
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2007. no vem ber 28.,

szerda

162. szám

Ára: 4557,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2007: CXXXIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11627

2007: CXXXV. tv. A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl . . . . . . . . . . . . . . 11629

2007: CXXXVI. tv. A pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és
meg aka dá lyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11643

2007: CXXXVII. tv. A pénz ügyi szol gál ta tá so kat érin tõ egyes tör vények jog har mo ni -
zá ci ós célú mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11661

2007: CXXXVIII. tv. A be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról,
va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról . . 11693

139/2007. (XI. 28.) FVM r. A ba rom fi ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti tá mo ga tá sok fel té te -
le i rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11771

140/2007. (XI. 28.) FVM r. A ser tés ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti tá mo ga tá sok feltéte -
leirõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11778

141/2007. (XI. 28.) FVM r. A pi a ci sze rep lõk nek az 1973/2004/EK ren de let 37. cik ke alap ján
ener gia nö vény fel dol go zó ként, il let ve fel vá sár ló ként tör té nõ el -
is me ré sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11784

142/2007. (XI. 28.) FVM r. A Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól  szóló 44/2003.
(IV. 26.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11793

40/2007. (XI. 28.) HM r. A ka to nai szol gá la ti vi szony mél tat lan ság cí mén tör té nõ meg szün te -
té sé nek el já rá si sza bá lya i ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11795

92/2007. (XI. 28.) KvVM r. A hul la dék le ra kás sal, va la mint a hul la dék le ra kó val kap cso la tos
egyes sza bá lyok ról és fel té te lek rõl  szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM 
ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11797

244/2007. (XI. 28.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11813

245/2007. (XI. 28.) KE h. Dab ró na ki Gyu la rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg -
bízás aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11814

246/2007. (XI. 28.) KE h. Do bo kay Gá bor rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg bí zás
aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11814

247/2007. (XI. 28.) KE h. Gyõr Mi hály rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg bí zás
aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11814

248/2007. (XI. 28.) KE h. Mo hai Lász ló György rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet
meg bí zás aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11814

249/2007. (XI. 28.) KE h. Dr. Póka Fe renc rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg bí zás
aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11815

250/2007. (XI. 28.) KE h. Dr. Si mo nyi And rás rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg -
bí zás aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11815

A tartalomjegyzék a 11626. oldalon folytatódik.



11626 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám

Ol dal TARTALOMJEGYZÉK

251/2007. (XI. 28.) KE h. Szõcs Fe renc rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg bí zás
aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11815

252/2007. (XI. 28.) KE h. Dr. Ta ub ner Zol tán rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg -
bízás aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11815

253/2007. (XI. 28.) KE h. Dr. Tor zsa Ist ván rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg -
bízás aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11816

254/2007. (XI. 28.) KE h. Bo hár Ernõ rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg bí zá sá ról 11816

255/2007. (XI. 28.) KE h. Dr. Györ kös Pé ter rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve ti ki ne ve -
zé sé rõl és megbízásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11816

256/2007. (XI. 28.) KE h. Jó zsef Ju dit rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve ti ki ne ve zé sé rõl 
és megbízásáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11816

257/2007. (XI. 28.) KE h. Kecs kés Ti bor rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve ti ki ne ve zé -
sé rõl és megbízásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11817

258/2007. (XI. 28.) KE h. Ké ke si Fe renc rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve ti ki ne ve zé -
sé rõl és megbízásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11817

259/2007. (XI. 28.) KE h. Kiss Ró bert rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve ti ki ne ve zé sé rõl 
és megbízásáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11817

260/2007. (XI. 28.) KE h. Len gyel Mik lós rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve ti ki ne ve zé -
sé rõl és megbízásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11817

261/2007. (XI. 28.) KE h. Dr. Mi há lyi Géza rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg bí -
zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11818

262/2007. (XI. 28.) KE h. Dr. So mo gyi Fe renc rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet meg -
bí zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11818

263/2007. (XI. 28.) KE h. Csil lik Ró bert rend kí vü li kö ve ti és meg ha tal ma zott mi nisz te ri ki ne -
ve zé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11818

264/2007. (XI. 28.) KE h. Sze ra tics Pé ter rend kí vü li kö ve ti és meg ha tal ma zott mi nisz te ri
kinevezésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11818

265/2007. (XI. 28.) KE h. Za lai Csa ba rend kí vü li kö ve ti és meg ha tal ma zott mi nisz te ri ki ne ve -
zé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11819

266/2007. (XI. 28.) KE h. Nyug ál lo má nyú ha tár õr dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl . . . . . . . . . . 11819

1/2007. (XI. 28.) OGY p. ny. A bur mai hely zet rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11819



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXXXIV.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl  szóló 
2006. évi CXXVII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Kvtv.)
9.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
(a továb biak ban: Vtv.) 35.  § (2) be kez dé sé nek i) pont já ban 
meg je lölt egye di brut tó for gal mi ér ték 5,0 mil lió fo rint.

(5) A Vtv. 36.  §-ának (2)–(3) be kez dé se sze rin ti in gye -
nes át ru há zás ról 2007-ben va la mennyi érin tett va gyon -
tárgy ese té ben a Kor mány dönt.

(6) A Vtv. 36.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg je lölt ke ret -
összeg 10 000 mil lió fo rint.”

2.  § A Kvtv. 26.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A Kincs tár az E. Alap utol só be vé te lé nek be ér ke zé -
se és az utol só el lá tá sá nak, il let ve ki adá sá nak ki fi ze té se
után az e tör vény 4.  § (1) be kez dés a) és f) pont ja, (8) be -
kez dé se, va la mint az 5. sz. mel lék le té nek 9. pont ja alap ján
az egész ség ügyi in téz mé nyek ré szé re tör tént köz pon ti
költ ség ve té si ki fi ze té sek össze gé vel, de leg fel jebb az
E. Alap összes ki adá sát meg ha la dó pénz for gal mi be vé te li
több le te mér té ké ig uta lást tel je sít a LXXII. Egész ség biz to -
sí tá si Alap fe je zet 8. E. Alap cél tar ta lék cím ter hé re a köz -
pon ti költ ség ve tés ja vá ra a tárgy év utol só kincs tá ri nap ján.

(5) A (4) be kez dés ben em lí tett egész ség ügyi in téz mé -
nyek ré szé re tör tént köz pon ti költ ség ve té si ki fi ze té sek
nagy sá gá ról a Pénz ügy mi nisz té ri um a tárgy év utol só elõt ti 
kincs tá ri nap já ig tá jé koz tat ja a Kincs tárt.”

3.  § A Kvtv. 31.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz ok ta tá si köz fel ada tot el lá tó egy ház a nor ma -
tív hoz zá já ru lá son és tá mo ga tá son túl az egy há zak hit éle ti
és köz cé lú te vé keny sé gé nek anya gi fel té te le i rõl  szóló
1997. évi CXXIV. tör vény (a továb biak ban: az egy há zak
tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény) 6.  §-ában meg ha tá ro zot tak
sze rint ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult. A (3) be kez dés
alap ján ki szá mí tott tá mo ga tá si összeg – füg get le nül az
igény be vett köz ok ta tá si szol gál ta tás szá má tól  –
190 000 fo rint/év min den va lós el lá tott gyer mek, il let ve ta -

nu ló után, amely a fenn tar tó egy há zat il le ti meg óvo dai el -
lá tot tak, is ko lai köz is me re ti ok ta tás ban, szak kép zé si el mé -
le ti ok ta tás ban, gyógy pe da gó gi ai ok ta tás ban részt ve -
võk – a 3. szá mú mel lék let 15.1. és 16.4.1. pont ja i ban
2007. au gusz tus 31-éig, a 15.2. pont já ban 2007. szep tem -
ber 1-jé tõl figye lembe ve he tõ – tört évi (8/12 és 4/12 havi)
lét szá ma alap ján. E ki egé szí tõ tá mo ga tás ra az egy ház a fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nye gya kor ló in téz mé nyé ben ok ta tott jai 
után nem jo go sult.

(3) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz ményt a Nek. tv.
47.  §-ának (4) és (13) be kez dé se alap ján fenn tar tó or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány zat a nor ma tív hoz zá já ru lá son
és tá mo ga tá son túl a Nek. tv. 47.  §-ának (10)–(12) be kez -
dé se sze rint min den va lós el lá tott gyer mek, il let ve ok ta tott
ta nu ló után 190 000 fo rint/év ki sebb sé gi fenn tar tói ki egé -
szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult, az így figye lembe ve he tõ óvo -
dai el lá tot tak, is ko lai köz is me re ti ok ta tás ban, szak kép zé si
el mé le ti ok ta tás ban, gyógy pe da gó gi ai ok ta tás ban részt ve -
võk – a 3. szá mú mel lék let 15.1. és 16.4.1. pont ja i ban
2007. au gusz tus 31-éig, a 15.2. pont já ban 2007. szep tem -
ber 1-jé tõl figye lembe ve he tõ tört évi (8/12 és 4/12 havi)
lét szá ma alap ján.

(4) A szo ci á lis és gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi köz -
fel ada tot el lá tó in téz ményt fenn tar tó egy há zi jogi sze mély
a nor ma tív hoz zá já ru lá son túl az egy há zak tá mo ga tá sá ról
 szóló tör vény fel té te lei sze rint ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo -
go sult. En nek mér té ke a 3. szá mú mel lék let 11. b)–l) és
12–14. pont ja i ban meg ál la pí tott nor ma tí va 51,2%-a.”

4.  § A Kvtv. 69.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés a tár sa da lom biz to sí tá si al rend -
szer nek az Ny. Alap és az E. Alap költ ség ve té se összeg zé -
sé bõl adó dó 2007. évi

a) be vé te li fõ össze gét 4 224 631,3 mil lió fo rint ban,
b) ki adá si fõ össze gét 4 252 131,2 mil lió fo rint ban,
c) hi á nyát 27 499,9 mil lió fo rint ban ál la pít ja meg.”

5.  § A Kvtv. 71.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés az E. Alap 2007. évi
a) be vé te li fõ össze gét 1 659 946,3 mil lió fo rint ban,
b) ki adá si fõ össze gét 1 687 446,2 mil lió fo rint ban,
c) hi á nyát 27 499,9 mil lió fo rint ban ál la pít ja meg.”

6.  § A Kvtv. 77.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(4) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím-cso port
18. Össze vont szak el lá tás jog cím ki adá si elõ irány za tá ból

a) 10 000,0 mil lió fo rint a kró ni kus és az ak tív fek võ be -
teg szak el lá tást, va la mint a já ró be teg szak el lá tást vég zõ
egész ség ügyi szol gál ta tók ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra,

b) 3000,0 mil lió fo rint az ápo lá si na pok kal ará nyos ki -
egé szí tõ díj for má já ban az ak tív, il let ve kró ni kus fek võ be -
teg szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tók nál ke zelt 
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be te gek kom fort ér ze té nek ja ví tá sá ra, az ét kez te tés és az
in téz mé nyi hi gi é ni ás fel té te lek szín vo na lá nak eme lé sé -
re – ezen be lül 1000,0 mil lió fo rint esz köz be szer zés re,
2000,0 mil lió fo rint az ét ke zé si nor ma tí va fi nan szí ro zá sá -
ra – for dít ha tó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak alap -
ján.”

7.  § A Kvtv. 81.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
2. Egész ség biz to sí tás pénz be ni el lá tá sai al cí men be lül az
adott elõ irány zat ter hé re kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö -
rül mé nyek ese tén táp pénz meg ál la pí tá sá ra 180,0 mil lió fo -
rint, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély meg ál la pí tá sá ra
10,0 mil lió fo rint, gyer mek gon do zá si díj meg ál la pí tá sá ra
25,0 mil lió fo rint, a 3. Ter mé szet be ni el lá tá sok al cí men be -
lül az adott elõ irány zat ter hé re, kü lö nös mél tány lást ér -
dem lõ kö rül mé nyek ese tén gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás ra
140,0 mil lió fo rint, gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás ra
1300,0 mil lió fo rint hasz nál ha tó fel.”

8.  § A Kvtv. 84.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:
[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál -

la pít sa meg]
„g) a 77.  § (4) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro -

zott ki egé szí tõ tá mo ga tás és ki egé szí tõ dí ja zás”
[rész le tes sza bá lya it.]

9.  § A Kvtv. 85.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„85.  § (1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a pénz ügy mi -
nisz tert, hogy a 40.  § (5), va la mint a 41.  § (5) be kez dé se
sze rin ti mér té ket ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi mi nisz ter, hogy
ren de let ben ál la pít sa meg a 77.  § (4) be kez dés b) pont já -
ban az esz köz be szer zés és ét ke zé si nor ma tí va fi nan szí ro -
zá sá ra szol gá ló ke ret össze gek fel hasz ná lá sá nak rész le tes
sza bá lya it.”

