá tott ál lam pa -
pírt, nem zet kö zi pénz ügyi in téz mény ál tal ki bo csá tott hi -
tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pírt, illetve más alap ke ze -
lõ ál tal ke zelt, in gat la nok ba fek te tõ kol lek tív be fek te té si
for ma ál tal ki bo csá tott kol lek tív be fek te té si ér ték pa pírt
– be le ért ve ezen ér ték pa pí rok re pó ügy let tel tör té nõ vá sár -
lá sát is –, valamint de vi za ár fo lyam hoz kö tött in gat lan ügy -
le tek bõl be fo lyó be vé te lek és az in gat lan ügy le tek hez kap -
cso ló dó ki adá sok ár fo lyam koc ká za tá nak, to váb bá hi tel fi -
nan szí ro zás de vi za- és ka mat koc ká za ta i nak fe de zé se cél -
já ból kö tött szár maz ta tott ügy le te ket tar tal maz hat. Az in -
gat lan alap port fó li ó já ban lévõ kol lek tív be fek te té si ér ték -
pa pí rok ará nya nem ha lad hat ja meg az in gat lan alap sa ját
tõ ké jé nek húsz szá za lé kát.”

(2) A Tpt. 280.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyil vá nos, nyílt végû in gat lan alap sa ját tõ ké jé -
nek leg alább ti zen öt szá za lé kát lik vid esz kö zök ben kell
tar ta ni.”

51.  § A Tpt. a 280.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
280/A.  §-sal egé szül ki:

„280/A.  § (1) In gat lan alap ki zá ró lag az in gat la nok át ru -
há zá sa (el ide ge ní té se, meg szer zé se) kö ré ben köt het adás -
vé te li, cse re, valamint más, adás vé tel re irá nyuló, az zal ve -
gyes szer zõ dé se ket, így kü lö nö sen a Ptk.-ban az adás vé tel
kü lö nös ne me i ként ne ve sí tett szer zõ dé se ket, illetve idõ -
pont vagy fel té tel be kö vet ke zé sé tõl füg gõ ha tá lyú szer zõ -
dé se ket.

(2) Az in gat la nok át ru há zá sá ra, valamint az in gat la nok
meg ter he lé sé re vo nat ko zó szer zõ dé sek ér vé nyes sé gé hez a 
le tét ke ze lõ el len jegy zé se szük sé ges. A le tét ke ze lõ az adott 
ügy le tet csak a be fek te té si ala pok ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok sze rint mi nõ sít he ti, el len jegy zé se so rán az alap ke ze lõ 
dön té sét üz le ti meg fon to lá sok szem pont já ból nem érté -
keli.”

52.  § (1) A Tpt. 288.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a ki bo -
csá tó kö te les gon dos kod ni a for gal ma zás fel té te le i nek
 folyamatos biz to sí tá sá ról, il le tõ leg ar ról, hogy a ke ze lé si
sza bály zat, a tá jé koz ta tó, a rend sze res és rend kí vü li je len -
tés a Fel ügye let ál tal el fo ga dott nyel ven a be fek te tõk ren -
del ke zé sé re áll jon. A ki bo csá tó a for gal ma zás fel té te le i rõl
kö te les hir det mény ben tá jé koz tat ni a ma gyar or szá gi be -
fek te tõ ket, to váb bá a for gal ma zás fel té te le i nek biz to sí tá -
sát a Fel ügye let nek is kö te les iga zol ni.”

(2) A Tpt. 288.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki és az ere de ti (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be kez dés -
re vál to zik:

„(4) Amennyi ben a Fel ügye let a (3) be kez dés sze rint
ren del ke zé sé re álló két hó na pos idõ szak le jár tát meg elõ -
zõ en ha tá ro zat ban meg ál la pít ja a for gal ma zás fel té te le i -
nek meg lé tét, a ké rel me zõ a meg fe le lõ ség rõl  szóló ha tá ro -
zat köz lé sét köve tõen ak kor is el kezd he ti az ál ta la ki bo csá -
tott kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír for gal ma zá sát, ha a
(3) be kez dés ben fog lalt két hó na pos idõ szak még nem
járt le.”

53.  § A Tpt. a 289.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
289/A.  §-sal egé szül ki:

„289/A.  § A nyil vá nos in gat lan alap alap ke ze lõ je éves és 
fél éves je len té sé ben a 289.  § (1)–(2) be kez dé se i ben fog lal -
ta kon túl a 24. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott in for -
má ci ó kat te szi köz zé.”

54.  § A Tpt. 290.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
p) pont tal egé szül ki:

[Az alap ke ze lõ az ál ta la ke zelt ala pok mû kö dé sé re vo -
nat ko zó an kö te les a Fel ügye let nek meg kül de ni, to váb bá a
34.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott he lyen kö te les köz -
zé ten ni, és a be fek te té si je gyek for gal ma zó já nál hoz zá fér -
he tõ vé ten ni:]

„p) a be fek te té si je gyek vissza vál tá sát érin tõ for gal ma -
zá si sza bá lyok azon vál to zá sa it, ame lyek a 247.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti idõ tar tam nö ve ke dé sé vel jár nak, a vál to -
zás ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en leg alább 30 nap pal.”
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55.  § (1) A Tpt. 296/B.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö veg e és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, il le tõ leg koc ká za ti
 tõkealap nem sze rez het ré sze se dést olyan vál lal ko zás ban,
amely ben a koc ká za ti tõ ke alap alap ke ze lõ je

a) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek, fel ügye lõ bi zott sá gi tag -
já nak, könyv vizs gá ló já nak;”
[ré sze se dé se van.]

(2) A Tpt. 296/B.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ nem ad hat a koc ká za ti
 tõkealap va gyon ér té ke lé sé re meg bí zást olyan vagyonér -
tékelõ szer ve zet nek,]

„b) amely ben a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ nél ve ze tõ
 állású sze mély, illetve vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li
hoz zá tar to zó ja, il le tõ leg”
[köz vet len vagy köz ve tett tu laj do ni ré sze se dés sel ren del -
ke zik.]

56.  § A Tpt. 296/F.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ egy más tól el kü lö ní tet ten 
több koc ká za ti tõ ke ala pot is lét re hoz hat és ke zel het.”

57.  § (1) A Tpt. 296/G.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A koc ká za ti tõ ke alap ki zá ró lag ha tá ro zott fu tam idõ re,
vissza nem vált ha tó koc ká za ti tõ ke alap-je gyek zárt kö rû
for ga lom ba ho za ta lá val hoz ha tó lét re.”

(2) A Tpt. 296/G.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A koc ká za ti tõ ke alap fu tam ide je alatt a koc ká za ti
tõ ke alap jegy zett tõ ké je fel emel he tõ és le szál lít ha tó, azon -
ban a jegy zett tõke eb ben az eset ben sem le het ke ve sebb
ket tõ száz öt ven mil lió fo rint nál. A koc ká za ti tõ ke alap
 futamideje alatt a be fek te tõ nem vált hat ja vissza a koc ká -
za ti tõ kea lap-je gyet, azon ban a ke ze lé si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott ese tek ben az alap ke ze lõ ha tá roz hat az alap
jegy zett tõ ké jé nek koc ká za ti tõ ke alap-je gyek, vagy ide ig -
le nes koc ká za ti tõ ke alap-je gyek be vo ná sá val tör té nõ
csök ken té sé rõl. A koc ká za ti tõ ke alap jegy zett tõ ké jé nek
le szál lí tá sa kor az ide ig le nes koc ká za ti tõ ke alap-jegy tu laj -
do no sok kal való el szá mo lás mód ját a ke ze lé si sza bály zat
ha tá roz za meg.”

(3) A Tpt. 296/G.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A koc ká za ti tõ ke alap jegy zett tõ ké jé nek leg alább
tíz szá za lé kát, de leg ke ve sebb ket tõ száz öt ven mil lió fo rin -
tot a koc ká za ti tõ ke alap-je gyek jegy zé se kor be kell fi zet ni. 
A fenn ma ra dó össze get a koc ká za ti tõ ke alap ke ze lé si sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint, de leg ké sõbb 
az ala pí tást kö ve tõ hat éven be lül kell be fi zet ni.”

(4) A Tpt. 296/G.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A koc ká za ti tõ ke alap a nyil ván tar tás ba vé te lét kö -
ve tõ har minc na pon be lül in téz ke dik a koc ká za ti tõ ke alap
nyil ván tar tás ba vé te lét meg elõ zõ en jegy zett koc ká za ti

 tõkealap-jegyekre tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lás ke ze lé si 
sza bály zat ban meg ha tá ro zott ré szé nek – de leg alább a
(4) be kez dés ben elõ írt leg ki sebb jegy zett tõke össze gé -
nek – meg fe le lõ név ér té kû koc ká za ti tõ ke alap-je gyek ha -
la dék ta lan elõ ál lí tá sá ról. A (4) be kez dés ben elõ írt leg -
kisebb jegy zett tõ kén fe lül tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru -
lás ról a koc ká za ti tõ ke alap a ke ze lé si sza bály zat sze rint
kocká zati tõ ke alap-je gyet, vagy ide ig le nes koc ká za ti tõ ke -
alap-je gyet bo csát ki.”

(5) A Tpt. 296/G.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az ide ig le nes koc ká za ti tõ ke alap-jegy ér ték pa pír,
amely re a koc ká za ti tõ ke alap-jegy re vo nat ko zó elõ -
írásokat kell al kal maz ni az zal, hogy az ide ig le nes koc ká -
za ti tõ ke alap-je gyen fel kell tün tet ni a tel je sí tett va gyo ni
hoz zá já ru lás össze gét. A va gyo ni hoz zá já ru lás hi ány ta lan
tel je sí té sét köve tõen a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ az ide ig -
le nes koc ká za ti tõ ke alap-je gyet a ke ze lé si sza bály zat ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ér vény te len né nyil vá nít ja és
 helyette koc ká za ti tõ ke alap-je gyet bo csát ki.”

(6) A Tpt. 296/G.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Ha az ide ig le nes koc ká za ti tõ ke alap-jegy tu laj do -
no sa a jegy zés kor vál lalt va gyo ni hoz zá já ru lá sát a koc ká -
za ti tõ ke alap ke ze lé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek sze rint nem tel je sí ti, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ har -
minc na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel fel hív ja a tel je sí tés re.
A fel hí vás ban utal ni kell arra, hogy a tel je sí tés elmulasz -
tása az ide ig le nes koc ká za ti tõ ke alap-jegy hez fû zõ dõ jo -
gok meg szû né sét ered mé nye zi.”

(7) A Tpt. 296/G.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott har minc na pos
ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén az ide ig le nes koc ká -
za ti tõ ke alap-jegy hez fû zõ dõ jo gok a ha tár idõ le jár tát
 követõ na pon meg szûn nek, amely rõl a koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ a ta got írás ban ér te sí ti.”

(8) A Tpt. 296/G.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) A (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott har minc na pos
ha tár idõ ered mény te len el tel tét köve tõen a koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ – a ke ze lé si sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak
sze rint – el szá mol az ide ig le nes koc ká za ti tõ ke alap-jegy
ko ráb bi tu laj do no sá val.”

58.  § (1) A Tpt. 296/J.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A koc ká za ti tõ ke alap-jegy kö te le zõ tar tal mi kel lé kei:]
„b) a koc ká za ti tõ ke alap fu tam ide je;”

(2) A Tpt. 296/J.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A koc ká za ti tõ ke alap-je gyek össze vont cím le tû koc ká -
za ti tõ ke alap-jegy ként is elõ ál lít ha tó ak, to váb bá a ki bo csá -
tást köve tõen – a koc ká za ti tõ ke alap-jegy tu laj do nos ké ré -
sé re és költ sé gé re – össze vont cím le tû tõ ke alap-jeggyé
ala kít ha tó ak át.”
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(3) A Tpt. 296/J.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ a be fek te tõ ál tal jegy -
zett koc ká za ti tõ ke alap-jegy re tel je sí tett va gyo ni hozzá -
járulás össze gé nek meg ál la pí tá sá ra, a koc ká za ti tõ ke -
alap-jegy és ide ig le nes koc ká za ti tõ ke alap-jegy tu laj do nos 
és a tu laj do ná ban lévõ koc ká za ti tõ ke alap-jegy és ide ig le -
nes koc ká za ti tõ ke alap-jegy azo no sí tá sá ra al kal mas nyil -
ván tar tást ve zet.”