10.  § A Kvtv. 1. szá mú mel lék le té nek ada tai a kö vet ke -
zõ sze rint vál toz nak:

a) A X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 20. Tar ta lé kok cím,
3. Köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék al cím ki adá si elõ irány za ta
45 000,0 mil lió fo rint ra, a X. fe je zet össze sen ki adá si elõ -
irány za ta 250 845,1 mil lió fo rint ra vál to zik.

b) A XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fe je zet,
3. Köz gyûj te mé nyek cím tá mo ga tá si elõ irány za ta 11 969,1 
mil lió fo rint ra, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso -
port, 3. Do lo gi ki adá sok ki emelt elõ irány zat ki adá si elõ -
irány za ta 3685,3 mil lió fo rint ra, 11. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok cím, 2. Nor ma tív fi nan szí ro zás al cím, 3. Köz -
ok ta tá si célú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tá sa
jog cím-cso port, 2. Egy há zi és ki sebb sé gi köz ok ta tá si in -
téz mé nyek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa jog cím tá mo ga tá si elõ -
irány za ta 17 910,0 mil lió fo rint ra, az 1. Mû kö dé si költ ség -
ve tés elõ irány zat cso port, 5. Egyéb mû kö dé si célú ki adá -
sok, tá mo ga tá sok ki emelt elõ irány zat 17 910,0 mil lió fo -

rint ra, a 10. Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa al -
cím, 2. Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga -
tá sa jog cím-cso port, 1. Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány
jog cím tá mo ga tá si elõ irány za ta 4570,0 mil lió fo rint ra,
1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 5. Egyéb
mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok ki emelt elõ irány zat
ki adá si elõ irány za ta 4570,0 mil lió fo rint ra; 2. Egyéb kul tu -
rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa jog cím tá -
mo ga tá si elõ irány za ta 2900,0 mil lió fo rint ra, 1. Mû kö dé si
költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 5. Egyéb mû kö dé si célú
tá mo ga tá sok, ki adá sok ki emelt elõ irány zat ki adá si elõ -
irány za ta 2900,0 mil lió fo rint ra, 14. PPP prog ra mok kal
kap cso la tos ki adá sok al cím, 4. Hoz zá já ru lás az MNM
mély ga rázs bér le ti dí já hoz jog cím-cso port tá mo ga tá si elõ -
irány za ta 0 mil lió fo rint ra, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ -
irány zat-cso port, 3. Do lo gi ki adá sok ki emelt elõ irány zat
ki adá si elõ irány za ta 0 mil lió fo rint ra, a XX. fe je zet össze -
sen ki adá si elõ irány za ta 639 388,0 mil lió fo rint ra, össze -
sen tá mo ga tá si elõ irány za ta 406 766,0 mil lió fo rint ra vál -
to zik.

c) A XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je -
zet, 16. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 48. Szo ci á lis
célú hu mán szol gál ta tá sok al cím, 3. Egy há zi szo ci á lis in -
téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se jog cím-cso port tá mo ga -
tá si elõ irány za ta 3958,0 mil lió fo rint ra, 1. Mû kö dé si költ -
ség ve tés elõ irány zat cso port, 5. Egyéb mû kö dé si célú ki -
adá sok, tá mo ga tá sok ki emelt elõ irány zat 3958,0 mil lió fo -
rint ra, a XXVI. fe je zet össze sen ki adá si elõ irány za ta
982 618,0 mil lió fo rint ra, össze sen tá mo ga tá si elõ irány za -
ta 238 848,2 fo rint ra vál to zik.

11.  § A Kvtv. 6. szá mú mel lék le té nek 1.11.1. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.11. A 2008–2010. évi igény lés re vo nat ko zó egyes
sza bá lyok]

„1.11.1. A ki egé szí tõ tá mo ga tás össze gét csök ken ti:

1.11.1.1. a tárgy évet meg elõ zõ év ben fel vett és ugyan -
ezen év de cem ber 31-éig vissza nem fi ze tett mû kö dé si
célú hi tel – ez utób bi nál szá mí tá son kí vül hagy va az év vé -
gén a kö vet ke zõ évi elõ irány zat ter hé re át utalt köz pon ti
költ ség ve té si for rá sok ból vissza fi ze tett lik vid hi telt – és a
tárgy évet meg elõ zõ év ben a mû kö dé si cél ra hasz nált fel -
hal mo zá si célú, va la mint köt vény ki bo csá tás ból szár ma zó
be vé te lek – út mu ta tó mód szer ta na sze rint szá mí -
tott – együt tes össze gé nek 2008-ban a 70%-a, 2009-tõl a
100%-a,

1.11.1.2. a 2008. év tõl az 1500 fõ vagy az alat ti la kos -
ság szá mú te le pü lés ese tén a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok
tá mo ga tá sa ke re té ben ösz tön zött kö vet ke zõ fel ada tok hoz,
in téz mé nyek hez kap cso ló dó – út mu ta tó mód szer ta na sze -
rint szá mí tott – for rás hi ány idõ ará nyos össze ge, amennyi -
ben

– 2007. szep tem ber 1. után – azon ön kor mány za tok
ese té ben, ame lyek a 2007. év ben e ki egé szí tõ tá mo ga tás -
ban nem ré sze sül tek, 2008. szep tem ber 1. után – a köz ok -
ta tá si fel ada ta it ön ál ló an lát ja el, ezen in téz mé nyét (in téz -
mé nye it) ön ál ló an tart ja fenn,
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– 2008. má jus 1. után a szo ci á lis alap szol gál ta tá si és
 intézményi el lá tá si, gyer me kek át me ne ti gon do zá si,
 gyermekjóléti alap szol gál ta tá si és bel sõ el len õr zé si fel -
ada ta it ön ál ló an lát ja el, ezen in téz mé nyét (in téz mé nye it)
ön ál ló an tart ja fenn,
ki vé ve, ha köz igaz ga tá si hi va ta li fel men tés sel ren del ke -
zik.

A köz igaz ga tá si hi va tal a fel men tést meg ad ja:
– ha az ön kor mány zat föld raj zi hely ze te vagy a köz le -

ke dé si vi szo nyok nem te szik le he tõ vé, hogy tár sul jon,
– ha az ön kor mány zat az adott fel adat el lá tá sá ra már

mû kö dõ tár su lás hoz vagy más te le pü lé si ön kor mány -
zat(ok) ál tal el lá tott fel adat hoz, fenn tar tott in téz mény hez
kí vánt csat la koz ni, de a tár su lás ban részt ve võ, il let ve a kö -
zös fel adat el lá tás hoz fel kért te le pü lé si ön kor mány za tok
ezt nem tett ék szá má ra le he tõ vé.”

12.  § A Kvtv. 6. szá mú mel lék le té nek 1.11.2.2. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.11.2. A je len mel lék let 1.3.9. pont ja sze rin ti át lag tól
való el té rés szá mí tá sa kor – leg fel jebb az or szá gos te le pü -
lés ka te gó ria 100%-os mér té ké nek meg fe le lõ szin tig – az
ön kor mány zat elõ zõ évi ki adá sát csök ken ti:]

„1.11.2.2. a je len mel lék let 1.11.1.1. pont ja sze rint szá -
mí tás ba vett összeg.”

13.  § A Kvtv. 12. szá mú mel lék le té nek ada tai a kö vet ke -
zõk sze rint vál toz nak:

A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 1. Egész -
ség biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek cím,
1. Mun kál ta tói egész ség biz to sí tá si já ru lék al cím be vé te li
elõ irány za ta 590 220,0 mil lió fo rint ra, a 2. Biz to sí tot ti
egész ség biz to sí tá si já ru lék al cím, 1. Biz to sí tott ál tal fi ze -
tett egész ség biz to sí tá si já ru lék jog cím-cso port be vé te li
elõ irány za ta 475 784,0 mil lió fo rint ra, a 2. Egész ség biz to -
sí tá si el lá tá sok ki adá sai cím, 3. Ter mé szet be ni el lá tá sok
al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím-cso port,
15. Men tés jog cím ki adá si elõ irány za ta 20 851,5 mil lió fo -
rint ra, 18. Össze vont szak el lá tás jog cím ki adá si elõ irány -
za ta 522 480,1 mil lió fo rint ra, a 4. Gyógy szer tá mo ga tás
jog cím-cso port, 5. Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás ki -
adá sa jog cím ki adá si elõ irány za ta 5400,0 mil lió fo rint ra,
az 5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog cím-cso port,
1. Köt szer tá mo ga tás jog cím ki adá si elõ irány za ta 4330,0
mil lió fo rint ra, 3. Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga -
tás jog cím ki adá si elõ irány za ta 36 020,0 mil lió fo rint ra
vál to zik, ki egé szül a 8. E. Alap cél tar ta lék cím mel, amely -
nek ki adá si elõ irány za ta 500,0 mil lió fo rint, a LXXII.
Egész ség biz to sí tá si Alap össze sen ki adá si elõ irány za ta
1 687 446,2 mil lió fo rint ra, be vé te li elõ irány za ta
1 659 946,3 mil lió fo rint ra vál to zik.

14.  § A Kvtv. 14. szá mú mel lék le te 1. pont já nak LXXII. 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fe je zet alat ti fel so ro lá -
sa az „E. Alap cél tar ta lék (8. cím)” szö veg résszel egé szül
ki.

Vegyes és záró rendelkezések

15.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

16.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Kvtv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–c)) pont ja.

17.  § (1) E tör vény 3.  §-ában fog lal ta kat 2007. ja nu ár
1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az e tör vény 1.  §-ában meg ha tá ro zott ke ret összeg az 
e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja és 2007. de cem ber
31. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zik.

(3) Az e tör vény 11.  §-ával meg ál la pí tott, a Kvtv. 6. szá -
mú mel lék le té nek 1.11.1.1. al pont já nak a köt vény ki bo csá -
tás ból szár ma zó be vé te lek re vo nat ko zó ren del ke zé sét az
e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen tör té nõ köt vény ki bo -
csá tá sok ra kell al kal maz ni.

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 CXXXV.
tör vény

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl*

A tör vény cél ja, hogy a pénz ügyi pi a cok za var ta lan és
ered mé nyes mû kö dé se, a pi a ci vi szo nyok át lát ha tó sá ga, a
tisz tes sé ges pi a ci ver seny fenn tar tá sa, il let ve a pénz ügyi
pi a cok kal szem be ni bi za lom erõ sí té se ér de ké ben sza bá -
lyoz za a pi a ci sze rep lõk fel ügye le tét.

Mind ezek ér de ké ben az Or szág gyû lés – az Eu ró pai
Unió jog anya gá val össz hang ban – a kö vet ke zõ tör vényt
al kot ja:

I. Fejezet

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI
FELÜGYELETÉNEK JOGÁLLÁSA ÉS MÛKÖDÉSE

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogállása

1.  § (1) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) kor mány hi va tal.

(2) A Fel ügye let szék he lye: Bu da pest.

(3) A Fel ügye let szer ve ze ti egy sé ge a Fel ügye le ti Ta -
nács, va la mint a hi va tal.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § (1) A Fel ügye let szá má ra fel ada tot csak tör vény
vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ír -
hat elõ.

(2) A Fel ügye let te vé keny sé gé rõl a Fel ügye le ti Ta nács
el nö ke min den év má jus 31. nap já ig – a fel ügye le tét el lá tó
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) út ján – be szá mol a
Kor mány nak. A Fel ügye let a Kor mány ál tal jó vá ha gyott
be szá mo lót a hon lap ján köz zé te szi.

(3) A Fel ügye let te vé keny sé gé rõl és a fel ügyelt szer ve -
ze tek mû kö dé sé nek ál ta lá no sít ha tó fel ügye le ti ta pasz ta la -
ta i ról a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke fél éven te, a fé lé vet kö -
ve tõ hó nap 30. nap já ig írás ban tá jé koz tat ja a mi nisz tert,
aki ér té ke li azt, és szük ség ese tén ki egé szí tõ tá jé koz ta tást
kér. A Fel ügye let a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott tá jé koz ta tót 
a hon lap ján köz zé te szi.

(4) Fel ügye le ti jog kör ben a Fel ügye let ha tá ro za tát és
vég zé sét meg vál toz tat ni, mó do sí ta ni vagy meg sem mi sí te -
ni, il let ve a Fel ügye le tet el já rás le foly ta tá sá ra kö te lez ni
nem le het.

(5) A Fel ügye let vé le mé nye zé si jog gal ren del ke zik a
pénz ügyi rend szert, a fel ügyelt in téz mé nye ket és sze mé -
lye ket, va la mint a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ dön té sek és
jog sza bá lyok elõ ké szí té se so rán, va la mint ja vas la tot te het
jog sza bá lyok meg al ko tá sá ra.