(4) A Tpt. 296/J.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A koc ká za ti tõ ke alap a Fel ügye let ál tal tör té nõ
nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen a koc ká za ti tõkealap-
 jegyre esõ va gyo ni hoz zá já ru lás tel jes be fi ze té sé ig ter je dõ
idõ szak ra, a be fek te tõ ál tal jegy zett koc ká za ti tõkealap-
 jegyre tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lás össze gé rõl ide ig le -
nes koc ká za ti tõ ke alap-je gyet bo csát ki. A be fek te tõ a va -
gyo ni hoz zá já ru lás tel jes be fi ze té sé ig a sza va za ti jo gát a
koc ká za ti tõ ke alap ál tal ki bo csá tott ide ig le nes koc ká za ti
tõ ke alap-jegy alap ján gya ko rol ja.”

(5) A Tpt. 296/J.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A koc ká za ti tõ ke alap ke ze lé si sza bály za ta elõ ír hat -
ja, hogy a koc ká za ti tõ ke alap-jegy, illetve az ide ig le nes
koc ká za ti tõ ke alap-jegy át ru há zá sá hoz a koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ be le egye zé se, il le tõ leg a töb bi be fek te tõ egy -
han gú vagy több sé gi jó vá ha gyó nyi lat ko za ta szük sé ges.”

59.  § A Tpt. 296/K.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A koc ká za ti tõ ke alap Fel ügye let ál tal jó vá ha gyott
ke ze lé si sza bály za tát leg alább a jegy zést, át vé telt meg elõ -
zõ ti zen öt nap pal a koc ká za ti tõ ke alap-jegy át vé te lé re
szán dék nyi lat ko za tot tett be fek te tõk ré szé re meg kell kül -
de ni.”

60.  § A Tpt. 296/O.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A koc ká za ti tõ ke alap esz kö ze i nek ér té ke sí té sé bõl
be folyt el len ér ték bõl a koc ká za ti tõ ke alap tar to zá sai és
 kötelezettségei le vo ná sát köve tõen ren del ke zés re álló
( pozitív össze gû) tõke a be fek te tõ ket koc ká za ti tõ ke -
alap-je gye ik név ér té ké nek az összes for ga lom ban lévõ
koc ká za ti tõ ke alap-jegy név ér té ké hez vi szo nyí tott ará nyá -
ban il le ti meg. A be fek te tõk kel tör té nõ el szá mo lás ki bo -
csá tott ér ték pa pír-so ro za ton ként, a tel je sí tett va gyo ni hoz -
zá já ru lás sal ará nyo san tör té nik.”

61.  § (1) A Tpt. 296/Q.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A koc ká za ti tõ ke alap va gyo na ter hé re egy vál lal ko -
zás ban, illetve a vál lal ko zás ál tal el len õr zött más vál lal ko -
zás ban együt te sen szer zett ré sze se dé se a be fek te tés kor
nem ha lad hat ja meg a koc ká za ti tõ ke alap jegy zett tõ ké jé -
nek húsz szá za lé kát.”

(2) A Tpt. 296/Q.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A koc ká za ti tõ ke alap ál tal egy vál lal ko zás nak,
illetve a vál lal ko zás ál tal el len õr zött tár sa sá gok nak nyúj -
tott pénz köl csön együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a
vál lal ko zás ba, illetve a vál lal ko zás ál tal el len õr zött más
vál lal ko zá sok ba a koc ká za ti tõ ke alap ál tal be fek te tett tõke
össze gé nek két sze re sét.”

(3) A Tpt. 296/Q.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A koc ká za ti tõ ke alap ál tal egy vál lal ko zás nak,
illetve a vál lal ko zás ál tal el len õr zött más vál lal ko zá sok nak 
nyúj tott pénz köl csön, valamint az e vál lal ko zás ba, illetve
a vál lal ko zás ál tal el len õr zött más vál lal ko zá sok ba be fek -
te tett tõke együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a koc ká -
za ti tõ ke alap jegy zett tõ ké jé nek hu szon öt szá za lé kát.”

(4) A Tpt. 296/Q.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A koc ká za ti tõ ke alap sza bad pénz esz kö ze it az
 Európai Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal ki bo csá tott
ál lam pa pír ban vagy bank be tét ben tart hat ja.”

62.  § A Tpt. 335.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[Az el szá mo ló ház el szá mo ló há zi te vé keny sé gen kí vül ki -
zá ró lag]

„e) üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá si egy sé gek re és lég -
szennye zõ anyag ki bo csá tá si jo gok ra vo nat ko zó ügy le tek
el szá mo lá sa,”
[te vé keny sé get vé gez het.]

63.  § (1) A Tpt. 341.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz pon ti ér ték tár ban – a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott el té rés sel – tu laj do ni ré sze se dést sze rez het:]

„c) tõzs dei te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, ide ért ve a
kül föl di tõzs dei te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tet;”

(2) A Tpt. 341.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz pon ti ér ték tár ban – a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott el té rés sel – tu laj do ni ré sze se dést sze rez het:]

„f) el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, ide -
ért ve a kül föl di el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer -
ve ze tet;”

64.  § A Tpt. 351.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A köz pon ti ér ték tár sa ját tõ ké je ré szét ké pe zõ sza bad
pénz esz kö zei ter hé re]

„a) az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la ma ál tal
 kibocsátott ál lam pa pírt sze rez het;

b) az Euró pai Unió vagy az OECD tag ál la má ban be -
jegy zett hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes -
te sí tõ ér ték pa pírt sze rez het;

c) be té tet he lyez het el az MNB-nél és az Euró pai Unió
vagy az OECD tag ál la má ban be jegy zett hi tel in té zet nél;
valamint”
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65.  § A Tpt. 370.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján az ér -
ték pa pír ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn]

„i) a fel adat kör ében el já ró adat vé del mi biz tos sal”
[szem ben, e szer vek nek a be fek te té si szol gál ta tó hoz, az
áru tõzs dei szol gál ta tó hoz, a be fek te té si alap ke ze lõ höz,
a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ höz, a tõzs dé hez, az el szá mo ló -
há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet hez és a köz pon ti ér ték -
tár hoz in té zett írás be li meg ke re sé se ese tén.]

66.  § A Tpt. 379.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[A fel ügye let bír ság ból szár ma zó be vé te le ki zá ró lag
a kö vet ke zõ cé lok ra for dít ha tó:]

„f) a bé kél te tõ tes tü let te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra,
tag ja i nak kép zé sé re.”

67.  § A Tpt. 380.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„380.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás; az áru tõzs dei szol -
gál ta tó; a be fek te té si alap; a be fek te té si alap ke ze lõ; a koc -
ká za ti tõ ke alap; a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ; a tõzs de,
a köz pon ti ér ték tár, a 81.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban
meg ha tá ro zott, az 5.  § (1) be kez dés 103. pont a) al pont ja
sze rin ti ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás, a 81.  §
(2) be kez dé sé nek d) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ki egé -
szí tõ be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ, be fek -
te té si szol gál ta tó nak nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság
vagy szö vet ke zet, az egyé ni ke res ke dõ, kül föl di szék he lyû 
be fek te té si vál lal ko zás ma gyar or szá gi kép vi se le te a Fel -
ügye let ré szé re fel ügye le ti dí jat fi zet.

(2) A fel ügye le ti díj a (3)–(4) be kez dés sze rint szá mí tott 
alap díj, valamint a 381.  § (1)–(7) be kez dé se sze rint szá mí -
tott vál to zó díj össze ge.

(3) Az alap díj az alap díj egy ség és a (4) be kez dés sze rin ti
szor zó szá mok szor za ta. Az alap díj egy ség öt ven ezer  forint.

(4) A szor zó szám
a) be fek te té si vál lal ko zás, be fek te té si alap ke ze lõ, koc -

ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, áru tõzs dei szol gál ta tó, tõzs de,
köz pon ti ér ték tár ese tén: négy,

b) az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás, be fek te té si alap ke ze lõ, 
tõzs de, köz pon ti ér ték tár ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén:
négy,

c) a 81.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro -
zott, az 5.  § (1) be kez dés 103. pont a) al pont ja sze rin ti ügy -
nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás, a 81.  § (2) be kez dé -
sé nek d) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ, be fek te té si szol gál -
ta tó nak nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság vagy szö vet ke -
zet, egyé ni ke res ke dõ, kül föl di szék he lyû be fek te té si vál -
lal ko zás ma gyar or szá gi kép vi se le te ese tén: egy.”

68.  § A Tpt. 381.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„381. § (1) A be fek te té si vál lal ko zás ál tal fi ze ten dõ vál -
tozó díj éves mér té ke

a) a 175.  § (1)–(3) be kez dé se sze rint szá mí tott tõ ke kö -
ve tel mény 3,8 ez re lé ké nek, és

b) a 81.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott 
port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve a 88.  §
(1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott ön kén tes köl csö -
nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé -
keny ség és a 88.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro -
zott ma gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si
te vé keny ség – ke re té ben ke zelt, pi a ci ér té ken szá mí tott
port fó lió esz köz ér té ke 0,25 ez re lé ké nek
össze ge.

(2) A be fek te té si alap és a koc ká za ti tõ ke alap ál tal fi ze -
ten dõ vál to zó díj éves mér té ke az alap net tó esz köz ér té ké -
nek 0,25 ez re lé ke.

(3) A be fek te té si alap ke ze lõ ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj
éves mér té ke a 81.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg -
ha tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve a
88.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ vagyonkeze -
lési te vé keny ség; a 88.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha -
tá ro zott ma gánnyug díj pénz tár; a 229.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si alap ke ze lé si te vé -
keny ség; a pénz ügyi in téz mény és a biz to sí tó ré szé re tör -
ténõ va gyon ke ze lé si te vé keny ség – ke re té ben ke zelt, pi a ci
ér té ken szá mí tott port fó lió esz köz ér té ké nek 0,25 ez re lé ke.

(4) A köz pon ti ér ték tár és a tõzs de ál tal fi ze ten dõ vál -
tozó díj éves mér té ke az éves be szá mo ló sze rin ti mérleg -
fõösszeg 0,2 ez re lé ke.

(5) Ha az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás ma gyar or szá gi fiók -
telepe ál tal vé gez te vé keny sé get, az ál ta la fi ze ten dõ vál -
tozó díj éves mér té ke

a) a be fek te té si vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pé -
nek éves be szá mo ló ja sze rin ti mér leg fõ összeg 0,1 ez re lé -
ké nek, és

b) a 81.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott 
port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve a 88.  §
(1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott ön kén tes köl csö -
nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé -
keny ség és a 88.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro -
zott ma gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si
te vé keny ség – ke re té ben ke zelt, pi a ci ér té ken szá mí tott
port fó lió esz köz ér té ke 0,125 ez re lé ké nek
össze ge.

(6) Ha az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ be fek te té si alap ke ze lõ ma gyar or szá gi fi ók te le -
pe ál tal vé gez te vé keny sé get, az ál ta la fi ze ten dõ vál to zó
díj éves mér té ke a 81.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem
ért ve a 88.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott
 önkéntes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ
 vagyonkezelési te vé keny ség; a 88.  § (1) be kez dés h) pont -
já ban meg ha tá ro zott ma gánnyug díj pénz tár; a 229.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si
alap ke ze lé si te vé keny ség; a pénz ügyi in téz mény és a biz -
to sí tó ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé keny ség – ke re -
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té ben ke zelt, pi a ci ér té ken szá mí tott port fó lió eszközér -
tékének 0,125 ez re lé ke.

(7) Ha az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ köz pon ti ér ték tár, tõzs de ma gyar or szá gi fi ók -
te le pe ál tal vé gez te vé keny sé get, az ál ta la fi ze ten dõ vál to -
zó díj éves mér té ke az éves be szá mo ló sze rin ti mérleg -
fõösszeg 0,1 ez re lé ke.”