A Felügyelet feladatai

3.  § (1) A Fel ügye let el lát ja mind azon fel ada tot, ame lyet 
tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog -
sza bály a ha tás kö ré be utal.

(2) A Fel ügye let fel ada tai el lá tá sa so rán együtt mû kö dik
a Ma gyar Nem ze ti Bank kal (a továb biak ban: MNB), a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal, és a 4.  §-ban meg ha tá ro zott
szer ve ze tek vagy sze mé lyek el len õr zé sét el lá tó más ha tó -
sá gok kal.

(3) A Fel ügye let fel ada tai el lá tá sá hoz az össze vont ala -
pú és ki egé szí tõ fel ügye let meg va ló sí tá sa és az in teg rá ci ós
fo lya ma tok elõ moz dí tá sa ér de ké ben nem zet kö zi együtt -
mû kö dés ke re té ben a kül föl di pénz ügyi fel ügye le ti ha tó sá -
gok kal együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt het, tör vény
ren del ke zé sei sze rint in for má ci ó kat cse rél het.

(4) Kül föl di pénz ügyi fel ügye le ti ha tó ság nak mi nõ sül
az adott fel adat kör te kin te té ben az a ha tó ság, amely sa ját
or szá ga joga alap ján a Fel ügye let ál tal el lá tott fel adat kö -
rök va la me lyi ké vel ren del ke zik.

(5) A Fel ügye let pénz ügyi fel ügye le ti ha tó sá gok egy -
más kö zöt ti nem zet kö zi együtt mû kö dé sét elõ moz dí tó
nem zet kö zi szer ve ze tek be tag ként be lép het.

(6) A Fel ügye let tag ja a 2001/527/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat tal lét re ho zott Eu ró pai Ér ték pa pír-sza bá lyo zók Bi zott -
sá gá nak, a 2004/5/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal lét re ho zott
Eu ró pai Bank fel ügye lõk Bi zott sá gá nak és a 2004/6/EK bi -

zott sá gi ha tá ro zat tal lét re ho zott A Biz to sí tás és a Fog lal -
koz ta tói Nyug dí jak Eu ró pai Fel ügye le ti Bi zott sá gá nak.

4.  § Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a Fel ügye let
lát ja el

a) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény,

b) 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,

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 (a továb biak ban: Hpt.),

d) a la kás ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi
CXIII. tör vény,

e) a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény,

f) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény,

g) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény,

h) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény (a továb -
biak ban: Tpt.),

i) 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.),

j) az elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel in té -
zet rõl  szóló 2004. évi XXXV. tör vény,

k) 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.),

l) a fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl  szóló
2007. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban: Fnytv.),

m) a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol -
gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek
sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Bszt.), va la mint

n) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény (a továb biak ban: Pmt.)
ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek, sze mé lyek és te vé keny sé -
gek fel ügye le tét.

5.  § (1) A Fel ügye let lát ja el a fel adat kör ében a
2006/2004/EK eu ró 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 eu ró 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, va la mint

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 eu ró 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.
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(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.

6.  § (1) A Fel ügye let lát ja el a Pmt.-ben meg ha tá ro zott
fel adat kör ében az 1781/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let vég re haj tá sát.

(2) A Fel ügye let lát ja el a Bszt.-ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében az 1287/2006/EK bi zott sá gi ren de let vég re -
haj tá sát.

(3) A Fel ügye let lát ja el a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében a 809/2004/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj -
tá sát.

7.  § A Fel ügye let fel ada ta:
a) en ge dély ké rel mek és más be ad vá nyok el bí rá lá sa,
b) a 4.  § sze rin ti tör vényekben meg ha tá ro zott nyil ván -

tar tá sok ve ze té se,
c) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és sze mé lyek

in for má ció szol gál ta tá si rend sze ré nek és adat szol gál ta tá sá -
nak el len õr zé se,

d) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és sze mé lyek
mû kö dé sé re és te vé keny sé gé re vo nat ko zó, a fel adat kö ré be 
tar to zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek be tar tá sá nak, to váb bá a
fel ügye le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá nak el len õr zé se, il let -
ve fo lya ma tos vizs gá la ta,

e) ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, el já rás a
d) pont ban fog lal tak meg sér té se ese tén, és en nek so rán in -
téz ke dé sek al kal ma zá sa, ki vé te les in téz ke dé sek al kal ma -
zá sa, bír ság ki sza bá sa,

f) az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap igaz ga tó ta ná csa
mû kö dé sé nek, dön té sei elõ ké szí té sé nek és vég re haj tá sá -
nak se gí té se,

g) benn fen tes ke res ke de lem, pi ac be fo lyá so lás, en ge -
dély vagy be je len tés nél kü li te vé keny ség vég zé sé nek gya -
nú ja és a vál la lat fel vá sár lás ra vo nat ko zó sza bá lyok el len -
õr zé se ese tén pi ac fel ügye le ti el já rás in dí tá sa,

h) kül föl di pénz ügyi fel ügye le ti ha tó sá gok kal, kü lö nö -
sen az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ál la ma i ban pénz ügyi fel -
ügye le ti fel ada to kat el lá tó ha tó sá gok kal való együtt mû kö -
dés,

i) fel adat kör ében a nyil vá nos ság ra ho za ta li és az Eu ró -
pai Bi zott ság felé fenn ál ló be je len té si kö te le zett sé gek tel -
je sí té se,

j) a fi ók te lep lé te sí té sé vel és a ha tá ron át nyú ló te vé -
keny ség vég zé sé vel kap cso la tos ér te sí té si és tá jé koz ta tá si
kö te le zett ség tel je sí té se,

k) tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben az ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár ál lam igaz ga tá si irá nyí tás alá
vo ná sa,

l) az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak, a ma -
gánnyug díj pénz tá rak és a pénz tá rak ga ran cia alap ja fej lõ -
dé sét aka dá lyo zó té nye zõk fel tá rá sá ban és fel ol dá sá ban,
va la mint a tár sa da lom biz to sí tás sal való együtt mû kö dé sük
ko or di ná lá sá ban való köz re mû kö dés,

m) a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ban tör té nõ
be fo lyás szer zés sel kap cso la tos sza bá lyok és el vek be tar tá -
sá nak, ér vé nye sü lé sé nek el len õr zé se, il let ve vizs gá la ta,

n) a Bit.-ben meg ha tá ro zott Kár ta la ní tá si Szám la ke ze -
lõ jé nek, a Kár ta la ní tá si Szer ve zet és az In for má ci ós Köz -
pont te vé keny sé gé nek el len õr zé se, va la mint

o) a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
sze rin ti együtt mû kö dés a köz rak tá ri fel ügye let tel en ge dé -
lye zé si és el len õr zé si te vé keny ség so rán.

Nyilvánosságra hozatali kötelezettség

8.  § A Fel ügye let nyil vá nos elekt ro ni kus in for má ci ós
rend szert mû köd tet an nak ér de ké ben, hogy a 4.  §-ban
meg ha tá ro zott szer ve ze tek és sze mé lyek ál tal a nyil vá nos -
ság felé a Fel ügye let köz re mû kö dé se ál tal nyúj tan dó in for -
má ci ók nyil vá no san el ér he tõk le gye nek.

9.  § (1) A Fel ügye let hon lap ján köz zé te szi

a) az ál ta la ki adott te vé keny sé gi en ge déllyel ren del ke -
zõ, il let ve nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek és sze mé lyek
jegy zé két,

b) azon kül föl di pénz ügyi fel ügye le ti ha tó sá gok jegy -
zé két, ame lyek kel köl csö nös el is me ré sen ala pu ló együtt -
mû kö dé si meg ál la po dást kö tött,

c) a ha tá ro za ta vagy vég zé se el len in dí tott jog or vos la ti
el já rás té nyét, ha a ha tá ro za tot vagy vég zést a 32.  §-ban
meg ha tá ro zot tak sze rint a Fel ügye let köz zé tet te,

d) a ha tá ro za ta vagy vég zé se el le ni jog or vos la ti el já rás so -
rán ho zott jog erõs íté le tet, ha a ha tá ro za tot vagy vég zést a
32.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint a Fel ügye let köz zé tet te,

e) a pénz ügyi in téz mé nyek és be fek te té si vál lal ko zá sok 
ál tal al kal ma zan dó ha tá lyos jog sza bá lyok szö ve gét,

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 mód sze re ket,

g) a hi tel in té ze tek és 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 kap cso ló dó
elem zést,

h) a Fel ügye let jog al kal ma zá si gya kor la tá nak alap ját
is mer te tõ, a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek re és sze -
mé lyek re vo nat ko zó aján lá sa it,

i) az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár és a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény éves be szá mo ló it, a 
könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el -
uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tést
éven te, a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig,

j) a fel ügye le ti díj be val lá si nyom tat vá nyát,

k) a Kor mány ál tal jó vá ha gyott be szá mo ló ját és a mi -
nisz ter ál tal jó vá ha gyott tá jé koz ta tó ját, va la mint

l) azon in for má ci ó kat, ame lyek nyil vá nos ság ra ho za ta -
lát jog sza bály el ren de li.
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(2) A Fel ügye let az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti köz -
zé té te li kö te le zett sé gé nek leg alább fél éves gya ko ri ság gal
tesz ele get.

(3) 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 zan dó in for má ci ót a más tag ál la -
mok pénz ügyi fel ügye le ti ha tó sá gai ál tal al kal ma zott el -
vek kel és mód sze rek kel össze ha son lít ha tó tar ta lom mal és
mó don kell köz zé ten ni.

(4) A Fel ügye let az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz -
zé té tel 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, fog lal koz ta tói nyug díj -
ti tok ra és az üz le ti ti tok ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat be tar -
ta ni.

Kapcsolat az Európai Bizottsággal

10.  § (1) A Fel ügye let írás ban be je len ti az Eu ró pai Bi -
zott ság nak

a) hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás, biz to sí tó vagy
vi szont biz to sí tó ré szé re ki adott te vé keny sé gi en ge délyt,
il let ve an nak vissza vo ná sát,

b) har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in -
té zet, be fek te té si vál lal ko zás, biz to sí tó vagy vi szont biz to -
sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe ré szé re ki adott te vé keny sé gi 
en ge délyt, il let ve an nak vissza vo ná sát,

c) olyan eu ró pai be fek te té si ala pot ke ze lõ alap ke ze lõ
szá má ra ki adott en ge délyt, amely köz vet le nül vagy köz -
vet ve va la mely har ma dik or szág be li vál lal ko zás le ány vál -
la la ta,

d) har ma dik or szág ban be jegy zett hi tel in té zet ál tal
 Magyarországon be jegy zett hi tel in té zet ben tör té nõ olyan
ré sze se dés szer zést, amely nek ered mé nye kép pen a hi tel in -
té zet har ma dik or szág be li hi tel in té zet le ány vál la la tá vá vá -
lik, il let ve az ilyen ré sze se dés meg szû né sét,

e) har ma dik or szág ban be jegy zett biz to sí tó ál tal
 Magyarországon be jegy zett biz to sí tó ban tör té nõ olyan ré -
sze se dés szer zést, amely nek ered mé nye kép pen a biz to sí tó
har ma dik or szág be li biz to sí tó le ány vál la la tá vá vá lik, il let -
ve az ilyen ré sze se dés meg szû né sét,

f) har ma dik or szág ban be jegy zett vi szont biz to sí tó ál tal
Ma gyar or szá gon be jegy zett vi szont biz to sí tó ban tör té nõ
olyan ré sze se dés szer zést, amely nek ered mé nye kép pen a
vi szont biz to sí tó har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó
 leányvállalatává vá lik, il let ve az ilyen ré sze se dés megszû -
nését,

g) pénz ügyi hol ding tár sa ság össze vont ala pú fel ügye -
let alá tar to zá sát, il let ve an nak meg szû né sét,

h) a Hpt. 32/A.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za tot,

i) össze vont ala pú fel ügye let so rán – a Hpt.
96/B.  §-ának (3)–(5) be kez dé se te kin te té ben – al kal ma zott 
el já rá so kat,

j) a Hpt. 96/C.  §-ának (5) be kez dé se és a Tpt.
181/J.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást, ha a

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

k) va la mely cso port nak pénz ügyi kong lo me rá tum má
tör té nõ mi nõ sí té sét és ko or di ná tor ki je lö lé sét,

l) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be jegy zett biz to sí tó
vagy vi szont biz to sí tó har ma dik or szág ban tör té nõ le te le -
pe dé se vagy te vé keny sé ge aka dály ba üt kö zé sé nek té nyét,

m) a Hpt. 168/A.  §-ának (2) be kez dé se, a Tpt.
404.  §-ának (2) be kez dé se és a Bszt. 177.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti in téz ke dé sét,

n) a Ma gyar or szá gon szék hellyel ren del ke zõ sza bá lyo -
zott pi a cok jegy zé két, il let ve en nek vál to zá sát,

o) a biz to sí tás kö té si kö te le zett sé get elõ író jog sza bá lyo -
kat, il let ve azok mó do sí tá sát, va la mint

p) az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 30/A.  §-ának 
al kal ma zá sá val kap cso lat ban be je len tett ese te ket, a koc ká -
zat elem zé se ket, az azok ra vo nat ko zó ada to kat és az ada tok 
köz zé té te li he lye it.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti be je len tés ben je -
lez ni kell, ha a te vé keny sé gi en ge délyt olyan hi tel in té zet -
nek, be fek te té si vál lal ko zás nak vagy biz to sí tó nak ad ták
ki, amely köz vet le nül vagy köz vet ve egy vagy több, har -
ma dik or szág ban be jegy zett vál lal ko zás le ány vál la la ta, és
rész le te sen be kell mu tat ni eb ben az eset ben a vál la lat cso -
port szer ke ze tét.

(3) Az (1) be kez dés b) 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 Eu ró pai Bank bi zott ság nak is meg kell kül de ni.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti be je len tés ben
rész le te sen be kell mu tat ni a vál la lat cso port szer ke ze tét.

(5) Az (1) be kez dés g) és n) pont ja sze rin ti be je len tést az 
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ál la ma pénz ügyi fel ügye le ti ha -
tó sá ga i nak is meg kell kül de ni.

(6) A Fel ügye let az Fnytv.-ben meg ha tá ro zott fel ada tai
el lá tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik a 2004/9/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat tal lét re ho zott Eu ró pai Biz to sí tá si és Fog lal koz -
ta tói-nyug díj Bi zott ság gal, va la mint az Eu ró pai Bizott -
sággal.

A Felügyeleti Tanács

11.  § (1) A Fel ügye let ve ze té sét leg alább há rom, leg fel -
jebb öt tag ból álló Fel ügye le ti Ta nács lát ja el.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács ve ze té sét el nök ként el lá tó ta -
got, azaz a Fel ügye le ti Ta nács el nö két hat éves idõ tar tam -
ra, a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra az Or szág gyû lés vá laszt ja,
il let ve hív ja vissza. A ja va solt sze mélyt az Or szág gyû lés
ille té kes bi zott sá ga meg hall gat ja.

(3) A Fel ügye le ti Ta nács töb bi tag ját – a Fel ügye le ti
 Tanács el nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a miniszter -
elnök ja vas la tá ra, hat éves idõ tar tam ra a köz tár sa sá gi el nök 
ne ve zi ki, il let ve men ti fel.
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(4) A Fel ügye le ti Ta nács tag jai te kin te té ben a mun kál -
ta tói jo go kat – a (2) és (3) be kez dés ki vé te lé vel – a Kor -
mány ne vé ben a mi nisz ter el nök gya ko rol ja.

12.  § (1) A Fel ügye le ti Ta nács ha tás kö ré be tar to zik:
a) a Fel ügye let szak mai mun ká já nak irá nyí tá sa, szer ve -

ze ti fel épí té sé nek meg ha tá ro zá sa,
b) a 3–10.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa,
c) 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 en nek alap ján szük ség
ese tén azok sza bá lyo zá sá nak mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja -
vas lat té tel,

d) a Fel ügye let jog al kal ma zá si gya kor la tá nak alap ja it
is mer te tõ aján lás ki adá sa, amely nek a 4.  §-ban meg ha tá ro -
zott szer ve ze tek re és sze mé lyek re néz ve kö te le zõ ere je
nincs és ren del te té se a jog al kal ma zás ki szá mít ha tó sá gá -
nak nö ve lé se,

e) a Fel ügye let fel ügye le ti el len õr zés sel kap cso la tos
stra té gi á já nak, va la mint az el len õr zé si ter vé nek és mód -
szer ta ná nak jó vá ha gyá sa, va la mint

f) jog sza bály ál tal a Fel ügye let, il let ve a Fel ügye le ti
Ta nács ha tás kö ré be utalt fel ada tok el lá tá sa.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek fel ada tai:
a) kép vi se li a Fel ügye le tet,
b) össze hív ja és ve ze ti a Fel ügye le ti Ta nács ülé sét,

gon dos ko dik az ülés jegy zõ köny vé nek ve ze té sé rõl,
c) elõ ké szí ti a Fel ügye let szer ve ze ti és mû kö dé si sza -

bály za tát, va la mint
d) a Fel ügye let költ ség ve té se te kin te té ben el lát ja mind -

azon fel ada to kat, ame lye ket az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 49.  §-a a fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utal.

13.  § (1) A Fel ügye le ti Ta nács tag ja az le het, aki szak -
irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zik és leg alább öt -
évi, a 4.  §-ban meg ha tá ro zott bár mely szer ve zet nél, az
MNB-nél, il let ve a köz igaz ga tás ban a pénz ügyi szer ve ze -
tek sza bá lyo zá sa, el len õr zé se te rü le tén szer zett ve ze tõi
gya kor lat tal, és az an gol, né met vagy fran cia nyel vek kö -
zül leg alább az egyik tár gya ló ké pes is me re té vel rendel -
kezik.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ké vé az vá laszt ha tó meg,
aki szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zik és leg -
alább tíz éves, a 4.  §-ban meg ha tá ro zott bár mely szer ve zet -
nél, az MNB-nél, il let ve a köz igaz ga tás ban a pénz ügyi
szer ve ze tek sza bá lyo zá sa, el len õr zé se te rü le tén szer zett
ve ze tõi gya kor lat tal, és az an gol, né met vagy fran cia nyel -
vek kö zül leg alább az egyik tár gya ló ké pes is me re té vel
ren del ke zik.

(3) Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség nek mi nõ sül a pénz -
ügyi és szám vi tel alap kép zé si sza kon, a köz igaz ga tá si
mes ter kép zé si sza kon, a jo gász mes ter kép zé si sza kon
vagy a köz gaz da sá gi elem zõ mes ter kép zé si sza kon szer -
zett ok le vél.

14.  § (1) A Fel ügye le ti Ta nács el nö két és tag ja it nem le -
het uta sí ta ni tiszt sé gük be töl té sé vel kap cso la tos el já rá suk
és dön té sük vo nat ko zá sá ban.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács szük ség sze rint, de leg alább
ha von ta tart ülést.

(3) A Fel ügye le ti Ta nács dön té sé hez leg alább há rom tag 
je len lé te és leg alább há rom tag egy be hang zó sza va za ta
szük sé ges.

(4) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek a Fel ügye let tõl
szár ma zó tárgy évi összes jö ve del me az MNB el nö ké nek
az MNB-tõl szár ma zó tárgy évi összes jö ve del mé nek
60%-a. A Fel ügye le ti Ta nács tag ja i nak a Fel ügye let tõl
szár ma zó tárgy évi összes jö ve del me az MNB el nö ké nek
az MNB-tõl szár ma zó tárgy évi összes jö ve del mé nek
25%-a.

15.  § (1) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek meg bí za tá sa
meg szû nik

a) a meg bí za tá si idõ tar ta ma le jár tá val,
b) a tiszt sé gé rõl tör té nõ le mon dás sal,
c) ha lá lá val, vagy
d) vissza hí vás sal.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti le mon dást írás -
ban, a mi nisz ter el nök út ján kell kö zöl ni az Or szág gyû lés
el nö ké vel.

(3) A Fel ügye le ti Ta nács tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik
a) a ki ne ve zé si idõ tar tam le jár tá val,
b) a tiszt sé gé rõl tör té nõ le mon dás sal,
c) ha lá lá val, vagy
d) fel men tés sel.

(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti le mon dást írás ban,
a mi nisz ter el nök út ján kell kö zöl ni a köz tár sa sá gi el nök -
kel.

(5) Az Or szág gyû lés – a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra –
vissza hív ja a Fel ügye le ti Ta nács el nö két, il let ve a köz tár -
sa sá gi el nök – a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra – fel men ti a
Fel ügye le ti Ta nács tag ját, ha

a) mun ka kö ri fel ada ta it fo lya ma to san, ki lenc ven na pot
meg ha la dó an nem ké pes el lát ni,

b) össze fér he tet len sé gét nem szün te ti meg,
c) a vele szem ben le foly ta tott bün te tõ el já rás ered mé -

nye ként a bí ró ság jog erõs íté le té vel bûn cse lek mény el kö -
ve té sét ál la pí tot ta meg, il let ve ha tiszt sé gé re egyéb ként
mél tat lan ná vá lik, vagy

d) neki fel ró ha tó ok ból nem tesz ele get meg bí za tá sá ból
ere dõ fel ada ta i nak.

(6) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke és tag ja meg bí za tá sá -
nak meg szû né se után egy éven át

a) nem lé te sít het mun ka-, il le tõ leg mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szonyt olyan a 4.  §-ban meg ha tá ro zott
szer ve zet tel,

b) nem lé te sít het rend sze res gaz da sá gi kap cso la tot gaz -
da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként vagy fel ügye -
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lõ bi zott sá gi tag sá gi jog vi szony ként olyan a 4.  §-ban meg -
ha tá ro zott szer ve zet tel, il let ve

c) nem le het olyan a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve zet
tag ja vagy rész vé nye se,
amely nek jo gát vagy jo gos ér de két a Fel ügye le ti Ta nács
tag ja ként ho zott dön té se érin tet te.

A Felügyelet hivatala

16.  § (1) A Fel ügye let hi va ta la élén a fõ igaz ga tó áll, aki -
nek két he lyet te se van.

(2) A fõ igaz ga tót és he lyet te sét – a Fel ügye le ti Ta nács
el nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a mi nisz ter ja vas la tá -
ra, hat éves idõ tar tam ra a mi nisz ter el nök ne ve zi ki, il le tõ -
leg men ti fel.

(3) A fõ igaz ga tó és a he lyet te se te kin te té ben a mun kál -
ta tói jo go kat – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke gya ko rol ja.

17.  § (1) A fõ igaz ga tó nak és a he lyet te sé nek a meg bí za -
tá sa meg szû nik:

a) a ki ne ve zé si idõ tar tam le jár tá val,
b) a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
c) ha lá lá val, vagy
d) fel men tés sel.

(2) A le mon dást írás ban, a mi nisz ter út ján kell kö zöl ni a
mi nisz ter el nök kel.

(3) A mi nisz ter el nök fel men ti a fõ igaz ga tót vagy a he -
lyet te sét, ha a fõ igaz ga tó vagy a he lyet te se

a) mun ka kö ri fel ada ta it fo lya ma to san, ki lenc ven na pot
meg ha la dó an nem ké pes el lát ni,

b) össze fér he tet len sé gét nem szün te ti meg,
c) a vele szem ben le foly ta tott bün te tõ el já rás ered mé -

nye ként a bí ró ság jog erõs íté le té vel bûn cse lek mény el kö -
ve té sét ál la pí tot ta meg, il let ve ha tiszt sé gé re egyéb ként
mél tat lan ná vá lik, vagy

d) neki fel ró ha tó ok ból nem tesz ele get meg bí za tá sá ból
ere dõ fel ada ta i nak.

18.  § A fõ igaz ga tó
a) a Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek irá nyí tá sa alatt a

jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek meg -
fele lõen ve ze ti a Fel ügye let hi va ta lát,

b) gya ko rol ja a Fel ügye let al kal ma zot tai fe lett a mun -
kál ta tói jo go kat,

c) irá nyít ja a Fel ügye let gaz dál ko dá sát,
d) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket a Fel -

ügye let szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta a ha tás kö ré be
utal,

e) biz to sít ja a Fel ügye let szer ve ze té nek ha té kony mû -
kö dé sét,

f) ta nács ko zá si jog gal részt vesz a Fel ügye le ti Ta nács
ülé se in, és

g) fe le lõs a Fel ügye le ti Ta nács dön té se i nek elõ ké szí té -
sé ért és a dön té sek vég re haj tá sá ért.

19.  § A Fel ügye let fõ igaz ga tó já nak és he lyet te sé nek az
ne vez he tõ ki, aki a 13.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel és leg alább öt évi, a
4.  §-ban meg ha tá ro zott bár mely szer ve zet nél, az
MNB-nél, il let ve a köz igaz ga tás ban a 4.  §-ban meg ha tá ro -
zott szer ve ze tek és sze mé lyek sza bá lyo zá sa, el len õr zé se
te rü le tén szer zett ve ze tõi gya kor lat tal, és az an gol, né met
vagy fran cia nyel vek kö zül leg alább az egyik tár gya ló ké -
pes is me re té vel ren del ke zik.