69.  § A Tpt. 386.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„386.  § A ki bo csá tó; a nyil vá nos rész vény tár sa ság ban
be fo lyást sze rez ni kí vá nó sze mély; be fek te té si vál lal ko -
zás ban, tõzs dé ben a Fel ügye let en ge dé lyé hez kö tött ré sze -
se dést sze rez ni kí vá nó sze mély; a be fek te té si szol gál ta tó;
az áru tõzs dei szol gál ta tó; a be fek te té si alap ke ze lõ; a be -
fek te té si alap; a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ; a koc ká za ti
 tõkealap; a ter mék ér té ke sí tõ és az üz let kö tõ; a tõzs de; az
el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet és a köz -
pon ti ér ték tár az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör -
vény 67.  §-a alap ján a fel ügye le ti el já rá si, szak ér tõi szol -
gál ta tá sok igény be vé te lé ért igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat
fi zet. A fi ze ten dõ dí jak kö rét és mér té két a mi nisz ter ren -
de let ben ál la pít ja meg.”

70.  § A Tpt. 389.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A 245.  § (5) be kez dé se sze rin ti alap so ro zat ba tar to -
zó ala pok elsõ alap ja ese té ben a tá jé koz ta tó, a ke ze lé si sza -
bály zat és a rö vi dí tett tá jé koz ta tó jó vá ha gyá sá ra, valamint
a köz zé té te lé nek en ge dé lye zé sé re irá nyuló fel ügye le ti
 eljárás idõ tar ta ma húsz mun ka nap, az alap so ro zat azt kö -
ve tõ, töb bi alap ja ese té ben tíz mun ka nap. A tá jé koz ta tó, a
ke ze lé si sza bály zat és a rö vi dí tett tá jé koz ta tó jó vá ha gyá sá -
ra, valamint köz zé té te lé nek en ge dé lye zé sé re irá nyuló ké -
re lem ese té ben a Fel ügye let tíz mun ka na pon be lül kér het
hi ány pót lást. A ha tár idõ meg hosszab bí tá sá nak a tájékoz -
tató, a ke ze lé si sza bály zat és a rö vi dí tett tá jé koz ta tó jó vá -
ha gyá sá ra, valamint köz zé té te lé nek en ge dé lye zé sé re irá -
nyuló el já rás ban nincs he lye.”

71.  § A Tpt. 394.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let fel ada ta el lá tá sa ér de ké ben ke zel he ti]

„m) a pi ac fel ügye le ti el já rás so rán az el já rás alá vont
ügy fél re vo nat ko zó, az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott elõ fi ze tõi ál lo más szá má val vagy
egyéb azo no sí tó já val, a hívó és hí vott elõ fi ze tõi szá mok -
kal, valamint a hí vás és egyéb szol gál ta tás dá tu má val kap -
cso la tos sze mé lyes ada tot (csa lá di és utó név, szü le té si név, 
la kó hely, tar tóz ko dá si hely), ha a Fel ügye let va ló szí nû sí ti,
hogy a tény ál lás ma ra dék ta lan tisz tá zá sa ér de ké ben az
adat meg is me ré se szük sé ges. Az adat meg is me ré sé hez az
ügyész elõ ze tes jó vá ha gyá sa szük sé ges. A jó vá ha gyást az
ügyész ab ban az eset ben ta gad ja meg, ha a Fel ügye let nem
va ló szí nû sí ti, hogy a tény ál lás ma ra dék ta lan tisz tá zá sa

 érdekében az adat meg is me ré se szük sé ges vagy az adat -
kezelés egyéb tör vényi fel té te lei nem áll nak fenn.”

72.  § A Tpt. a 395.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
395/A.  §-sal egé szül ki:

„Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés

395/A.  § (1) A Fel ügye let fe lül vizs gál ja a be fek te té si
vál lal ko zás tõ ke meg fe le lé sé vel össze füg gõ sza bály za to -
kat, stra té gi á kat, el já rá so kat és mód sze re ket, valamint
 értékeli a be fek te té si vál lal ko zás koc ká za ta it.

(2) A fe lül vizs gá lat nak és ér té ke lés nek a hi tel-, pi a ci- és
mû kö dé si koc ká za to kon kí vül ki kell ter jed nie:

a) az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let -
ben meg ha tá ro zott bel sõ mi nõ sí té si mód szert al kal ma zó
be fek te té si vál lal ko zás ál tal vég zett stressz-teszt ered mé -
nye i re,

b) a 108/A.  § (3) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti kon -
cent rá ci ós koc ká zat ke ze lé sé re,

c) az el is mert hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si mód sze -
rek hasz ná la tá val kap cso la tos – a 108/A.  § (3) be kez dé sé -
nek f) pont ja sze rin ti – koc ká zat ke ze lé sé re szol gá ló el já rá -
sok és sza bály za tok meg bíz ha tó sá gá ra, meg fe le lõ sé gé re
és al kal ma zá si mód já ra,

d) a be fek te té si vál lal ko zás ál tal ér ték pa pí ro sí tott esz -
kö zök re vo nat ko zó sza va to ló tõke mér té ke meg fe lel-e az
ügy let gaz da sá gi tar tal ma ál tal in do kolt mér ték nek, be le -
ért ve az át adott koc ká zat mér té két is,

e) a be fek te té si vál lal ko zás lik vi di tá si koc ká za ta i nak
mér té ké re és ke ze lé sé re,

f) a di ver zi fi ká ció ha tá sá ra és en nek a kockázatfelmé -
rési rend szer ben tör té nõ figye lembevételére,

g) a pi a ci koc ká zat tal kap cso la tos tõ ke kö ve tel mény hez 
az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben
meg ha tá ro zott bel sõ mo dell mód szert al kal ma zó befek -
tetési vál lal ko zás ál tal vég re haj tott stressz-teszt ered mé -
nyek re,

h) az or szág koc ká zat ból szár ma zó pót ló la gos tõ ke kö -
ve tel mény re,

i) egy olyan mé ré si vizs gá lat ra, amely nek ke re té ben a
Fel ügye let meg ál la pít ja, hogy egy – ál ta la meg ál la pí tott
mér té kû – hir te len és vá rat lan ka mat láb vál to zás nak
 milyen ha tá sa len ne a sza va to ló tõ ké re.

(3) A fe lül vizs gá lat és ér té ke lés alap ján a Fel ügye let
meg ha tá roz za, hogy a be fek te té si vál lal ko zás ál tal al kal -
ma zott sza bály za tok, stra té gi ák, el já rá sok, mód sze rek és a
be fek te té si vál lal ko zás sza va to ló tõ ké je biz to sít ja-e a koc -
ká za tok fe de ze tét és meg bíz ha tó ke ze lé sét.

(4) A Fel ügye let ál tal vég zett fe lül vizs gá lat és ér té ke lés
a ke res ke dé si köny vet ve ze tõ be fek te té si vál lal ko zás nál
arra is ki ter jed, hogy a be fek te té si vál lal ko zás ál tal al kal -
ma zott ér té ke lé si mód sze rek és el len õr zé si el já rá sok nor -
má lis pi a ci kö rül mé nyek kö zött le he tõ vé te szik-e a pozí -
ciók rö vid idõn – leg fel jebb har minc na pon – be lü li le zá rá -
sát vagy fe de zé sét.
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(5) A fe lül vizs gá lat és ér té ke lés gya ko ri sá gát, mér té két
és rész le te zett sé gét a be fek te té si vál lal ko zás mé re te, te vé -
keny sé gé nek je len tõ sé ge, jel le ge, mér té ke és össze tett sé ge 
alap ján ará nyo san ha tá roz za meg a Fel ügye let az zal, hogy
a fe lül vizs gá la tot és ér té ke lést leg alább éven te egy szer el
kell vé gez ni.

(6) A Fel ügye let ál tal vég zett fe lül vizs gá lat és ér té ke lés
ki ter jed a be fek te té si vál lal ko zás nak a nem ke res ke dé si
 tevékenységbõl szár ma zó ka mat láb koc ká za tá ra is.”

73.  § A Tpt. a 399.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
399/A.  §-sal egé szül ki:

„399/A.  § Ha a Fel ügye let a fel ügye le ti fe lül vizs gá lat és
ér té ke lés so rán azt ál la pít ja meg, hogy a be fek te té si vál lal -
ko zás a 395/A.  § (2) be kez dés i) pont ja sze rin ti ka mat láb -
vál to zás figye lembe véte lével szá mí tott üz le ti ér té ke (esz -
köz-, ide gen for rás- és mér le gen kí vü li po zí ci ói vár ha tó
net tó pénz áram lá sá nak je len ér té ke) a sza va to ló tõke több
mint húsz szá za lé ká val csök ken ne a ka mat láb vál to zás
figye lembevétele nél kül szá mí tott üz le ti ér té ké hez vi szo -
nyít va, ak kor meg kell ten nie a szük sé ges in téz ke dé se ket.”

74.  § (1) A Tpt. 400.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let az aláb bi in téz ke dé se ket, szank ci ó kat
 alkalmazhatja:]

„a) a ki bo csá tót, a fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tet,
valamint ezek ve ze tõ ál lá sú sze mé lyét és al kal ma zott ját, a
be fo lyás szer zõt az ér ték pa pí rok for ga lom ba ho za ta lá ra, a
rend sze res és rend kí vü li tá jé koz ta tás ra, a be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny ség re, az áru tõzs dei szol gál ta tá si te vé -
keny ség re, a be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny ség re, a
 letétkezelési te vé keny ség re, a tõzs dei te vé keny ség re, az
el szá mo ló há zi, il le tõ leg köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség re,
valamint a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ban tör -
té nõ be fo lyás szer zés re vo nat ko zó jog sza bály ban, sza bály -
zat ban és az en ge dély ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg -
sér té se ese tén fi gyel mez te ti, il le tõ leg – ha szük sé ges –
a fel té te lek nek való meg fe le lés re ha tár idõ ki tû zé sé vel fel -
szó lít ja;”

(2) A Tpt. 400.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
x)–y) pon tok kal egé szül ki:

[A Fel ügye let az aláb bi in téz ke dé se ket, szank ci ó kat
 alkalmazhatja:]

„x) kö te lez he ti a be fek te té si vál lal ko zást az irá nyí tá si és
koc ká zat ke ze lé si rend sze ré re, valamint a bel sõ tõ ke meg -
fe le lés ér té ke lé si fo lya ma tá ra vo nat ko zó sza bály za tok,
 eljárások, stra té gi ák és mód sze rek meg erõ sí té sé re;

y) kö te lez he ti a be fek te té si vál lal ko zást a 175.  § (5) be -
kez dé se sze rin ti több let-tõ ke kö ve tel mény el éré sé re az zal,
hogy a be fek te té si vál lal ko zás több let-tõ ke kö ve tel mé nye
nem ha lad hat ja meg a 175.  § (2) be kez dé se sze rin ti ér ték
két sze re sét.”

75.  § A Tpt. 402.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé nek ide je alatt az
igaz ga tó ság tag ja a gaz da sá gi tár sa sá gok ra vo nat ko zó tör -
vényi ren del ke zé sek ben és az alap sza bály ban rög zí tett fel -
ada tát, cég jegy zé si jo gát nem gya ko rol hat ja. A ki ren de lés
tar ta má ra a fel ügye le ti biz to s gya ko rol ja az igaz ga tó ság
tag já nak tör vény ben és alap sza bály ban meg ál la pí tott jo -
gait és kö te le zett sé ge it.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en az igaz ga tó ság, il le tõ leg
a fel ügye lõ bi zott ság tag ja a fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé -
nek ide je alatt is jog or vos lat tal él het a fel ügye le ti biz tost
ki ren de lõ ha tá ro zat és a Fel ügye let ál tal a be fek te té si vál -
lal ko zás sal, az áru tõzs dei szol gál ta tó val, a be fek te té si
alap ke ze lõ vel, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ vel, az el szá -
mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet tel, il le tõ leg a
köz pon ti ér ték tár ral szem ben ho zott ha tá ro zat ellen, e jog -
or vos la ti el já rás ban a be fek te té si vál lal ko zást, az áru tõzs -
dei szol gál ta tót, a be fek te té si alap ke ze lõt, a koc ká za ti
 tõkealap-kezelõt, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve ze tet, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tá rat kép vi sel he ti
vagy a kép vi se let el lá tá sá ra meg bí zást ad hat.”