20.  § A fõ igaz ga tó nak a Fel ügye let tõl szár ma zó tárgy -
évi összes jö ve del me az MNB el nö ké nek az MNB-tõl
szár ma zó tárgy évi összes jö ve del mé nek 50%-a. A fõ igaz -
ga tó he lyet te sé nek a Fel ügye let tõl szár ma zó tárgy évi
összes jö ve del me az MNB el nö ké nek az MNB-tõl szár ma -
zó tárgy évi összes jö ve del mé nek 30%-a.

Közös szabályok

21.  § A Fel ügye le ti Ta nács el nö ké re és tag ja i ra, a fõ -
igaz ga tó ra és he lyet te sé re, va la mint a Fel ügye let tel köz -
szol gá la ti jog vi szony ban álló al kal ma zot tak ra a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del -
ke zé sei az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel irány adó ak.

Összeférhetetlenség

22.  § (1) A Fel ügye let tel nem lé te sít he tõ köz szol gá la ti
jog vi szony, ha a köz tiszt vi se lõ ez ál tal a Fel ügye let tel köz -
szol gá la ti jog vi szony ban álló kö ze li hoz zá tar to zó já val irá -
nyí tá si (fel ügye le ti), el len õr zé si vagy el szá mo lá si kap cso -
lat ba ke rül het ne.

(2) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je nem lé te sít het tag sá gi
vi szonyt, mun ka vi szonyt vagy mun ka vég zés sel járó egyéb 
jog vi szonyt, ve ze tõ tiszt ség vi se lõi jog vi szonyt vagy fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag sá gi jog vi szonyt a 4.  §-ban meg ha tá -
ro zott szer ve zet tel, ki vé ve a Hpt. 110.  §-a (2) be kez dé sé -
nek c) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint az Or szá gos Be -
tét biz to sí tá si Alap pal és a Tpt. 223.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rint a Be fek te tõ-vé del mi Alap pal.

(3) Nem je len ti a (2) be kez dés sze rin ti ti la lom sé rel mét,
ha a köz tiszt vi se lõ ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár,
ma gánnyug díj pénz tár, hi tel szö vet ke zet, il le tõ leg biz to sí -
tá si egye sü let tag ja. A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je meg bíz -
ha tó a Hpt.-ben meg ha tá ro zott köz hasz nú tár sa ság fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag sá gá val.

(4) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je örök lés ki vé te lé vel:
a) ér ték pa pírt – ki vé ve ál lam pa pírt, le té ti je gyet, kol -

lek tív be fek te té si ér ték pa pírt, jel zá log le ve let – vagy
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b) az a) pont ban fel nem so rolt egyéb, a Bszt. 6.  §-a sze -
rin ti pénz ügyi esz közt

nem sze rez het.

23.  § (1) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je a 4.  §-ban meg -
ha tá ro zott szer ve zet ben tag sá gi vagy rész vény esi jog vi -
szonyt nem lé te sít het, ki ne ve zé se kor vagy meg vá lasz tá sa -
kor nyi lat ko zik a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak a
fenn ál ló tag sá gi vagy ré sze se dé si jog vi szo nyá ról, to váb bá
a tu laj do ná ban lévõ min den olyan pénz ügyi esz köz rõl,
ame lyet ki ne ve zé se vagy meg vá lasz tá sa után nem sze rez -
het.

(2) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je a ki ne ve zé se vagy
meg vá lasz tá sa elõtt, il le tõ leg örök lés út ján szer zett, a
4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve zet ben meg ha tá ro zott ér ték -
pa pír ját és egyéb pénz ügyi esz kö zét a szer zés tõl szá mí tott
há rom hó na pon be lül kö te les el ide ge ní te ni.

(3) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló já nak ha la dék ta la nul be je len ti, ha a ki ne ve zé sét
vagy meg vá lasz tá sát köve tõen a vele kö zös ház tar tás ban
élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve -
zet ben tag sá gi vagy rész vény esi jog vi szonnyal ren del ke -
zik, ér ték pa pírt vagy a Bszt. 6.  §-a sze rin ti egyéb pénz ügyi
esz közt szer zett.

(4) A (2) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé ge teljesíté -
séig, il let ve a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a
Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt olyan dön tés
elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely az érin tett szer -
ve zet re vo nat ko zik.

(5) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se kor vagy
meg vá lasz tá sa kor kö te les nyi lat koz ni szö vet ke ze ti hi tel in -
té zet ben fenn ál ló tag sá gi vi szo nyá ról. A Fel ügye let köz -
tiszt vi se lõ je a ki ne ve zé se kor vagy meg vá lasz tá sa kor fenn -
ál ló tag sá gi vi szo nyát ad dig nem kö te les meg szün tet ni,
amíg a hi tel in té zet tel szem ben tar to zá sa áll fenn. Ezen idõ -
szak alatt azon ban nem ve het részt olyan dön tés elõ ké szí -
té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely arra a szer ve zet re vo -
nat ko zik, amely ben tag sá gi vi szo nya van.

(6) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se kor vagy
meg vá lasz tá sa kor írás ban kö te les nyi lat koz ni biz to sí tó
egye sü let ben, ma gánnyug díj pénz tár ban, il let ve ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár ban fenn ál ló tag sá gi vi szo nyá -
ról. A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt olyan
dön tés elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely arra a
szer ve zet re vo nat ko zik, amely ben tag sá gi vi szo nya van.

24.  § (1) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se kor
vagy meg vá lasz tá sa kor írás ban kö te les nyi lat koz ni ar ról,
hogy vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja a
4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve zet tel ve ze tõ tiszt ség vi se lõi
jog vi szony ban, fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá gi jog vi szony -
ban, mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ban áll. A ki ne ve zést vagy meg vá lasz tást 
köve tõen ke let ke zett ilyen jog vi szonyt kö te les ha la dék ta -

la nul be je len te ni a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak. A
Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt olyan dön tés
elõ ké szí té sé ben vagy meg ho za ta lá ban, amely az érin tett
szer ve zet re vo nat ko zik.

(2) A 22–23.  § és e § al kal ma zá sá ban kö ze li hoz zá tar to -
zón a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 685.  §-ának b) pont já ban ilyen ként meg ha tá ro zott
sze mélyt és az élet tár sat kell ér te ni.

Titoktartási kötelezettség

25.  § (1) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõi kö te le sek a fel -
adat kö rük el lá tá sa so rán tu do má suk ra ju tott bank tit kot, ér -
ték pa pír tit kot, pénz tár tit kot, biz to sí tá si tit kot, fog lal koz ta -
tói nyug díj tit kot és üz le ti tit kot meg õriz ni. Ez a kö te le zett -
ség a köz tiszt vi se lõi jog vi szony meg szû né sét köve tõen is
fenn ma rad.

(2) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõi szak mai ti tok ként kö te -
le sek meg õriz ni a fel ügye le ti te vé keny ség el lá tá sá val kap -
cso lat ban tu do má suk ra ju tott min den olyan ada tot, tényt
vagy kö rül ményt, ame lyet tör vény elõ írásai sze rint a Fel -
ügye let nem kö te les más ha tó ság, il let ve a nyil vá nos ság
szá má ra hoz zá fér he tõ vé ten ni, nem te he tik jo go su lat la nul
azt köz zé és nem hasz no sít hat ják.

A Felügyelet gazdálkodása

26.  § (1) A Fel ügye let be vé te le it ké pe zik a kü lön jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott:

a) igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj,
b) fel ügye le ti díj,
c) fel ügye le ti bír ság, és
d) egyéb be vé te lek.

(2) A Fel ügye let ál tal ki rótt fel ügye le ti bír ság ból szár -
ma zó be vé tel ki zá ró lag a kö vet ke zõ cé lok ra for dít ha tó:

a) a ban ki, biz to sí tá si, tõ ke pi a ci és pénz tá ri szak em be -
rek kép zé sé re,

b) a fel ügye le ti, il let ve a fel ügyelt 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 sá ra,

c) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és sze mé lyek
ügy fe le i nek tá jé koz ta tá sá ra,

d) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek 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 sé re,

e) a bé kél te tõ tes tü le tek te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra 
és tag ja i nak kép zé sé re,

f) a Hpt.-ben meg ha tá ro zott Or szá gos Be tét biz to sí tá si
Alap ba, il le tõ leg ön kén tes alap ba, és a Tpt.-ben meg ha tá -
ro zott Be fek te tõ-vé del mi Alap ba tör té nõ be fi ze tés re, va la -
mint

g) a bí rák, ügyé szek – spe ci á lis pénz pi a ci is me re tek re
vo nat ko zó – to vább kép zé sé re.
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(3) A Fel ügye let ál tal 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 80%-át az
Or szá gos Be tét biz to sí tá si 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 80%-át az ön kén tes 
alap ba kell be fi zet ni.

(4) A Fel ügye let ál tal a be fek te té si szol gál ta tó ra, az el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet re, a köz pon ti
ér ték tár ra és a Be fek te tõ-vé del mi Alap ban tag ság gal ren -
del ke zõ be fek te té si alap ke ze lõ re és áru tõzs dei szol gál ta tó -
ra ki rótt fel ügye le ti bír sá gok ból szár ma zó be vé tel 80%-át
a Be fek te tõ-vé del mi Alap ba kell be fi zet ni.

(5) A Fel ügye let be vé te le it – a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – ki zá ró lag mû kö dé sé nek fe de zé sé re
hasz nál hat ja fel, azok más cél ra nem von ha tók el.

(6) A Fel ügye let mû kö dé se kö ré ben ala kít ja ki a fel -
ügye lé si mód szer tan fej lesz té sét, a kül föl di pénz ügyi fel -
ügye le ti ha tó sá gok kal és a 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek kel való szak mai és mód szer ta ni együtt -
mû kö dést, va la mint az egy sé ges fel ügye le ti gya kor lat ki -
dol go zá sát biz to sí tó inf ra struk tú rát.

(7) A Fel ügye let be vé te le i bõl – a fel ügye le ti bír ság ból
szár ma zó be vé tel ki vé te lé vel – leg fel jebb a tény le ges adott 
évi be vé tel 15%-ának meg fe le lõ mér té kig tar ta lé kot ké -
pez het. Az így kép zett tar ta lék a kö vet ke zõ évek ben ki zá -
ró lag az (5)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû kö dés fe -
de zé sé re hasz nál ha tó fel, az más cél ra nem von ha tó el.

II. Fejezet

A FELÜGYELET ELJÁRÁSAI

A hatósági eljárások közös szabályai

27.  § Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó ha tó sá gi el já rás ra
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vényt (a továb biak -
ban: Ket.) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyok sze rin ti
ügy faj tá ra irány adó kü lö nös el já rá si sza bá lyok ban és az
e fe je zet ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

28.  § (1) A Fel ügye let elõt ti el já rás ban ügy fél az a ter -
mé sze tes sze mély vagy jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve zet,

a) aki re néz ve a Fel ügye let jo got vagy kö te le zett sé get
ál la pít hat meg,

b) akit a Fel ügye let ha tó sá gi el len õr zés alá von,

c) aki a Fel ügye let hez ké re lem be nyúj tá sá val köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sát kez de mé nye zi,

d) aki re néz ve a Fel ügye let ál tal ve ze tett ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ada tot tar tal maz.

(2) A Fel ügye let el já rá sát – a Hpt. 212–214/C.  §-a, il let -
ve 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 Eu ró 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 eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv 4. cik ké nek (3) be kez dé se alap ján az Eu ró pai
Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett jegy zé ken sze re pel -
nek.

29.  § (1) A Fel ügye let el já rá sa so rán – el len ér de kû fél
hi á nyá ban – el te kint het a ma gyar nyelv kö te le zõ hasz ná la -
tá tól és az ira tok ma gyar nyel ven tör té nõ be nyúj tá sá tól.
A Fel ügye let eb ben az eset ben elõ ír hat ja az ira tok ról
 magyar nyel vû össze fog la ló el ké szí té se kö te le zett sé gét.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sát köve tõen 
az el já rás más részt ve või – az ügy fél kép vi se lõ je ki vé te lé -
vel – és más ha tó ság ré szé re a Fel ügye let a ren del ke zé sé re
álló ira to kat az el já rás nyel vén és – el len té tes nyi lat ko za -
tuk hi á nyá ban – ma gyar nyel vû for dí tás ban adja át. A for -
dí tás költ sé ge it a Fel ügye let vi se li.

30.  § A Fel ügye let – a Ket.-ben meg ha tá ro zott fel füg -
gesz té si in do ko kon túl me nõ en – az el já rást ak kor is fel füg -
geszt he ti, ha az ügy ben az ér de mi dön tés olyan kér dés el -
bí rá lá sá tól függ, amely más szerv nek az adott üggyel szo -
ro san össze füg gõ, más ügy ben ho zott dön té se nél kül meg -
ala po zot tan nem bí rál ha tó el.