76.  § (1) A Tpt. 406.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bír ság össze ge:]
„a) en ge dély nél kül vég zett be fek te té si szol gál ta tá si,

ki egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tá si, áru tõzs dei szol gál ta tá -
si és be fek te té si alap ke ze lé si és koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lé -
si te vé keny ség ese tén 2 000 000–20 000 000 fo rint;”

(2) A Tpt. 406.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bír ság össze ge:]
„d) benn fen tes ke res ke de lem, il le tõ leg pi ac be fo lyá so lás 

ese tén 2 000 000–100 000 000 fo rint;”

(3) A Tpt. 406.  §-a (2) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bír ság össze ge:]
„n) en ge dély nél kül vég zett tõzs dei te vé keny ség, el szá -

mo ló há zi, il le tõ leg köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség ese tén
2 000 000–20 000 000 fo rint;”

(4) A Tpt. 406.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2)–(3) be kez dés alap ján a ki bo csá tó, a be fek te -
té si szol gál ta tó, az áru tõzs dei szol gál ta tó, a be fek te té si
alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, a tõzs de, az el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, a köz pon ti
ér ték tár ve ze tõ ál lá sú sze mé lye és al kal ma zott ja ter hé re
 kiszabható bír ság össze ge 500 000–20 000 000 fo rint.”

(5) A Tpt. 406.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A ki szab ha tó bír ság fel sõ ha tá ra a
a) (2) be kez dés a) és n) pont já tól el té rõ en az el ért be vé -

tel 200%-a,
b) (2) be kez dés d) pont já tól és a (4) be kez dés tõl elté -

rõen az el ért be vé tel 400%-a,
ha be vé tel meg ál la pít ha tó.”

5114 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/72. szám



77.  § (1) A Tpt. 451.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
o)–q) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg:]

„o) a hi tel koc ká zat, mû kö dé si koc ká zat, de vi za ár fo -
lyam-koc ká zat, nagy koc ká zat és áru koc ká zat ke ze lé sé re
és tõ ke kö ve tel mé nyé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;

p) a be fek te té si vál lal ko zás nyil vá nos ság ra ho za ta li
 követelményeinek tel je sí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat;

q) az in gat lan ér té ke lést vég zõ ter mé sze tes sze mély és
szer ve zet fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dé sé nek mi ni má lis
tar tal mi kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo -
kat.”

(2) A Tpt. 451.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
m) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg]

„m) az in gat lan ér té ke lést vég zõ ter mé sze tes sze mély
vég zett sé gé re, szak kép zett sé gé re, szak mai gya kor la tá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,”

78.  § (1) A Tpt. az e tör vény 1. mel lék le té ben sze rep lõ
3. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(2) A Tpt. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 2. mel -
lék le te lép.

(3) A Tpt. 16. szá mú mel lék le te I. 6. pont já nak f) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fek te té si alap rész le tes be fek te té si po li ti ká ja, azon
be lül kü lö nö sen:]

„f) ha a tõ ke-, illetve ho zam ígé ret a be fek te té si alap
 befektetési po li ti ká já val van alá tá maszt va, ak kor a mö göt -
tes ter ve zett tranz ak ci ók le írá sa,”

(4) A Tpt. 16. szá mú mel lék le té nek I. 13. pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13. Az össze sí tett és az egy be fek te té si jegy re jutó net -
tó esz köz ér ték szá mí tá si mód ja, gya ko ri sá ga, köz zé té te lé -
nek mód ja, he lye, ide je, ide ért ve a hi bás net tó esz köz ér ték
szá mí tás  miatt szük sé ges el szá mo lá si kö te le zett ség rész le -
tes el já rá si sza bá lya it.”

(5) A Tpt. 16. szá mú mel lék le té nek I. 22. pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„22. A szár maz ta tott ter mé kek be be fek te tõ be fek te té si
alap tá jé koz ta tó ja, rö vi dí tett tá jé koz ta tó ja, illetve ke ze lé si
sza bály za ta elõ lap ján, fi gye lem kel tés re al kal mas mó don
fel kell hív ni a be fek te tõk fi gyel mét az alap szo ká sos tól
 eltérõ koc ká za ti szint jé re, kü lön meg je löl ve az alap ál tal
a szár maz ta tott ügy le tek ré vén fel ve he tõ net tó po zí ci ók
össz ér té ke és az alap sa ját tõ ké je há nya do sá nak meg en ge -
dett leg na gyobb mér té két.”

(6) A Tpt. 21. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az éves és fél éves je len tés nek leg alább a kö vet ke zõ in -
for má ci ó kat kell tar tal maz nia:]

„4. a be fek te té si esz köz-, illetve in gat lan ál lo mány
össze té te le faj tán ként, tí pu son ként, illetve a be fek te té si
po li ti ká ban meg ha tá ro zott ka te gó ri ák, illetve az in gat lan -
ál lo mány ese té ben a 23. szá mú mel lék let sze rint rész le tez -
ve az idõ szak ele jén és vé gén;”

(7) A Tpt. 21. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ új 8. pont -
tal egé szül ki, és a mel lék let ere de ti 8–12. pont ja i nak szá -
mo zá sa 9–13. pont ra vál to zik:

[Az éves és fél éves je len tés nek leg alább a kö vet ke zõ
 információkat kell tar tal maz nia:]

„8. a tá jé koz ta tá si idõ szak ban az alap és re fe ren cia ho za -
má nak ho zam ada tai öt évre vissza me nõ en (rö vi debb el telt
idõ szak ese tén az alap in du lá sá tól), nap tá ri évek nek meg -
fe le lõ bon tás ban, a 15. szá mú mel lék let ben fog lal tak al kal -
ma zá sá val;”

(8) A Tpt. az e tör vény 3. mel lék le té ben sze rep lõ
23. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(9) A Tpt. az e tör vény 4. mel lék le té ben sze rep lõ
24. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(10) A Tpt. 25. szá mú mel lék le te az e tör vény 5. mel lék -
le té ben fog lal tak kal egé szül ki.

(11) A Tpt. 26. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
6. mel lék le te lép.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

79.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 67. és 68.  §-a 2007. ok tó ber 1-jén lép
 hatályba.

(3) 2007. jú li us 1-jén
a) a Tpt. 87.  §-ának (9) be kez dé sé ben, 99.  §-a (2) be -

kez dé sé nek h) pont já ban, és 395.  §-ának (5) be kez dé sé ben 
az „ÁKK Rt.” szö veg rész he lyé be az „ÁKK Zrt.” szö veg -
rész lép,

b) a Tpt. 11. szá mú mel lék le te 5. pont já ban az „Ál lam -
adós ság Ke ze lõ Köz pont nál” szö veg rész he lyé be „ÁKK
Zrt.-nél” szö veg rész lép.

(4) 2007. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti:
a) a Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 115. pont ja,

14.  §-ának (4) be kez dé se, 49.  §-át meg elõ zõ cím,
100.  §-ának (2) be kez dé se, 203.  §-ának (6) be kez dé se,
266.  §-ának (10)–(12) be kez dé se, 379.  §-ának (1) be kez -
dé se, 402.  §-ának (5) be kez dé se, 434.  §-ának (2) és (6) be -
kez dé se, 437.  §-ának (14)–(15) be kez dé se, 451.  §-a (2) be -
kez dé sé nek h) pont ja;

b) az egyes pénz- és tõ ke pi a ci tár gyú tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2002. évi LXIV. tör vény 72–73.  §-ai,
74.  §-ának (1), (3), (6) és (8)–(18) be kez dé sei, 75–77.  §-ai, 
78.  §-ának (2) be kez dé se, 91–93.  §-ai, 96.  §-ának (1) be -
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kez dé se, 98.  §-ának (2)–(4) be kez dé sei, 100.  §-a,
102.  §-ának (1) be kez dé se, 104–108.  §-ai, 111–113.  §-ai,
115–119.  §-ai, 120.  §-ának (1) be kez dé se, 121.  §-ának
(2) be kez dé se, 122–124.  §-ai, 126–128.  §-ai, 131.  §-a,
133–134.  §-ai, 141.  §-a, 142.  §-ának (1), (3), (5) és (8) be -
kez dé sei, 143–148.  §-ai, 149.  §-ának (1) be kez dé se,
150–153.  §-ai, 155.  §-a, 157.  §-a, 161–162.  §-ai,
163.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei, 164.  §-a, 165.  §-ának
(2) be kez dé se, 166–171.  §-ai, 172.  §-ának (2) be kez dé se,
173–181.  §-ai, 183–185.  §-ai, 187–188.  §-ai, 191.  §-ának
(1), (2) és (4) be kez dé sei, 192–195.  §-ai, 197–198.  §-ai,
200.  §-ának (2) be kez dé se, 202.  §-a, 207.  §-ának (2) be -
kez dé se, 208.  §-ának (3) be kez dé se, 209.  §-ának
(2)–(5) be kez dé sei, 210–211.  §-ai, 212.  §-ának (5) és
(9) be kez dé sei, 214.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei,
215–217.  §-ai, 218.  §-ának (2) be kez dé se, 220–226.  §-ai,
283–286.  §-ai, 4–7. szá mú mel lék le tei;

c) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2003. évi XL. tör vény 1–3.  §-ai, 5.  §-a,
8–13.  §-ai, 15–37.  §-ai, 39–42.  §-ai, 43.  §-ának (5)–(7) be -
kez dé sei, 44.  §-ának (1) és (2) be kez dé se, 45–51.  §-ai,
55.  §-a, 56.  §-ának (3) be kez dé se, 58–70.  §-ai és mellék -
lete;

d) a be fek te tõk és a be té te sek fo ko zott vé del mé vel kap -
cso la tos egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
XXII. tör vény 8–12.  §-ai;

e) a pénz ügyi szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XLVIII. tör vény
31.  §-a, 33–36.  §-ai, 38–39.  §-ai, 41–45.  §-ai, 46.  §-ának
(1) és (3) be kez dé se, 47.  §-a, 48.  §-ának (2) be kez dé se,
49–57.  §-ai, 59.  §-ának (3) be kez dé se, 61–62.  §-ai,
64–67.  §-ai;

f) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2005. évi LXII. tör vény 1.  §-ának (1)–(7) és
(9)–(14) be kez dé sei, 2–34.  §-ai, 36–49.  §-ai, 51–57.  §-ai,
58.  §-ának (2) be kez dé se, 59–98.  §-ai, 99.  §-ának (2) be -
kez dé se, 100–106.  §-ai, 109–114.  §-ai, 115.  §-ának (2) be -
kez dé se, 116–125.  §-ai, 127.  §-a, 129–132.  §-ai,
133.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei, 134.  §-a, 135.  §-ának
(2) be kez dé se, 136–138.  §-ai, 139.  §-ának (1) és
(3)–(6) be kez dé sei, 141–143.  §-ai, 145–147.  §-ai,
149–153.  §-ai, 1. mel lék le te;

g) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXVI. tör vény 1–173.  §-ai,
1–6. szá mú mel lék le te;

h) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény 198.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ , de ma te ri a li zált
rész vény nyom dai úton elõ ál lí tott rész vénnyé” szö veg -
rész, a 231.  § (2) be kez dé sé nek g) pont já ban az „ , illetve
a de ma te ri a li zált rész vény nyom dai úton elõ ál lí tott rész -
vénnyé” szö veg rész.

(5) 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti

a) a Tpt. 382–385.  §-ai, 387.  §-a;

b) az egyes pénz- és tõ ke pi a ci tár gyú tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2002. évi LXIV. tör vény 203–205.  §-ai.

Átmeneti rendelkezések

80.  § (1) Ha a 2007. jú li us 1-jén mû kö dõ be fek te té si vál -
lal ko zás a Tpt. fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben
meg ha tá ro zott bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer sze rint
szá mít ja ki a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két, ak kor
gon dos kod nia kell ar ról, hogy a sza va to ló tõ ké je fo lya ma -
to san el ér je vagy meg ha lad ja a (3)–(5) be kez dés ben rög zí -
tett össze get.

(2) Ha a 2007. jú li us 1-jén mû kö dõ be fek te té si vál lal ko -
zás a Tpt. fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben meg -
ha tá ro zott mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyét fej lett
mé ré si mód szer sze rint szá mít ja ki, ak kor gon dos kod nia
kell ar ról, hogy a sza va to ló tõ ké je fo lya ma to san el ér je
vagy meg ha lad ja a (3)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
össze get.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be fek te té si vál lal ko zás sza -
va to ló tõ ké jé nek 2007. de cem ber 31-ig el kell ér nie vagy
meg kell ha lad nia a 2007. jú ni us 30-án ha tá lyos sza bá lyok
sze rin ti mi ni má lis kö ve tel mény 95%-át.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti be fek te té si vál lal ko zás sza -
va to ló tõ ké jé nek 2008. de cem ber 31-ig el kell ér nie vagy
meg kell ha lad nia a 2007. jú ni us 30-án ha tá lyos sza bá lyok
sze rin ti mi ni má lis kö ve tel mény 90%-át.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti be fek te té si vál lal ko zás sza -
va to ló tõ ké jé nek 2009. de cem ber 31-ig el kell ér nie vagy
meg kell ha lad nia a 2007. jú ni us 30-án ha tá lyos sza bá lyok
sze rin ti mi ni má lis kö ve tel mény 80%-át.

(6) Az (1)–(5) be kez dés al kal ma zá sá ban a sza va to ló
tõke meg ha tá ro zá sá hoz a Hpt. – 2007. jú ni us 30-án ha tá -
lyos – 5. szá mú mel lék le te sze rint kell el jár ni az zal, hogy a
be fek te té si vál lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve -
tel mé nyé rõl  szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let ben fog lal -
ta kat nem kell al kal maz ni.

(7) 2007. jú li us 1-jén mû kö dõ vagy en ge dé lye zé si el já -
rás alatt álló be fek te té si vál lal ko zás a Tpt. fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott szten derd mód -
szer he lyett 2007. de cem ber 31-ig al kal maz hat ja a 2007.
jú ni us 30-án ha tá lyos, a tõ ke meg fe le lé si mu ta tó szá mí tá -
sá ról  szóló 13/2001. (III. 9.) PM ren de let ben meg ha tá ro -
zott koc ká za ti sú lyo kat az zal, hogy

a) ahol jog sza bály kor ri gált mér leg fõ össze get em lít,
azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket kell ér te ni,

b) a hi tel de ri va tí vák hoz 100%-os ügy let koc ká za ti súlyt 
kell ren del ni.

(8) A (7) be kez dés sze rint el já ró be fek te té si vál lal ko zás
a) 2007. de cem ber 31-ig al kal maz hat ja a Tpt. 2007. jú -

ni us 30-án ha tá lyos nagy koc ká zat ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it,

b) 2007. de cem ber 31-ig nem kö te les meg fe lel ni a be -
fek te té si vál lal ko zá sok ér té ke lé si fo lya ma tá ra vo nat ko zó,
a Tpt. – e tör vény 29.  §-ával be ik ta tott – 177/A.  §-ában
fog lal tak nak és a Tpt. – e tör vény 31.  §-ával be ik ta tott –
178/A.  §-ában rög zí tett nyil vá nos ság ra ho za ta li kö ve tel -
mé nyek nek,
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c) ese tén a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
2007. de cem ber 31-ig nem al kal maz hat ja a Tpt. – e tör -
vény 72.  §-ával be ik ta tott – 395/A.  §-ában fog lalt fel ügye -
le ti fe lül vizs gá lat ra és ér té ke lés re vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket,

d) mû kö dé si koc ká za ta tõ ke kö ve tel mé nyé nek meg ha -
tá ro zá sa kor a Tpt. fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let -
ben meg ha tá ro zott tõ ke kö ve tel mény ér té két csök ken te ni
kell a be fek te té si vál lal ko zás azon koc ká za ta i nak szá za lé -
kos ará nyá ban, amely re a be fek te té si vál lal ko zás a tõ ke -
meg fe le lé si mu ta tó szá mí tá sá ról  szóló 13/2001. (III. 9.)
PM ren de let sze rint tõ ke kö ve tel ményt ál la pít meg,

e) 2007. de cem ber 31-ig a Tpt. fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott fel hí gu lá si koc ká zat tõ -
ke kö ve tel mé nyé re nem kö te les sza va to ló tõ ké vel ren del -
kez ni.

(9) A (7) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a be fek te té si vál -
lal ko zás a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték ki szá mí tá -
sá nál nem al kal maz hat a Tpt. fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott ren de let ben meg ha tá ro zott hi tel koc ká zat mér sék lést.

(10) A 2007. jú li us 1-jén mû kö dõ vagy en ge dé lye zé si
el já rás alatt álló be fek te té si vál lal ko zás a Tpt. – e tör vény
27. és 28.  §-ával mó do sí tott – 173. és 175.  §-a he lyett
2007. de cem ber 31-ig al kal maz hat ja a 2007. jú ni us 30-án
ha tá lyos Tpt. 173. és 175.  §-ában fog lal ta kat.

81.  § Az in gat lan alap ke ze lõ je a Tpt. – e tör vény
43.  §-ával be ik ta tott – 266/A.  §-ában fog lal tak nak 2007.
szep tem ber 30-ig kö te les ele get ten ni.

82.  § (1) A Tpt. 2007. jú ni us 30-án ha tá lyos 384.  §-a
(3) be kez dé sé nek a köz pon ti ér ték tár fel ügye le ti díj fi ze té -
sé re vo nat ko zó ren del ke zé sét a 2006. és a 2007. nap tá ri
év ben nem kell al kal maz ni.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás; az áru tõzs dei szol gál ta tó;
a be fek te té si alap; a be fek te té si alap ke ze lõ; a koc ká za ti tõ -
ke alap; a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ; a tõzs de, a köz pon ti
ér ték tár, a 81.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro -
zott, az 5.  § (1) be kez dés 103. pont a) al pont ja sze rin ti ügy -
nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás, a 81.  § (2) be kez dé -
sé nek d) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ, be fek te té si szol gál -
ta tó nak nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság vagy szö vet ke -
zet, az egyé ni ke res ke dõ, kül föl di szék he lyû be fek te té si
vál lal ko zás ma gyar or szá gi kép vi se le te ál tal fi ze ten dõ
2007. évi fel ügye le ti díj össze gét az a)–d) pont ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint kell ki szá mí ta ni:

a) a 2007. év ben alap dí jat nem kell fi zet ni,

b) a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2007. szep tem ber 30-ig tar tó
idõ szak ese tén a 2007. szep tem ber 30-án ha tá lyos elõ -
írások sze rint kell meg ál la pí ta ni a fel ügye le ti díj össze gét
a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs
mi nisz ter ren de le te alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la -
mi Fel ügye le te ré szé re tel je sí tett, 2007. szep tem ber 30-i
idõ pont ra vo nat ko zó adat szol gál ta tás ban sze rep lõ ada tok
figye lembe véte lével,

c) a 2007. ok tó ber 1-jé tõl 2007. de cem ber 31-ig tar tó
idõ szak ese tén a 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyos elõ írások
sze rint kell meg ál la pí ta ni a vál to zó díj össze gét a 2007. évi 
éves be szá mo ló ban sze rep lõ ada tok és a pénz-, tõ ke- és
biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ren de le te 
alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé -
re tel je sí tett, 2007. szep tem ber 30-i idõ pont ra vo nat ko zó
adat szol gál ta tás ban sze rep lõ ada tok kü lön bö ze té nek
figye lembe véte lével,

d) a 2007. évi fel ügye le ti díj nem le het több a 2006. évi
fel ügye le ti díj 120 szá za lé ká nál.

83.  § Az e tör vénnyel meg ál la pí tott bír ság össze gek
 kizárólag a 2007. jú ni us 30-át köve tõen el kö ve tett jog sér tõ 
cse lek mé nyek te kin te té ben al kal maz ha tók.

84.  § (1) A 2007. jú li us 1-jén köz pon ti ér ték tá ri te vé -
keny ség és el szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge déllyel egy aránt ren del ke zõ szer ve zet a tõ ke pi ac ról
 szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi CLXXXVI. tör vény 180.  §-ának (8) be kez dé sé ben
fog lalt kö te le zett ség tel je sí té sé ig, de leg ké sõbb 2008. de -
cem ber 31-ig jo go sult tu laj do ni ré sze se dést sze rez ni tör -
vény ál tal meg ha tá ro zott szer ve zett pi a cot mû köd te tõ gaz -
da sá gi tár sa ság ban, és jo go sult a kö vet ke zõ te vé keny sé gek 
vég zé sé re:

a) üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá si egy sé gek re és lég -
szennye zõ anyag-ki bo csá tá si jo gok ra vo nat ko zó ügy le tek
el szá mo lá sa,

b) ne mes fém le té ti õr zé se és le tét ke ze lé se.

(2) A 2007. jú li us 1-jén köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség
és el szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge -
déllyel egy aránt ren del ke zõ szer ve zet 2008. ja nu ár 31-ig
al kal maz hat ja a 2005. de cem ber 31-én ha tá lyos Tpt.
337.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat. A köz pon ti
 értéktári te vé keny ség és el szá mo ló há zi te vé keny ség vég -
zé sé re jo go sí tó en ge déllyel egy aránt ren del ke zõ szer ve zet
2008. feb ru ár 1-jé tõl a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál -
lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 3.  § (1) be kez -
dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get ki zá -
ró lag a 2005. de cem ber 31-én ha tá lyos Tpt. 337.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek ré szé re vé -
gezhet.

Módosuló jogszabályok

85.  § A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény 312.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fe le lõs vál la lat irá -
nyí tá si je len tést” szö veg rész he lyé be „fe le lõs tár sa ság irá -
nyí tá si je len tést”, a 312.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Bu da -
pes ti Ér ték tõzs de Fe le lõs Vál la lat irá nyí tá si Aján lá sa it”
szö veg rész he lyé be „Bu da pes ti Ér ték tõzs de Fe le lõs Tár sa -
ság irá nyí tá si Aján lá sa it” szö veg rész lép.

86.  § A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXVI. tör vény
180.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „2008.” szö veg rész he lyé -
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be „2009.” szö veg rész, a 180.  §-ának (9) be kez dé sé ben
a „2007.” szö veg rész he lyé be „2008.” szö veg rész lép.

87.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

1. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i
2006/48/EK irány elve a hi tel in té ze tek te vé keny sé gé nek
meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go zott szö veg).

2. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i
2006/49/EK irány elve a be fek te té si vál lal ko zá sok és hi tel -
in té ze tek tõ ke meg fe le lé sé rõl (át dol go zott szö veg).

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. melléklet
a 2007. évi LII. törvényhez

„3. számú melléklet
a 2001. évi CXX. törvényhez

Származtatott ügyletek nettó pozícióinak
a származtatott alap nettó pozíciójának

számításához figye lembe veendõ értéke számításához
alkalmazott szorzók

A szár maz ta tott ügy let alap ját ké pe zõ be fek te té si 
esz köz

Szor zó szám

a) De vi za 0,50

b) Há rom év nél hosszabb hát ra lé võ fu -
tam ide jû köt vény és/vagy ka mat láb po zí -
ció 0,25

c) Há rom év nél rö vi debb és egy év nél
hosszabb hát ra lé võ fu tam ide jû köt vény
és/vagy ka mat láb po zí ció 0,15

d) Egy év nél rö vi debb hát ra lé võ fu tam -
ide jû köt vény és/vagy ka mat láb po zí ció 0,10

e) Az a)–d) pont ba nem tar to zó egyéb
be fek te té si esz köz 1,00”

2. melléklet
a 2007. évi LII. törvényhez

„9. számú melléklet
a 2001. évi CXX. törvényhez

A rész vény tár sa ság igaz ga tó sá gá nak a vé te li
aján lat tal kap cso la tos vé le mé nyé nek

kö te le zõ tar tal mi ele mei

1. A rész vény tár sa ság neve, szék he lye;

2. a vé te li aján lat össze fog la lá sa, ki tér ve a vé te li aján lat 
alap ve tõ fel té te le i re (ellen ér ték, a vé te li aján lat el fo ga dá -
sá ra ren del ke zés re álló idõ szak, fi ze tés mód ja);

3. nyi lat ko zat ar ról, hogy a rész vény tár sa ság ve ze tõ
tiszt ség vi se lõi be töl te nek-e ve ze tõ ál lást, illetve ren del -
kez nek-e be fo lyás sal az aján lat te võ nél, illetve az aján lat te -
võ ben be fo lyás sal ren del ke zõ nél, illetve mi lyen más kap -
cso lat áll fenn az em lí tet tek kel;

4. a rész vény tár sa ság tu laj do no si struk tú rá ja, a leg -
alább öt szá za lé kos sza va za ti jog gal ren del ke zõ sze mé lyek
fel so ro lá sa, a rész vé nye ik da rab szá ma és a sza va za ta ik
szá má nak fel tün te té se;

5. a vé le mény ben ki kell tér ni arra is, hogy a be fo lyás -
szer zés mi ként érin ti a rész vény tár sa ság mun ka vál la ló it;

6. a rész vény tár sa ság igaz ga tó sá gá nak ja vas la ta a vé te -
li aján lat el fo ga dá sá ra, vagy annak el uta sí tá sá ra a ja vas lat
rész le tes in do ko lá sá val; ha bár mely igaz ga tó sá gi tag vé le -
mé nye el tér a ja vas lat tól, vagy tar tóz ko dott a ja vas lat meg -
ho za ta la so rán, ak kor ezt a tényt in do ko lás mel lett fel kell
tün tet ni;

7. a tár sa ság igaz ga tó sá ga ál tal meg bí zott füg get len
pénz ügyi ta nács adó meg ne ve zé se, illetve a ta nács adó arra
vo nat ko zó nyi lat ko za ta, hogy ese té ben nem áll fenn olyan
ér dek el len tét, amely be fo lyá sol ja azon ké pes sé gét, hogy
el fo gu lat lan je len tést ad jon;

8. a mun ka vál lalók vé le mé nye a vé te li aján lat ról.”