31.  § (1) 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.

(2) Az irat be te kin tés kor lá to zá sá ról a Fel ügye let vég -
zés sel dönt. A vég zés el len bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak he -
lye van. 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.

32.  § (1) A Fel ügye let a ha tá ro za tát, a vég zé sét rész ben
vagy egész ben a hon lap ján vagy az ál ta la cél sze rû nek tar -
tott egyéb mó don köz zé te he ti.

(2) A köz zé té tel so rán a Fel ügye let kö te les be tar ta ni 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, a fog lal koz ta tói nyug díj ti tok ra és az üz le ti ti -
tok ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat.

33.  § (1) A Fel ügye let a Kö zös sé gen be lü li jog sér tés
meg szün te té se ér de ké ben az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
ada tá nak el lá tá sa és a pi ac fel ügye le ti el já rá sa so rán 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 -
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don hoz za össz hang ba a vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del -
ke zé se i vel.

(2) A Fel ügye let az (1) be kez dés 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 tar tal -
maz nia kell

a) a Fel ügye let meg ne ve zé sét,
b) a jog sér tõ 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 ál la po dás meg -

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

fog lal va, va la mint
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 Fel ügye let a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz -
zé té tel és meg te kin tés biz to sí tá sa 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, a fog lal koz ta tói nyug díj ti tok ra és az üz le ti ti tok ra
vo nat ko zó jog sza bá lyo kat be tar ta ni.

34.  § (1) A Fel ügye let dön té se el len fel leb be zés nek
nincs he lye. A Fel ügye let ha tá ro za tá nak és ön ál ló jog or -
vos lat tal meg tá mad ha tó vég zé sé nek bí ró sá gi fe lül vizs gá -
la ta a Fõ vá ro si Bí ró ság tól ke re set tel kér he tõ. A bí ró ság a
Fel ügye let ha tá ro za tát és ön ál ló jog or vos lat tal meg tá mad -
ha tó vég zé sét meg vál toz tat hat ja.

(2) A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re haj tá -
sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs.

(3) 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.

35.  § (1) A Fel ügye let el já rá sa so rán a Ket. 10.  §-ának
(2) be kez dé se, 29.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja,
69.  §-ának (1), (2) és (4) be kez dé se, va la mint 162.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont ja nem al kal maz ha tó.

(2) A Ket. vég re haj tás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei – a
bír ság meg fi ze té sé nek ki vé te lé vel – a Fel ügye let el já rá sa
so rán nem al kal maz ha tók.

36.  § A Fel ügye let tel szem ben – ha tó sá gi jog kör ben ho -
zott dön té se  miatt – kár té rí té si igény ak kor ér vé nye sít he tõ, 
ha a Fel ügye let ha tá ro za ta vagy mu lasz tá sa jog sza bály sér -
tõ és a be kö vet ke zett kárt köz vet le nül ez idéz te elõ.

Engedélyezési eljárás

37.  § (1) A 4.  §-ban meg ha tá ro zott tör vények sze rin ti
en ge dé lye zé si el já rás so rán a Fel ügye let a ké re lem mel
össze füg gõ és a ren del ke zé sé re álló ok ira to kat és in for má -
ci ó kat gon do san mér le ge li, va la mint meg gyõ zõ dik ar ról,
hogy az en ge dély ki adá sa nem üt kö zik jog sza bály ba.

(2) A Fel ügye let ál ta li en ge dély ki adá sa, il let ve vissza -
vo ná sa – tör vény ál tal meg ha tá ro zott eset ben – az MNB
elõ ze tes vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel, il le tõ leg egyet ér té sé -
vel tör té nik.

38.  § (1) A Fel ügye let az en ge dé lye zé si el já rás so rán
nem kér he ti olyan irat be nyúj tá sát, amely nek tar tal má ról
hi va ta los tu do má sa van.

(2) A Fel ügye let az egyes en ge dé lye zé si fel té te lek meg -
lé tét a hely szí nen is meg vizs gál hat ja.

(3) A ké rel me zõ kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy az en ge -
dély ki adá sa ér de ké ben szük sé ges min den lé nye ges tényt
és ada tot kö zölt a Fel ügye let tel.

39.  § (1) Har minc na pos ügy in té zé si ha tár idõ ese tén a
Fel ügye let a hi ány pót lá si fel hí vást leg ké sõbb a ké re lem
be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül bo csát ja ki.

(2) A Fel ügye let elõt ti el já rás ban a ké re lem mó do sí tá sá -
nak – a hi ány pót lás, va la mint a 40.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – nincs he lye.

40.  § (1) A Fel ügye let az ala pí tá si, az egye sü lé si, a szét -
vá lá si és a te vé keny sé gi en ge dély meg szer zé sé re irá nyu ló
el já rás ban a ha tá ro za tot az en ge dély irán ti ké re lem be ér ke -
zé sé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül hoz za meg.

(2) A Fel ügye let az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõt in do kolt eset ben egy al ka lom mal, leg fel jebb ki -
lenc ven nap pal meg hosszab bít hat ja.

(3) A Fel ügye let az ál lo mány-át ru há zás hoz szük sé ges
en ge dély meg szer zé sé re irá nyu ló el já rás ban a ha tá ro za tot
az en ge dély irán ti ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott hat van
na pon be lül hoz za meg.

(4) A Fel ügye let a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõt in do kolt eset ben egy al ka lom mal, leg fel jebb hat -
van nap pal meg hosszab bít hat ja.

(5) Ha az ügy fél az (1) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta be, a Fel ügye let a ké rel -
me zõt egy al ka lom mal a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül – meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se és a 
mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés
mel lett – hi ány pót lás ra hív ja fel.

(6) Ha a hi ány ta la nul ren del ke zés re álló ké re lem és mel -
lék le tei nem fe lel nek meg a jog sza bály ban fog lalt fel té te -
lek nek, cél sze rût len vagy szak sze rût len elõ írást tar tal maz -
nak, a Fel ügye let a hi ány ta lan be ér ke zést kö ve tõ har minc
na pon be lül – meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se mel lett – az
ügy fe let a ké re lem vagy an nak mel lék le te ki egé szí té sé re,
il let ve mó do sí tá sá ra hív ja fel (a továb biak ban: ké re lem ki -
egé szí té se).

(7) A Fel ügye let a ké re lem ki egé szí té sé nek el ren de lé se
so rán fi gyel mez te ti az ügy fe let arra, hogy an nak el mu lasz -
tá sa vagy nem meg fe le lõ tel je sí té se ese tén a ren del ke zés re
álló ada tok alap ján ér dem ben bí rál ja el a ké rel met.
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(8) En ge dé lye zé si el já rás ban a Fel ügye let egy sze rû sí tett 
ha tá ro za tot hoz hat.

Felügyeleti ellenõrzés

41.  § (1) A Fel ügye let a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve -
ze tek és sze mé lyek mû kö dé sé re és te vé keny sé gé re vo nat -
ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek be tar tá sá nak, to váb bá a
fel ügye le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá nak el len õr zé se cél já -
ból el len õr zést tart (a továb biak ban: fel ügye le ti el len õr -
zés).

(2) A fel ügye le ti el len õr zés a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti rend sze res adat szol gál ta tá son, il let ve a Fel -
ügye let ál tal le foly ta tott el len õr zé si el já rá son ala pul.

(3) A Fel ügye let a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek -
nél és sze mé lyek nél át fo gó el len õr zést, cél vizs gá la tot, va -
la mint több szer ve zet nél és sze mély nél té ma vizs gá la tot
vé gez het.

(4) A Fel ügye let a ha tá ro za ta i nak tel je sü lé sét utó vizs -
gá lat ke re té ben vagy adat szol gál ta tás alap ján el len õr zi.

(5) A Fel ügye let az át fo gó el len õr zést az el szá mo ló há zi
te vé keny sé get vég zõ szer ve zet nél és a köz pon ti ér ték tár -
nál a mû kö dé si meg bíz ha tó ság és a rend szer koc ká za tok
ke ze lé se te kin te té ben az MNB be vo ná sá val vég zi.

(6) A Fel ügye let az ér ték pa pí rok nyom dai úton tör té nõ
elõ ál lí tá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban elõ írt kö te le -
zett sé gek el len õr zé se ke re té ben, az ott meg ha tá ro zott kör -
ben és mó don a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tal
együtt mû köd ve jár el.

42.  § (1) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõi kö zül a Fel ügye le -
ti Ta nács ál tal ki je lölt sze mély jo go sult elekt ro ni kus úton a 
tõzs dei for gal mat fi gye lem mel kí sér ni, fel jegy zést ké szí te -
ni, az eset le ge sen ész lelt sza bály ta lan ság rö vid ki vizs gá lá -
sa ér de ké ben tech ni kai szü ne tet kér ni, hely szí ni jegy zõ -
köny vet fel ven ni.

(2) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõi kö zül a Fel ügye le ti Ta -
nács ál tal ki je lölt sze mély jo go sult a sza bá lyo zott piac,
tõzs de, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet,
il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár igaz ga tó sá gi ülé se in és köz -
gyû lé se in je len len ni.

43.  § (1) A Fel ügye let csak az el len õr zé si fel ada ta i nak
el lá tá sa ér de ké ben és az el len õr zés hez szük sé ges mér ték -
ben vizs gál hat ja a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és
sze mé lyek ügy fe lé re, il let ve a pénz tár tag ra vo nat ko zó ada -
to kat.

(2) A Fel ügye let a hely szí ni el len õr zést vég zõ sze mélyt
meg bí zó le vél lel lát ja el.

44.  § (1) A 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze te ket és sze -
mé lye ket az el len õr zé si el já rás tar tá sá ról – an nak meg kez -

dé se elõtt leg alább ti zen öt nap pal – a Fel ügye let írás ban
ér te sí ti.

(2) Az el len õr zé si el já rás idõ tar ta ma leg fel jebb hat hó -
nap le het.

(3) A Fel ügye let a meg ál la pí tá sa it az el len õr zé si el já rás
be fe je zé sét kö ve tõ hat van na pon be lül írás ban rög zí ti, és a
meg ál la pí tá so kat az el len õr zött szer ve zet tel vagy sze -
méllyel írás ban köz li.

(4) Az el já rás alá vont szer ve ze tek és sze mé lyek a meg -
ál la pí tá sok ra azok kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon 
be lül írás ban ész re vé te le ket te het nek. Ha ez az idõ tar tam
az in téz ke dés ered mé nyes sé gét ve szé lyez tet né, a Fel ügye -
let rö vi debb ha tár idõt is elõ ír hat. A rö vi debb ha tár idõ elõ -
írását a Fel ügye let nek az (5) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá -
ban meg kell in do kol nia.

(5) A Fel ügye let az ész re vé te lek kéz hez vé te lé tõl, il let ve 
a ha tár idõ ered mény te len el tel té tõl szá mí tott negy ven öt
na pon be lül az el len õr zé si el já rást ha tá ro zat tal zár ja le. Ez
a ha tár idõ in do kolt eset ben, egy al ka lom mal, leg fel jebb
har minc nap pal meg hosszab bít ha tó.

(6) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni, 
ha az elõ ze tes ér te sí tés az el len õr zés ered mé nyes sé gét ve -
szé lyez tet né. Az ér te sí tés mel lõ zé sét a Fel ügye let nek az
(5) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá ban meg kell in do kol nia.

45.  § A 4.  §-ban meg ha tá ro zott tör vények alap ján a Fel -
ügye let el len õr zé si el já rást kül föl di pénz ügyi fel ügye le ti
ha tó ság ké ré sé re is le foly tat hat.

46.  § 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, il let ve 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.

47.  § (1) Ha a fel ügye le ti el len õr zés so rán a Fel ügye let
meg ál la pít ja

a) az e tör vény ben, a 4.  §-ban meg ha tá ro zott tör -
vényekben, az azok fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza -
bály ban, va la mint a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és
sze mé lyek mû kö dé sé re vo nat ko zó egyéb jog sza bály ban,

b) a Fel ügye let ha tá ro za tá ban,

c) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és sze mé lyek
bel sõ sza bály za tá ban

fog lal tak meg sze gé sét, meg ke rü lé sét, el mu lasz tá sát vagy
ké se del mes tel je sí té sét – ha tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik – a 4.  §-ban meg ha tá ro zott, az adott te vé keny ség re
vo nat ko zó tör vény sze rin ti in téz ke dést, ki vé te les in téz ke -
dést al kal maz za, il le tõ leg bír sá got szab ki (a továb biak ban
együtt: in téz ke dés).
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(2) A Fel ügye let ab ban az eset ben is al kal maz hat in téz -
ke dést, ha azt az MNB, il le tõ leg kül föl di pénz ügyi fel -
ügye le ti ha tó ság tör vény alap ján kez de mé nye zi.