3. melléklet
a 2007. évi LII. törvényhez

„23. számú melléklet
a 2001. évi CXX. törvényhez

E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott 
jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban nem zet kö zi pénz ügyi in téz -
mény nek mi nõ sül:

 1. az Af ri kai Fej lesz té si Bank,
 2. az Ame ri ka-kö zi Be fek te té si Tár sa ság,
 3. az Ame ri ka-kö zi Fej lesz té si Bank,
 4. az Ázsi ai Fej lesz té si Bank,
 5. az Euró pai Be ru há zá si Alap,
 6. az Euró pai Be ru há zá si Bank,
 7. az Euró pai Kö zös ség,
 8. az Euró pa Ta nács Fej lesz té si Bank ja,
 9. az Euró pai Új já épí té si és Fej lesz té si Bank,
10. az Észa ki Be ru há zá si Bank,
11. a Fe ke te-ten ge ri Ke res ke del mi és Fej lesz té si Bank,
12. a Ka ri bi Fej lesz té si Bank,
13. a Kö zép-ame ri kai Gaz da sá gi In teg rá ci ós Bank,
14. a Nem zet kö zi Be ru há zás biz to sí tá si Ügy nök ség,
15. a Nem zet kö zi Fi ze té sek Bank ja,
16. a Nem zet kö zi Pénz ügyi Tár sa ság,
17. a Nem zet kö zi Új já épí té si és Fej lesz té si Bank,
18. a Nem zet kö zi Va lu ta alap.”
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4. melléklet
a 2007. évi LII. törvényhez

„24. számú melléklet
a 2001. évi CXX. törvényhez

Nyilvános ingatlanalapok éves és féléves jelentésében
közzéteendõ információk

1. Az éves je len tés ben az aláb bi, in gat la non kén ti ada -
to kat kell meg ad ni:

a) az in gat lan címe; hely raj zi szá ma; az aláb bi 2. pont
sze rin ti funk ci o ná lis ka te gó ri ák sze rin ti be so ro lá sa; brut -
tó, illetve net tó bér be ad ha tó te rü le te; az épí tés, hasz ná lat -
ba vé tel éve; ter ve zett tar tá si idõ táv ja. Az elõb bi, in gat la -
non kén ti ada tok tár sas há zan ként össze von tan is meg ad ha -
tó ak,

b) te lek be so ro lá sú in gat lan nál: öve ze ti be so ro lás; be -
épít he tõ ség; szint te rü le ti mu ta tó; épít mény ma gas ság, mi -
ni mum zöld te rü le ti mu ta tó; köz mû el lá tott ság; épí té si en -
ge dély ren del ke zés re ál lá sa.

2. Az éves és fél éves je len tés ben az in gat lan ál lo mány
ele me i nek aláb bi, funk ci o ná lis és föld raj zi szem pon tú ka -
te gó ri ák ba tör té nõ be so ro lá sá ra vo nat ko zó, az egyes ka te -
gó ri ák sze rin ti bon tás ban meg adott össze sí tett ér ték ada to -
kat kell meg ad ni:

Funk ci o ná lis
ka te gó ri ák

In gat lan ér ték (Ft)

Bu da pest
és kör nyé ke

Vi dék Kül föld Össze sen

Te lek

La kó in gat lan

Iro da in gat lan

Ke res ke del mi in -
gat lan

Lo gisz ti kai in gat lan

Ipar i in gat lan

Ve gyes hasz no sí tá -
sú in gat lan

Fej lesz tés alatt álló
in gat lan

Egyéb in gat lan

Össze sen:

A „Bu da pest és kör nyé ke” ka te gó ri á ba Bu da pest és a
vele köz vet le nül ha tá ros te le pü lé sek, „Vi dék” ka te gó ri á ba
pe dig a „Bu da pest és kör nyé ke” ka te gó ri á ba nem sorol -
ható, de bel föl dön ta lál ha tó te le pü lé sek so ro lan dók.

Amennyi ben egy funk ci o ná lis ka te gó ri á ba a port fó li ó -
ból leg alább két in gat lan (tár sas há zak e te kin tet ben egy in -
gat lan nak mi nõ sít he tõk) tar to zik, a funk ci o ná lis ka te gó ria
adat kö te le zõ en pub li ká lan dó. Egy in gat lan ese tén az in -
gat lan az egyéb in gat lan ka te gó ri á ba is be so rol ha tó, eb ben
az eset ben funk ci o ná lis ka te gó ria adat ként ez a meg je lö lés
is fel tün tet he tõ. Adott funk ci o ná lis ka te gó ri á ba tar to zik
egy in gat lan, amennyi ben az adott funk ció sze rin ti hasz no -
sí tás az in gat lan ér té ké nek vagy net tó bér te rü le té nek leg -
alább 60%-át adja. Ve gyes hasz no sí tá sú az in gat lan,
amennyi ben egyik funk ció sem do mi náns a hasz no sít ha tó -
ság szem pont já ból.

3. Az éves és fél éves je len tés ben az aláb bi ada to kat és
mu ta tó szá mo kat, funk ci o ná lis ka te gó ri án kén ti bon tás ban,
illetve össze sí tett adat ként kell meg ad ni:

a) az adott idõ szak ra vo nat ko zó net tó (áfa nél kü li, bér -
be adó ál tal vi selt költ sé gek kel csök ken tett) bér le ti díj be -
vé tel, to váb bá ezen díj be vé tel de vi zá lis meg osz lá sa,

b) bér be adott ság (for du ló na pi ha tá lyos bér le ti szer zõ -
dés ál lo mány sze rin ti net tó bér be adott te rü let oszt va a tel -
jes net tó bér be ad ha tó te rü let tel),

c) in gat lan jö ve del me zõ ség (a for du ló na pi ha tá lyos
szer zõ dés ál lo mány ban rög zí tett net tó éve sí tett bér le ti díj
oszt va az in gat lan ál lo mány for du ló na pi net tó esz köz ér ték
sze rin ti ér té ké vel),

d) faj la gos bér le ti díj-be vé tel (net tó éves bér le ti díj be -
vé tel oszt va az in gat la nok net tó bér be ad ha tó te rü le té vel),

e) faj la gos in gat lan ér té kek (in gat lan ál lo mány for du ló -
na pi net tó esz köz ér ték sze rin ti ér té ke oszt va az in gat lan ál -
lo mány tel jes brut tó te rü le té vel),

f) in gat la nok adott idõ sza ki pi a ci ér té ké nek szá za lé kos
vál to zá sa (az in gat la nok adott idõ szak zá ró na pi és kez dõ -
na pi pi a ci ér té ké nek kü lönb sé ge csök kent ve az idõ sza ki
ér ték nö ve lõ be ru há zá sok kal, oszt va az in gat la nok idõ szak
ele ji net tó esz köz ér ték sze rin ti pi a ci ér té ké vel).

4. Az éves és fél éves je len tés ben az aláb bi ada to kat,
a tel jes in gat lan port fó li ó ra vo nat ko zó an, össze sí tett adat -
ként kell meg ad ni:

a) idõ szak ele jén és vé gén az in gat lan port fó lió ará nya
a net tó esz köz ér té ken be lül,

b) bér le ti szer zõ dé sek át la gos fu tam ide je (ak tu á lis bér -
le ti díj jal sú lyo zott fu tam idõ, ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dé -
sek ese tén fu tam idõ ként a fel mon dá si pe ri ó dus hosszát
 alkalmazva),

c) bér lõk, ve võk szá ma,

d) bér le ti szer zõ dé sek biz to sí té ki szint je (biz to sí té kok
ér té ke oszt va a havi net tó bér le ti díj és üze mel te té si költ -
ség össze gé vel),

e) tõ ke át té tel (for du ló na pi tel jes hi tel ál lo mány ér té ke
oszt va a for du ló na pi net tó esz köz ér ték kel).
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5. Az éves je len tés ben a be vé te le ken, dí ja kon, költ sé -
ge ken be lül kell meg ad ni:

a) in gat lan ér té ke sí té sek nye re sé ge (in gat lan ér té ke sí té -
sek nye re sé ge a nyil ván tar tá si ér ték hez ké pest),

b) fe de ze ti ügy le tek nye re sé ge/vesz te sé ge,
c) kár té rí tés, bá nat pénz cí mén be fo lyó be vé te lek,

illetve ilyen cí men ki fi ze tett össze gek,
d) a be fek te té si je gyek for gal ma zá sa kap csán a be fek -

te tõk ál tal az alap nak fi ze tett dí jak,
e) in gat lan üze mel te té si költ sé gek,
f) in gat lan-köz mû költ sé gek,
g) in gat lan-kar ban tar tá si költ sé gek,
h) in gat lan biz to sí tá si költ sé gek,
i) in gat lan adók,
j) in gat lan-ér ték becs lé si költ sé gek,
k) in gat lan ügy nö ki ju ta lé kok,
l) jogi költ sé gek,
m) bank költ ség,
n) ka mat költ ség.”

5. melléklet
a 2007. évi LII. törvényhez

A Tpt. 25. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 19. és
20. pont tal egé szül ki:

[Az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le lés

Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„19. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us
14-i 2006/48/EK irány elve a hi tel in té ze tek te vé keny sé gé -
nek meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go zott szö veg).

20. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i 
2006/49/EK irány elve a be fek te té si vál lal ko zá sok és hi tel -
in té ze tek tõ ke meg fe le lé sé rõl (át dol go zott szö veg).”

6. melléklet
a 2007. évi LII. törvényhez

„26. számú melléklet
a 2001. évi CXX. törvényhez

A kockázati tõkealap alapkezelési szabályzatának
kötelezõ tartalmi elemei

1. Be ve ze tés
A koc ká za ti tõ ke be fek te tés jel leg ze tes sé ge i nek rész le -

tes le írá sa, a mû kö dé si fel té te lek is mer te té se.

2. A koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ re vo nat ko zó in for má ci ók
A koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ
a) cég ne ve, szék he lye;
b) a cég be jegy zé sé nek szá ma, he lye és ide je;

c) a Fel ügye let tõl ka pott te vé keny sé gi en ge dé lyé nek
szá ma, dá tu ma;

d) a ve ze tõ ál lá sú sze mély neve, szak mai ön élet raj za;
e) a könyv vizs gá ló neve, en ge dé lyé nek szá ma.