(3) Az in téz ke dé se ket a Fel ügye let együt te sen és is mé -
tel ten is al kal maz hat ja.

(4) A Fel ügye let az in téz ke dé sek al kal ma zá sá nál te kin -
tet tel van:

a) a sza bály meg sér té sé nek, il le tõ leg a hi á nyos ság nak a 
sú lyos sá gá ra,

b) a cse lek mény nek a biz ton sá gos mû kö dés re vagy a
pi ac ra gya ko rolt ha tá sá ra,

c) a cse lek mény nek a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze -
tek re és sze mé lyek re, va la mint an nak tag ja i ra vagy ügy -
feleire gya ko rolt ha tá sá ra,

d) a cse lek mény nek a pénz ügyi in téz mény rend szer más 
tag ja i ra gya ko rolt ha tá sá ra,

e) a sza bály sze gés sel vagy a mu lasz tás sal elõ idé zett
koc ká zat ra, a kár mér té ké re, il le tõ leg a kár eny hí té si haj -
lan dó ság ra,

f) a fe le lõs sze mé lyek ál tal a Fel ügye let tel kap cso lat -
ban ta nú sí tott együtt mû kö dés re,

g) az in téz ke dés sel érin tett sze mély jó-, il let ve rossz hi -
sze mû sé gé re, az ál ta la a sza bály sze gés sel vagy a mu lasz -
tás sal el ért va gyo ni elõny re,

h) az in téz ke dés alap já ul szol gá ló ada tok, té nyek, in -
for má ci ók el tit ko lá sá ra, il let ve an nak szán dé ká ra, vala -
mint

i) a sza bá lyok meg sér té sé nek is mét lõ dé sé re, il le tõ leg
gya ko ri sá gá ra.

(5) Nem le het in téz ke dést al kal maz ni a mu lasz tás nak
vagy kö te le zett ség sze gés nek a Fel ügye let tu do má sá ra ju -
tá sá tól szá mí tott két év, il let ve az el kö ve té sé tõl szá mí tott
öt év el tel té vel.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ kön be -
lül in téz ke dés ak kor is al kal maz ha tó, ha az in téz ke dés sel
érin tett ter mé sze tes sze mély az in téz ke dés al kal ma zá sa kor 
már nem áll a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és sze -
mé lyek al kal ma zá sá ban, meg bí za tá sa meg szûnt vagy a
4.  §-ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get már nem vé gez.

48.  § (1) A bír sá got a ki sza bá sá ról ho zott ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül kell a
ha tá ro zat ban meg je lölt szám lá ra be fi zet ni.

(2) Nem kö te lez he tõ bír ság fi ze té sé re az, aki bi zo nyí ta -
ni tud ja, hogy úgy járt el, ahogy az ilyen tiszt sé get be töl tõ
sze mély tõl az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó.

(3) Tes tü le ti szerv ese té ben nem kö te lez he tõ bír ság
meg fi ze té sé re azon tes tü le ti tag, aki a bír ság alap ját ké pe -
zõ dön tés meg ho za ta lá ban nem vett részt vagy a dön tés el -
len sza va zott, és ezt az ülés rõl ké szí tett jegy zõ könyv ben
rög zí tet ték.

Pi ac fel ügye le ti el já rás

49.  § (1) Fel ügye le ti en ge dély nél kül vagy be je len tés
 hiányában vég zett pénz ügyi szol gál ta tá si, ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tá si, tõzs dei, áru tõzs dei szol gál ta tá si, be fek -
te té si alap ke ze lé si, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lé si, köz pon ti
ér ték tá ri, el szá mo ló há zi, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tá ri, ma gán-nyug díj pénz tá ri, vi szont biz to sí tá si, biz to -
sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tõi, biz to sí tá si szak ta nács adói, fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tói, be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny ség, ki egé szí tõ szol gál ta tás, il let ve benn fen tes
ke res ke de lem vagy pi ac be fo lyá so lás ész le lé se ese tén, va -
la mint a vál la lat fel vá sár lás ra vo nat ko zó sza bá lyok el len -
õr zé se cél já ból a Fel ügye let el len õr zé si el já rást in dít
(a továb biak ban együtt: pi ac fel ügye le ti el já rás).

(2) A Fel ügye let az en ge dély nél kü li vagy be je len tés
 hiányában vég zett te vé keny ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
el já rás ban a ha tá ro za tot az el já rás hi va tal ból tör té nõ meg -
in dí tá sá nak nap já tól szá mí tott ki lenc ven na pon be lül hoz -
za meg. Az ügy in té zé si ha tár idõt a Fel ügye let in do kolt
eset ben, egy al ka lom mal, leg fel jebb har minc nap pal meg -
hosszab bít hat ja.

(3) A benn fen tes ke res ke de lem, il let ve pi ac be fo lyá so lás 
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban, va la mint a vál la lat fel -
vá sár lás ra vo nat ko zó sza bá lyok el len õr zé se so rán a ha tá -
ro za tot az el já rás hi va tal ból tör té nõ meg in dí tá sá nak nap já -
tól szá mí tott száz nyolc van na pon be lül kell meg hoz ni. Az
ügy in té zé si ha tár idõt a Fel ügye let in do kolt eset ben, egy
al ka lom mal, leg fel jebb ki lenc ven nap pal meg hosszab bít -
hat ja, ami rõl az ügy fe let és a meg ke re sõ ha tó sá got is ér te -
sí ti.

(4) A Fel ügye let – az ok és a cél meg je lö lé sé vel meg kül -
dött – fel hí vá sá ra a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és
sze mé lyek kö te le sek az ál ta luk ke zelt, a pi ac fel ügye le ti el -
já rás ügy fe lé re vo nat ko zó és az üggyel kap cso la tos

a) ira tot be mu tat ni,

b) egyéb tá jé koz ta tást adni, va la mint

c) azon sze mé lyes ada tot át ad ni, ame lyet kü lön tör vény 
alap ján a Fel ügye let ke zel ni jo go sult.

(5) A Fel ügye let a (4) be kez dés c) pont ja alap ján meg is -
mert ada tot,

a) ha az el len õr zés alap ján a Fel ügye let ha tá ro za tot
nem ho zott, il let ve bün te tõ el já rást nem kez de mé nye zett,
ak kor leg fel jebb az el len õr zés le zá rá sá ig,

b) az el len õr zést le zá ró, de in téz ke dést nem tar tal ma zó
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig, in téz ke dést el ren de lõ ha -
tá ro zat vég re haj tá sá ig, il le tõ leg a vég re hajt ha tó ság el évü -
lé sé ig,

c) ha a Fel ügye let dön té sé nek bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát
kér ték vagy a Fel ügye let bün te tõ el já rást kez de mé nyez, ak -
kor a bí ró sá gi el já rás jog erõs be fe je zé sé ig

ke zel he ti, és ezt köve tõen ha la dék ta la nul, de leg fel jebb két 
mun ka na pon be lül meg sem mi sí ti.
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(6) 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, ak -
kor a Fel ügye let a szak ér tõ ki ren de lé se kor, il let ve 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.

(7) A pi ac fel ügye le ti el já rás so rán az el já rá si bír ság leg -
ma ga sabb össze ge tíz mil lió fo rint.

50.  § (1) A Fel ügye let az en ge dély nél kü li vég zett te vé -
keny ség, benn fen tes ke res ke de lem, il let ve pi ac be fo lyá so -
lás meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló pi ac fel ügye le ti el já rá sa so rán
jo go sult 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) az 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, va la mint

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, va la mint a
hí vás és egyéb szol gál ta tás dá tu má val és kez dõ idõpont -
jával
kap cso la tos sze mé lyes adat (csa lá di és utó név, szü le té si
név, la kó hely, tar tóz ko dá si hely) meg is me ré sé re és ke ze lé -
sé re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat igény lé se -
kor a Fel ügye let kö te les va ló szí nû sí te ni, 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.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott adat
meg is me ré sé hez az ügyész elõ ze tes jó vá ha gyá sa szük -
séges.

(4) A jó vá ha gyást az ügyész ab ban az eset ben ta gad ja
meg, ha a Fel ügye let a (2) be kez dés ben fog lal ta kat nem
va ló szí nû sí ti vagy az adat ke ze lés egyéb tör vényi fel té te lei
nem áll nak fenn.

51.  § (1) En ge dély nél kül vég zett te vé keny ség meg ál la -
pí tá sa ese tén a Fel ügye let

a) meg tilt ja a te vé keny ség vég zé sét,
b) bün te tõ el já rást kez de mé nyez az ille té kes nyo mo zó

ha tó ság nál, ha meg íté lé se sze rint a te vé keny ség a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény alap ján bûn -
cse lek mény nek mi nõ sül,

c) fel ügye le ti in téz ke dést, ki vé te les in téz ke dést al kal -
maz, il le tõ leg

d) pénz bír sá got szab ki.

(2) Be je len tés hi á nyá ban vég zett te vé keny ség ese tén a
Fel ügye let

a) meg tilt ja a te vé keny ség vég zé sét,
b) fel ügye le ti in téz ke dést, ki vé te les in téz ke dést al kal -

maz, il le tõ leg
c) pénz bír sá got szab ki.

A Felügyelet adatkezelése

52.  § (1) A nem zet kö zi együtt mû kö dés so rán kül föl di
pénz ügyi fel ügye le ti ha tó ság tól ka pott egye di ada to kat a
Fel ügye let ki zá ró lag az aláb bi cé lok ra hasz nál hat ja fel, va -
la mint kül föl di pénz ügyi fel ügye le ti ha tó ság nak az aláb bi
cé lok ra ad hat ki ada to kat:

a) az ala pí tás és te vé keny ség en ge dé lye zé sé re vo nat ko -
zó ké rel mek el bí rá lá sá hoz az en ge dély ben fog lal tak el len -
õr zé sé hez, a szer ve ze tek pru dens mû kö dé sé nek meg íté lé -
sé hez, va la mint a fel ügye le ti ha tá ro za tok kal kap cso la tos
bí ró sá gi el já rás hoz, vagy

b) fel ügye le ti ha tá ro za tok, így kü lö nö sen in téz ke dé sek, 
il let ve szank ci ók meg ala po zá sá hoz.

(2) A fel ügye le ti együtt mû kö dés ke re té ben nyúj tott, il -
let ve szer zett egye di ada tok har ma dik fél ré szé re – ha az
adat to váb bí tás egyéb fel té te lei fenn áll nak – az adat szol -
gál ta tó pénz ügyi fel ügye le ti ha tó ság elõ ze tes írá sos hoz zá -
já ru lá sa alap ján to váb bít ha tó ak.

(3) A Fel ügye let ál tal ke zelt ada tok csak ak kor ad ha tók
ki kül föl di pénz ügyi fel ügye le ti ha tó ság nak, ha az meg fe -
le lõ, a ma gyar sza bá lyo zás sal leg alább egyen ér té kû jogi
vé del met ké pes ga ran tál ni a ré szé re nyúj tott ada tok ke ze -
lé sé hez.

(4) A Fel ügye let az e tör vény, il let ve a 4.  § sze rin ti tör -
vények alap ján bir to ká ba ke rült sze mé lyes ada to kat leg fel -
jebb öt évig ke zel he ti.

A felügyeleti díj fizetésének szabályai

53.  § (1) A fel ügye le ti díj be val lá sát a Fel ügye let hon -
lap ján köz zé tett nyom tat vá nyon kell tel je sí te ni.

(2) A díj fi ze tés re kö te le zett a fel ügye le ti díj össze gét
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 nyom tat ványt a meg fi -
ze tés re vo nat ko zó ha tár idõn be lül ki tölt ve a Fel ügye let hez 
be nyújt ja.

(3) A díj fi ze tés re kö te le zett 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) Ha a díj fi ze tés re kö te le zett nem tesz ele get a
(2)–(3) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gé nek, a Fel ügye -
let el len õr zé si el já rást in dít.

54.  § (1) 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, il let ve
a Fel ügye let nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ díj fi ze tés re kö te -
le zett éven te egy összeg ben, ja nu ár 31-éig utal ja át a Fel -
ügye let szám lá já ra.

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

(3) Az év köz ben ne gyed éven te ki szá mí tott és be val lott
dí ja kon kí vül – ha az adott év rõl ké szí tett éves be szá mo ló -
nak a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek köz gyû lé se vagy 
tag gyû lé se ál ta li el fo ga dá sa  miatt szük sé ges – a tárgy év re
meg ha tá ro zott díj kü lön bö ze tet a tárgy évet kö ve tõ év má -
so dik ne gyed évé re vo nat ko zó be val lás ban kü lön korrek -
ciós té tel ként kell be val la ni.

(4) 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.

55.  § (1) A fel ügye le ti díj meg nem fi ze té se vagy ké se -
del mes tel je sí té se ese tén az 54.  §-ban meg ha tá ro zott 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.