3. A koc ká za ti tõ ke alap ra vo nat ko zó in for má ci ók
a) a koc ká za ti tõ ke alap neve;
b) a koc ká za ti tõ ke alap jegy zett tõ ké je, a jegy zett tõke

fel eme lé sé re és le szál lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok, az
 ideiglenes koc ká za ti tõ ke alap-jegy tu laj do no sok kal való
el szá mo lás mód ja;

c) a koc ká za ti tõ ke alap-je gyek név ér té ke, da rab szá ma,
so ro zat- és sor szá ma, valamint a koc ká za ti tõ ke alap-jegy -
hez fû zõ dõ jo gok be mu ta tá sa;

d) a jegy zés kor vál lalt va gyo ni hoz zá já ru lás fel szó lí tás
el le né re tör té nõ nem tel je sí té se ese tén al kal ma zan dó ren -
del ke zé sek;

e) a koc ká za ti tõ ke alap fu tam ide je meg hosszab bít ha tó -
sá gá nak le he tõ sé ge és fel té te lei és le het sé ges leg hosszabb
idõ tar ta ma;

f) a koc ká za ti tõ ke alap be fek te té si el ve i nek le írá sa,
meg vál toz ta tá sá nak le he tõ sé ge és fel té te lei, ide ért ve egy -
sze mé lyes tár sa ság ba való be fek te tés, illetve meg ha tá ro zó
vagy több sé gi ré sze se dést ered mé nye zõ be fek te tés le he tõ -
sé gét vagy ki zá rá sát;

g) hi tel fel vé tel le he tõ sé gei, a tör vényi kor lá tok,
valamint a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ ál tal fel ál lí tott to -
váb bi kor lá to zá sok is mer te té se;

h) a köl csön nyúj tás fel té te lei, a köl csön nyúj tás le he tõ -
sé ge vagy ki zárt sá ga, köl csön nyúj tás ese tén a tör vény ál tal 
meg ha tá ro zott kor lá to zá son túli to váb bi kor lá to zá sok;

i) a tõ ke nö vek mény és a ho zam meg ál la pí tá sá nak és
 kifizetésének rész le tes sza bá lyai, a koc ká za ti tõ ke alap
 tõkenövekményének fel osz tá sá ra vagy újra be fek te té sé re
vo nat ko zó sza bá lyok (a mû kö dé si idõn be lül fi zet-e ho za -
mot a koc ká za ti tõ ke alap, ha ho zam kép zõ dik, vagy tel jes
egé szé ben újra be fek te ti; ha fi zet nek ho za mot, mi lyen idõ -
kö zön ként tör tén het a ki fi ze tés stb.);

j) a koc ká za ti tõ ke ala pot ter he lõ vár ha tó dí jak és költ -
sé gek té te les fel so ro lá sa, a dí jak és költ sé gek össze gé re
vagy szá mí tá si mód já ra, to váb bá azok el szá mo lá sá ra
 vonatkozó rész le tes tá jé koz ta tás;

k) a koc ká za ti tõ ke alap-jegy tu laj do no sok tájékozta -
tásának a sza bá lyai;

l) ta nács adó ra vagy köz re mû kö dõ re vo nat ko zó in for -
má ci ók;

m) a koc ká za ti tõ ke alap meg szû né sé vel kap cso la tos
ren del ke zé sek;

n) a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ dí ja zá sá ra vo nat ko zó
fel té te lek, a díj for má ja, mér té ke, szá mí tá sá nak mód ja,
a ki fi ze tés fel té te lei;

o) az alap ke ze lé si sza bály zat vagy az e tör vény ál tal
a koc ká za ti tõ ke alap-jegy tu laj do no sok jó vá ha gyá sá nak
elõ írása ese tén a jó vá ha gyás el já rá si fel té te lei; és

p) a net tó esz köz ér ték szá mí tá sá ra és köz zé té te lé re
 vonatkozó elõ írások.”

5120 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/72. szám



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
27/2007. (VI. 11.) EüM

rendelete

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi

ellenõrzésérõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet
módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dé sé nek da) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si,
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ké re lem rõl az OÉTI 30 na pon be lül ha tá ro zat tal
dönt. Az en ge dély meg adá sa ese tén ér te sí ti a ké rel me zõt
a nyil ván tar tá si szám ról, amely he lyet te sí ti az össze te võt
a 9.  § (1) be kez dés i) pont já ban elõ írt fel so ro lás ban.
A nyil ván tar tá si szám hét szám jegy bõl áll, az elsõ ket tõ
a tit ko sí tás en ge dé lye zé sé nek év szá ma, a kö vet ke zõ ket tõ
a Ma gyar or szág hoz hoz zá ren delt „21” kód szám, az utol só
há rom szám je gyet az OÉTI ha tá roz za meg.”

2.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A 2. szá mú mel lék let 1234–1243. pont ja sze rin ti

össze te võt tar tal ma zó koz me ti kai ter mék 2008. feb ru ár
21-tõl nem hoz ha tó for ga lom ba, nem ke rül het ér té ke sí tés -
re, illetve bár mely más mó don nem ad ha tó át a vég sõ fel -
hasz ná ló nak.”

3.  §

Az R. 15.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg rész lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a) a Ta nács 76/768/EGK irány elve (1976. jú li us 27.)
a koz me ti kai ter mé kek re vo nat ko zó tag ál la mi jogsza -

bályok kö ze lí té sé rõl, valamint annak a 79/661/EGK,
82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK,
93/35/EGK ta ná csi, a 2003/15/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK,
85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EK,
88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK,
92/8/EGK, 92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 
96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK,
2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK, 2003/1/EK,
2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK,
2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK,
2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK,
2006/78/EK, 2007/1/EK bi zott sá gi irány el vek kel és a
Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár -
sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Ma gyar
Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel Köztár -
saság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, valamint az Euró pai Unió
alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok mány
II. mel lék let 1. rész C. pont já val tör tént mó do sí tá sai;”

4.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) A 2.  § és a mel lék let 2–4. pont ja 2007. no vem ber
21-én lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 9.  § (1) be kez dé sé nek k) pont ja.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 3.  §
a) (1) be kez dé sé ben a „vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti in té ze -

té hez (a továb biak ban: vá ro si in té zet)” szö veg rész he lyé be 
a „kis tér sé gi, fõ vá ro si ke rü le ti in té ze té hez (a továb biak ban 
együtt: kis tér sé gi in té zet)” szö veg rész,

b) (4) be kez dé sé ben a „vá ro si” szö veg rész he lyé be
a „kis tér sé gi” szö veg rész
lép.

(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, valamint az Euró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány, II. Mel lék let 1. rész C. pont;

b) a Bi zott ság 2006/78/EK irány elve (2006. szep tem -
ber 29.) a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná -
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csi irány elv II. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör -
ténõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2007/1/EK irány elve (2007. ja nu ár 29.)
a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná csi
irány elv II. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ
hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 419. pont ja he lyé be az 
aláb bi szö veg rész lép:

„419. a nem em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la ti mel lék ter -
mé kek re vo nat ko zó egész ség ügyi elõ írások meg ál la pí tá -
sá ról  szóló, 2002. ok tó ber 3-i 1774/2002/EK euró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let 4., illetve 5. cik ké ben meg ha tá -
ro zott 1. és 2. ka te gó ri á ba tar to zó anya gok, valamint az
azok ból szár ma zó össze te võk”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 663. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„663. (2RS,3RS)-3- (2-Klór-fe nil)-2-(4-flu or-fe nil)-
[1H-1,2,4-tri a zol-1-il)me til]oxi rán, epo xi ko na zol (CAS-
 szám 133855-98-8)”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 1182. pont ja ha tá lyát
vesz ti.

4. Az R. 2. szá mú mel lék le te az aláb bi 1234–1243. pon -
tok kal egé szül ki:

„1234. PEG-3,2’,2’-di-p-fe ni lén-di a min, haj fes ték
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
144644-13-3)

1235. 6-nit ro-o-to lu i din, haj fes ték össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 570-24-1)

1236. HC Yel low no. 11, haj fes ték össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 73388-54-2)

1237. HC Oran ge no. 3, haj fes ték össze te võ je ként tör -
ténõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 81612-54-6)

1238. HC Gre en no. 1, haj fes ték össze te võ je ként tör -
ténõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 52136-25-1)

1239. HC Red no. 8 és sói, haj fes ték össze te võ je ként tör té -
nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 97404-14-3, 13556-29-1)

1240. Tet ra hid ro-6-nit ro ki no xa lin és sói, haj fes ték
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
158006-54-3, 41959-35-7)

1241. Dis per se Red 15, ki vé ve mint szennye zõ dés
a Dis per se Vi o let 1-ben, haj fes ték össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén (CAS-szám 116-85-8)

1242. 4-ami no-3-flu or-fe nol, haj fes ték össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 399-95-1)

1243. N,N’-di he xa de cil-N,N’-bisz(2-hid ro xi e til)pro -
pán di amid Bisz-hid ro xi-etil-bisz-he xil-de cil-ma lon amid,
haj fes ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén
(CAS-szám 149591-38-8)”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

45/2007. (VI. 11.) FVM
rendelete

a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének
engedélyezése, telepítése, mûvelése és megszüntetése

részletes szabályairól, valamint ezen eljárások
igazgatási szolgáltatási díjáról

A fás szá rú ener ge ti kai ül tet vé nyek rõl  szóló 71/2007.
(IV. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 8.  § (7) be -
kez dé sé ben, az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 67.  § (2) be kez dé sé ben, az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény 90.  §
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és
h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
7.  § (2) be kez dé se te kin te té ben az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el já ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter -
rel, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el já ró
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel, to váb bá
e be kez dés és az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak te kin te té ben 
a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ben el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fás szá rú ener ge ti kai ül tet vény te le pí té sé hez ki zá ró -
lag az er dé sze ti sza po rí tó anya gok ról  szóló 110/2003.
(X. 21.) FVM ren de let kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ,
 engedélyes ter me lõ ál tal elõ ál lí tott, mi nõ sí tett sza po rí tó -
anya got le het fel hasz nál ni.

2.  §

(1) A fás szá rú ener ge ti kai ül tet vé nyek ben en ge dé lyez -
he tõ min den er dé sze ti és ener ge ti kai célú faj ta, amely az
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Euró pai Unió va la mely tag ál la má ban és az Euró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam -
ban, to váb bá va la mennyi olyan ál lam ban el is mert, amely -
nek ál lam pol gá ra az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai,
valamint az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la -
po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg állapodásban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos
jog ál lást él vez, illetve a nem ze ti sza po rí tó anyag-for rás
jegy zék ben, faj ta jegy zék ben sze re pel, a Kö zös sé gi
Növény fajta Hi va tal nyil ván tar tá sá ban meg ta lál ha tó,
 illetve Ma gyar or szá gon ál lam i el is me rést ka pott és e ren -
de let 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt alap fa jok valame -
lyikébõl le ve zet he tõ. Sar jaz ta tá sos tí pu sú fás szá rú ener -
ge ti kai ül tet vény ki zá ró lag nyár, fûz és akác fa jok ból lé te -
sít he tõ.

(2) Az R. 2.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
iga zo lást – ké re lem re – nyár és fûz fa jok ese té ben a fajta -
tulajdonos, akác ese té ben az Er dé sze ti Tu do má nyos In té -
zet adja ki.

(3) Az iga zo lás az R. 2.  § (2) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zot ta kon fe lül tar tal maz za az adott faj ra, illetve
faj tá ra vo nat ko zó ide á lis ter mõ he lyi adott sá gok meg je lö -
lé sét, valamint a faj ta tu laj do nos iga zo lá sa ese tén a ma -
gyar or szá gi hasz ná lat ra vo nat ko zó fel ha tal ma zást is.

(4) Az R. 3.  § (4) be kez dé se alap ján vé dett ter mé sze ti
 területen, valamint a vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem
 minõsülõ Na tu ra 2000 te rü le ten fe hér akác (Ro bi nia
pseudo acacia) te le pí té se nem en ge dé lyez he tõ.

3.  §

A mû ve lé si ág meg vál toz ta tá sá nak az in gat lan-nyil ván -
tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM ren de let sze rin ti be je len -
té sé hez csa tol ni kell a te le pí tés en ge dé lye zé sé rõl (fenn -
maradásáról) ren del ke zõ jog erõs ha tá ro zat, illetve meg -
szün te tés ese tén a ha tó sá gi bi zo nyít vány hi te les má so la tát.

4.  §

Az R. 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti mun ka nap ló nak tar tal -
maz nia kell:

a) a te le pí té si terv alap ján el vég zett mun kák be jegy zé sét,
b) az al kal ma zott tech no ló gia fel tün te té sét,
c) a fa anyag le ter me lé sé nek mód ját,
d) a meg szün te tés mód ját.

5.  §

(1) A fás szá rú ener ge ti kai ül tet vény te le pí té sé nek en ge -
dé lye zé se iránt in dí tott el já rá sok ban fi ze ten dõ igaz ga tá si

szol gál ta tá si díj össze ge ti zen egy ezer fo rint, mely ma gá -
ban fog lal ja az R. 4.  § (2) be kez dé se sze rint a ter mõ he lyi
adott sá gok vizs gá la tá hoz szük sé ges hely szí ni szem le,
 talajmintavétel és la bor vizs gá lat költ sé ge it is. Amennyi -
ben a ta laj min ta vé tel az 5 hek tárt meg ha lad ja, a díj össze ge 
min den meg kez de tett 5 hek tár ese té ben négy ezer fo rint tal
emel ke dik.

(2) A te le pí tés, illetve a meg szün te tés el vég zé sé nek az
R. 6.  § (3) be kez dé se sze rin ti el len õr zé se, és a te le pí tés
fenn ma ra dá sá nak az R. 8.  § (2) be kez dé se sze rin ti en ge dé -
lye zé se iránt in dí tott el já rá sok ban fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj össze ge ki lenc ezer fo rint.

(3) Amennyi ben az ugyan azon ké rel me zõ ál tal azo nos
idõ pont ban be nyúj tott több, azo nos cél ra irá nyuló ké re -
lem ben meg je lölt in gat la nok egyi ké nek te rü le te sem ha -
lad ja meg az öt hek tárt, az in gat la nok egy más sal szom szé -
do sak vagy egy dû lõ ben van nak, a ké rel mek után fi ze ten -
dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ként az egyéb ként járó dí jak
fe lét kell meg fi zet ni.

(4) Az el já rás díj át a ké re lem be nyúj tá sa kor a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ille té kes te rü le ti szer ve
(a továb biakban: MgSzH) ál tal ki ál lí tott szám la alap ján az
MgSzH-nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 2. szá mú
mel lék let sze rin ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já -
ra kell meg fi zet ni kész pénz ben vagy bank i át uta lás sal.

(5) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj az MgSzH be vé te le,
ame lyet az R.-ben, az e ren de let ben, valamint kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta i val össze füg gés ben
fel me rü lõ költ sé ge i nek fe de zé sé re hasz nál hat fel.

(6) Az MgSzH dön té se ellen az ügy fél ál tal be nyúj tott
jog or vos la ti ké re lem díja az elsõ fokú el já rás dí já nak két -
sze re se. A (4)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat a jog or vos la ti
el já rás ban is meg fele lõen al kal maz ni kell. Amennyi ben a
ké rel me zõ a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint meg ál la pí -
tott igaz ga tá si szol gál ta tá si díj jal érin tett va la mely ké re -
lem ben szü le tett dön tés ellen for dul jog or vos la tért, a jog -
or vos la ti ké re lem díj át az elsõ fokú el já rás alap já ul szol -
gáló ké re lem re irány adó igaz ga tá si szol gál ta tá si díj alapul -
vételével kell ki szá mí ta ni.

6.  §

A díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sá ra az
Itv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, valamint
31.  §-ának (2) és (5)–(7) be kez dés ben fog lal ta kat, a jog or -
vos la ti díj vissza té rí té sé re a 32.  §-ában fog lal ta kat kell
alkal mazni az zal, hogy ál lam i adó ha tó ság he lyett
MgSzH-t, il le té k he lyett dí jat kell ér te ni.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM ren de let 40.  §
(2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en szán tó mû -
ve lé si ág ban kell nyil ván tar ta ni még:]

„e) a lágy szá rú ener gia nö vé nyek kel ener ge ti kai cél ból
hasz no sí tott te rü le tet, valamint a sar jaz ta tá sos tí pu sú fás
szá rú ener ge ti kai ül tet vényt.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM ren de let 48.  §
(2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en fá sí tott te rü -
let mû ve lé si ág ban kell nyil ván tar ta ni még:]

„f) a hen ge res tí pu sú fás szá rú ener ge ti kai ül tet vényt.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelethez

A fás szárú energetikai ültetvényekben
engedélyezhetõ alapfajok

Fe hér nyár Po pu lus alba

Fe ke te nyár Po pu lus nig ra

Szür ke nyár Po pu lus x ca nes cens

Rez gõ nyár Po pu lus tre mu la

Fe hér fûz Sa lix alba

Ko sár fo nó fûz Sa lix vi mi na lis

Fe hér akác Ro bi nia pse u do a ca cia

Méz gás éger Al nus glu ti no sa

Ma gas kõ ris Fra xi nus ex cel si or

Kes keny le ve lû kõ ris Fra xi nus an gus ti fo lia

Vö rös tölgy Qu er cus rub ra

Fe ke te dió Jug lans nig ra

Ko rai ju har Acer pla ta no i des
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2. számú melléklet a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek elõirányzat-felhasználási keretszámlái

In téz mény meg ne ve zé se Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

1. Ba ra nya Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10025003-00289809-00000000

2. Bács-Kis kun Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10025004-00289799-00000000

3. Bé kés Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10026005-00289847-00000000

4. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10027006-00289861-00000000

5. Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10028007-00289737-00000000

6. Fej ér Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10029008-00289775-00000000

7. Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10032000-00289830-00000000

8. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10033001-00289720-00000000

9. Haj dú-Bi har Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10034002-00289706-00000000

10. He ves Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10035003-00289878-00000000

11. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10045002-00289768-00000000

12. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10036004-00289885-00000000

13. Nóg rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10037005-00289892-00000000

14. So mogy Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10039007-00289854-00000000

15. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10044001-00289751-00000000

16. Tol na Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10046003-00289823-00000000

17. Vas Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10047004-00289816-00000000

18. Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10048005-00289744-00000000

19. Zala Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 10049006-00289902-00000000



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

46/2007. (VI. 11.) FVM
rendelete

a földhivatalokról  szóló
62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról

A föld ügyi szak igaz ga tá si te vé keny ség rõl és szer ve zet -
rõl  szóló 68/1990. (IV. 4.) MT ren de let 1.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM ren -
de let mel lék le te az aláb bi ak sze rint mó do sul:

a) az 5/2. pont (En csi Kör ze ti Föld hi va tal) fel so ro lá sa
ki egé szül a „Gi bárt” szö veg résszel;

b) a 6/3. pont he lyé be a kö vet ke zõ fel so ro lás lép, a mel -
lék let ki egé szül a kö vet ke zõ 6/4. pont tal, egy út tal a je len -
le gi 6/4. és 6/5. pon tok szá mo zá sa 6/5.-re és 6/6.-ra vál -
tozik:

„6/3. Sze ge di Kör ze ti Föld hi va tal
Al gyõ
Baks
Ba lás tya
Csen ge le
Deszk
Dóc
Do ma szék
Kis te lek
Kü bek há za
Ó pusz ta szer
Pusz ta szer
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zsom bó

6/4. Sze ge di Kör ze ti Föld hi va tal Mó ra hal mi Ki ren delt -
sé ge

Ásott ha lom
Bor dány
For rás kút
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa

Ül lés
Zá kány szék”;
c) a 10/3. pont (Gyön gyö si Kör ze ti Föld hi va tal) fel so -

ro lá sa ki egé szül a „Pá los vö rös mart” szövegrésszel;
d) a 10/4. pont (Hat va ni Kör ze ti Föld hi va tal) fel so ro lá -

sa ki egé szül a „Ke rek ha raszt” szö veg résszel;
e) a 13/1. pont (Ba las sa gyar ma ti Kör ze ti Föld hi va tal)

fel so ro lá sa ki egé szül az „Ipoly szög” szövegrésszel;
f) a 13/4. pont (Sal gó tar já ni Kör ze ti Föld hi va tal) fel so -

ro lá sa ki egé szül a „So mos kõ új fa lu” szövegrésszel;
g) a 14/7. pont (Mo no ri Kör ze ti Föld hi va tal) fel so ro lá -

sa ki egé szül a „Mo no ri er dõ” szövegrésszel;
h) a 17/5. pont (Ta má si Kör ze ti Föld hi va tal) fel so ro lá -

sa ki egé szül a „Pári” szö veg résszel.

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

47/2007. (VI. 11.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai

berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl  szóló

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
ön ál ló, épí tés sel nem járó gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé -
sek be szer zé sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té -
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te le i rõl  szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 5.  § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Me zõ gaz da sá gi ter me lõ – to váb bi jo go sult sá gi fel -
té tel ként – a tá mo ga tást csak ab ban az eset ben ve he ti
igény be, ha a be ru há zás sal érin tett me zõ gaz da sá gi üze mé -
nek mé re te meg ha lad ja a 4 Euró pai Mér ték egy sé get
(EUME).”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a fo lya mat ban lévõ lévõ ügyek re is al kal maz ni
kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2007. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná csa Bu -
da pes ten a 2007. má jus 21. nap ján meg tar tott nyil vá nos
ülé sen meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Kol lé gi u má nak 1. szá mú 
ál lás fog la lá sát ha tá lyon kí vül he lye zi.

INDOKOLÁS

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se a bí ró sá gok szer -
ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény
(Bszi.) 31.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja, valamint az
1998. évi XIX. tör vény (Be.) 439.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján a Be. 44.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já -

ban sza bá lyo zott jog kö ré ben – az egy sé ges ítél ke zé si gya -
kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben – jog egy sé gi el já rás le foly ta -
tá sát, és en nek ered mé nye ként a Leg fel sõbb Bí ró ság Bün -
te tõ Kol lé gi u má nak BK 1. szá mú ál lás fog la lá sa ha tá lyon
kí vül he lye zé sét in dít vá nyoz ta.

Az in dít vá nyo zó a 2007.E1.II.JE/B.2/4. szá mú elõ ter -
jesz tésében ki fej tet te, hogy a bûn cse lek mé nyek meg ne ve -
zé sé rõl  szóló BK 1. szá mú ál lás fog la lás a jog sza bá lyi vál -
to zá sok ra te kin tet tel je len tõs rész ben meg ha la dot tá vált,
át dol go zá sa in do kolt len ne, de nincs olyan tör vényi ren -
del ke zé sen ala pu ló dön tés ho za tal ra fel jo go sí tott fó rum,
amely ezt az át dol go zást el vé gez het né. Mind er re fi gye -
lem mel – je len le gi tar tal má val – az ál lás fog la lás nem tart -
ha tó fenn.

A leg fõbb ügyész a BF.1100/2007. szá mú át ira tá ban
– valamint kép vi se lõ je az ülé sen – a jog egy sé gi in dít -
vánnyal egyet ér tett.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csa a jog egy sé gi
in dít ványt ala pos nak ta lál ta.

Amint azt az in dít vány he lye sen fej tet te ki, a BK 1. szá -
mú ál lás fog la lás 1979. év ben tör té nõ el fo ga dá sa óta el telt
köz el há rom év ti zed alatt a Bün te tõ Tör vény köny vet 65
eset ben mó do sí tot ták, amely mó do sí tá sok az Ál ta lá nos
Részt és a Kü lö nös Részt is érin tet ték. A tör vényhozás szá -
mos új bûn cse lek ményt ko di fi kált, ame lyet a BK 1. ér te -
lem sze rû en még nem tar tal maz ha tott.

To vább ra is in do kolt a bûn cse lek mé nyek meg ne ve zé sé -
nek nap ra kész, ke zel he tõ össze ál lí tá sa, annak ér de ké ben,
hogy ugyan azo kat a bûn cse lek mé nye ket a bí ró sá gok azo -
nos mó don je löl jék meg az íté le tek ren del ke zõ ré szé ben.
En nek az igény nek a BK 1. már nem tud meg fe lel ni, és
nincs olyan tör vényi ren del ke zé sen ala pu ló és dön tés ho za -
tal ra fel jo go sí tott fó rum, amely en nek az ál lás fog la lás nak
a fe lül vizs gá la tát el vé gez het né.

A Bszi. 105.  §-a sze rint a tör vény hatályba lépését meg -
elõ zõ en ho zott ál lás fog la lá sok el té rõ irány mu ta tást tar tal -
ma zó jog egy sé gi ha tá ro za tok meg ho za ta lá ig alkalmaz -
hatók.

Erre te kin tet tel a Leg fel sõbb Bí ró ság a Bszi. 27.  §-a
alap ján a ren del ke zõ rész sze rint ha tá ro zott, az ala pos jog -
egy sé gi in dít vány nak meg fele lõen a BK 1. szá mú ál lás fog -
la lást ha tá lyon kí vül he lyez te.

Bu da pest, 2007. má jus 21.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Ka to na Sán dor s. k., Dr. Édes Ta más s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Hor váth Ibo lya s. k., Dr. Mé szár Róza s. k.,
bíró bíró

a jog egy sé gi ta nács tag jai
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