(2) 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 ré sze.

A Felügyelet eljárása fogyasztói bejelentéssel
kapcsolatban

56.  § (1) A Fel ügye let a 4.  § sze rin ti tör vényekben sza -
bá lyo zott 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 ha tás kö ré be tar to zik, azon ban
köz vet len in téz ke dé sét nem igény li, az érin tett szer ve zet -
nek vagy sze mély nek ész re vé te le zés re és ki vizs gá lás ra to -
váb bít ja.

(2) Ha az ész re vé te le zé sé hez nem szük sé ges a be je len tõ
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 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve zet vagy sze mély 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) A Fel ügye let el len õr zé si el já rást in dít, ha

a) a ren del ke zés re álló ira tok alap ján va ló szí nû sít he tõ,
hogy az érin tett szer ve zet vagy sze mély gya kor la ta nem
fe lel meg a jog sza bá lyok, a fel ügye le ti ha tá ro za tok vagy
bel sõ sza bály za tai ren del ke zé se i nek, vagy

b) az érin tett szer ve zet vagy sze mély a ha tár idõn be lül
nem kül di meg az ész re vé te le it.

(6) A Fel ügye let az (5) be kez dés sze rin ti el len õr zé si el -
já rás in dí tá sá ról a be je len tõt ér te sí ti.

(7) A Fel ügye let – ha más in téz ke dés nem szük sé ges – a
be je len tés sel kap cso lat ban, az érin tett szer ve zet vagy sze -
mély vizs gá la tá nak ered mé nyét figye lembe véve, an nak
vá la sza be ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt mun ka na pon be lül a
be je len tõ nek tá jé koz ta tást küld.

Átmeneti és záró rendelkezések

57.  § (1) Ez a tör vény 2007. de cem ber 1-jén lép ha -
tályba.

(2) A 13.  § és a 19.  § ren del ke zé se it ki zá ró lag e tör vény
ha tály ba lé pé se után ki ne ve zett, il let ve meg vá lasz tott sze -
mé lyek re kell al kal maz ni.

(3) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je e tör vény ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ há rom hó na pon be lül kö te les a bir to ká ban
lévõ zárt kör ben ki bo csá tott ér ték pa pírt el ide ge ní te ni.

(4) E tör vény ren del ke zé se it e tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult ügy ben – ide ért ve a meg is mé telt el já rást
is – kell al kal maz ni.

(5) E tör vény hatályba lépése elõtt adott ügy ve ze tõi
igaz ga tói meg bí zás an nak meg szû né sé ig ma rad fenn.

Hatályukat vesztõ jogszabályi rendelkezések

58.  § (1) Ha tá lyát vesz ti:
a) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló

1993. évi XCVI. tör vény 40/B.  §-ának (5)–(7) be kez dé se,
53.  §-át meg elõ zõ al cí me, 56.  §-a, 58.  §-ának (1) be kez dé -
se, 64/H.  §-a, 67.  §-a,

b) a Hpt. 32/F.  §-át meg elõ zõ al cí me, 32/F.  §-a,
138.  §-ának (2) be kez dé se, 139.  §-át meg elõ zõ al cí me,
139.  §-ának (1)–(3) be kez dé se, 146.  §-át meg elõ zõ al cí me, 
146–147.  §-a, 149.  §-a, 149/A.  §-a, 190/A.  §-a, 191.  §-a,
192.  §-a, 200.  §-a,

c) a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény 24.  §-ának (4) be kez dé se,

d) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 79.  §-ának (5)–(7) be -
kez dé se, 103.  §-a, 106.  §-ának (1) be kez dé se, 107.  §-ának
(1) be kez dé se, 109/F.  §-a, 111.  §-ának (4) be kez dé se,

e) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény,

f) a Tpt. 105.  §-át meg elõ zõ al cí me, 105.  §-a,
242/B.  §-a, 302.  §-ának (4) be kez dé se, 366.  §-a, 377.  §-át
meg elõ zõ al cí me, 378.  §-a, 379.  §-át meg elõ zõ al cí me,
379.  §-a, 388.  §-a, 390.  §-a, LV. Fe je ze te,

g) a Bit. 7.  §-ának (3) be kez dé se, 33.  §-a (1) be kez dé sé -
nek utol só mon da ta, 168.  §-ában az „1999. évi CXXIV.”
és a „(to váb bi ak ban: Psztv.)” szö veg rész, 169.  §-át meg -
elõ zõ al cí me, 169.  §-a, 169/A.  §-át meg elõ zõ al cí me,
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169/A.  §-a, 177.  §-a, 194.  §-a, 208.  §-át meg elõ zõ al cí me,
208.  §-a, 213.  §-át meg elõ zõ al cí me, 213.  §-a,

h) 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 2007. évi
XLIX. tör vény 1–14.  §-a, 15.  §-ának (3)–(4) be kez dé se,
17–22.  §-a,

i) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi L. tör -
vény 1–5.  §-a, 7–28.  §-a, 30.  §-ának (1)–(3) be kez dé se,

j) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény, va la mint az egyes sza ko sí -
tott hi tel in té ze tek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi LI. tör vény 1–73.  §-a, 80–83.  §-a, 1–3. szá mú
mel lék le te,

k) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2007. évi LII. tör vény 1–78.  §-a, 79.  §-ának
(3)–(5) be kez dé se, 85–86.  §-a, 1–6. szá mú mel lék le te, va -
la mint

l) az Fnytv. 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „1999. évi
CXXIV.” szö veg rész, 56.  §-ának (2) és (5) be kez dé se,
57.  §-a, 58.  §-ának (2) be kez dé se, 59.  §-át meg elõ zõ cím,
59.  §-a, 63.  §-ának (2) be kez dé se, 72.  §-ának (1)–(3) be -
kez dé se, 85.  §-a, 89.  §-a.

(2) Nem lép ha tály ba a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma -
rá ról, a könyv vizs gá lói te vé keny ség rõl, va la mint a könyv -
vizs gá lói köz fel ügye let rõl  szóló 2007. évi LXXV. tör vény
220.  §-ának (3) be kez dé se.

(3) Ez a § és a §-t meg elõ zõ al cím 2008. ja nu ár 2-án ha -
tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – a 2002/65/EK
irány elv vel mó do sí tott – 98/27/EK irány el ve (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 nyu ló el já rá sok ról, 2. cikk (1) be kez -
dés a) és b) pont ja, 4. cikk (1) be kez dés [a 28.  § (2) bek. és
a 46.  § a Fel ügye let el já rá sá ban],

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/41/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 3.) a fog lal koz ta tói nyug el lá tást szol gál -
ta tó in téz mé nyek te vé keny sé gé rõl és fel ügye le té rõl,
21. cikk [a 10.  § (6) bek.],

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/39/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 21.) a pénz ügyi esz kö zök pi a ca i ról, a
85/611/EGK, és a 93/6/EGK ta ná csi irány elv, va la mint a
2000/12/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do -
sí tá sá ról, és a 93/22/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl, 47. cikk [a 10.  § (1) bek. n) pont ja],

d) a Ta nács 2004/113/EK irány el ve (2004. de cem ber
13.) a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé nek az
áruk hoz és szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés, va la mint
azok ér té ke sí té se, il let ve nyúj tá sa te kin te té ben tör té nõ

vég re haj tá sá ról, 5. cikk (2) be kez dé se és a 16. cikk [a 10.  §
(1) bek. p) pont ja],

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/14/EK irány -
el ve (2005. má jus 11.) 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, va la mint a 2000/26/EK eu -
ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, 4. cikk
[a 10.  § (1) bek. o) pont ja],

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/68/EK irány -
el ve (2005. no vem ber 16.) a vi szont biz to sí tás ról és a
73/239/EGK, a 92/49/EGK ta ná csi irány elv, va la mint a
98/78/EK és a 2002/83/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/48/EK irány -
el ve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek te vé keny sé gé nek
meg kez dé sé rõl és a foly ta tá sá ról (át dol go zott szö veg),
144. cikk [a 9.  § (1) bek. e), f) és g) pont ja és a 9.  §
(2)–(3) bek.],

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/49/EK irány -
el ve (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),
37. cikk [a 9.  § (1) bek. e), f) és g) pont ja és a 9.  §
(2)–(3) bek.].

60.  § (1) Az 5.  § (1) be kez dé se és a 33.  § (1) és (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 eu ró 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.

(2) Az 5.  § (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 eu ró 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.

(3) A 6.  §

a) (1) be kez dé se a pénz át uta lá so kat kí sé rõ meg bí zói
ada tok ról  szóló, 2006. no vem ber 15-i 1781/2006/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let 15. cik ke (3) be kez dé sé -
nek,

b) (2) be kez dé se a 2004/39/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let nek a be fek te té si vál lal ko zá sok nyil ván tar -
tás-ve ze té si kö te le zett sé gei, az ügy le tek be je len té se, a piac 
át lát ha tó sá ga, a pénz ügyi esz kö zök pi a ci be ve ze té se, va la -
mint az irány elv al kal ma zá sá ban meg ha tá ro zott ki fe je zé -
sek te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló, 2006. au -
gusz tus 10-i 1287/2006/EK bi zott sá gi ren de let,

c) (3) be kez dé se a 2003/71/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek a tá jé koz ta tók ban fog lalt in for má ci ók
for má tu ma, az in for má ci ók hi vat ko zás sal tör té nõ beépí -
tése, a tá jé koz ta tók köz zé té te le és a rek lá mok ter jesz té se
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te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis
29-i 809/2004/EK bi zott sá gi ren de let
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg a
Fel ügye let fel adat kör ében és el já rá sá ban.

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 CXXXVI.
tör vény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelõzésérõl és megakadályozásáról*

E tör vény cél ja, hogy a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi -
nan szí ro zá sa ti lal má nak ha té kony ér vé nye sí té se ér de ké -
ben meg elõz ze és meg aka dá lyoz za a bûn cse lek mé nyek el -
kö ve té sé bõl szár ma zó pénz nek vagy pénz ben ki fe jez he tõ
ér ték kel bíró do log nak a pénz mo sás szem pont já ból ve szé -
lyez te tett te vé keny sé ge ken ke resz tül tör té nõ tisz tá ra mo -
sá sát, va la mint a ter ro riz mus nak pénz zel vagy pénz ben ki -
fe jez he tõ ér ték kel bíró do log gal való tá mo ga tá sát.

Mind ezek ér de ké ben az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ja:

A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény ha tá lya – a (3)–(5) be kez dés ben fog -
lalt ki vé te lek kel – ki ter jed arra, aki a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén

a) pénz ügyi szol gál ta tá si, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál -
ta tá si te vé keny sé get foly tat;

b) be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get foly tat, be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta -
tást nyújt;

c) biz to sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tõi és fog lal koz ta tói
nyug díj-szol gál ta tá si te vé keny sé get foly tat;

d) áru tõzs dei szol gál ta tá si te vé keny sé get foly tat;
e) pos tai pénz for gal mi köz ve tí tõi te vé keny sé get, pos tai 

kész pénz át uta lást, bel föl di és nem zet kö zi pos ta utal -
vány-fel vé telt és -kéz be sí tést foly tat;

f) in gat lan ügy let tel kap cso la tos te vé keny sé get foly tat;
g) könyv vizs gá lói te vé keny sé get foly tat;
h) könyv vi te li (köny ve lõi), adó szak ér tõi, ok le ve les

adó szak ér tõi, adó ta nács adói te vé keny sé get meg bí zá si, il -
let ve vál lal ko zá si jog vi szony alap ján foly tat;

i) já ték ka szi nót vagy elekt ro ni kus ka szi nót mû köd tet;
j) ne mes fém mel vagy az ezek bõl ké szült tár gyak kal ke -

res ke dik;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

k) áru ke res ke del mi te vé keny sé ge foly ta tá sa so rán há -
rom mil lió-hat száz ezer fo rin tot el érõ vagy meg ha la dó
össze gû kész pénz fi ze tést fo gad el;

l) ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ként mû kö dik;

m) ügy vé di, köz jegy zõi te vé keny sé get vé gez.

(2) E tör vény ha tá lya ki ter jed arra, aki

a) a szol gál ta tó ügy fe le;

b) a szol gál ta tó ve ze tõ je, al kal ma zott ja, il le tõ leg se gí tõ 
csa lád tag ja.

(3) Az áru ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó szol gál -
ta tó e te vé keny sé gé nek kö ré ben nem fo gad hat el há rom -
mil lió-hat száz ezer fo rin tot el érõ vagy meg ha la dó össze gû
kész pénz fi ze tést, ki vé ve ha a 33.  § (4) be kez dé se sze rint
vál lal ja az e tör vény ben a szol gál ta tó ra meg ha tá ro zott kö -
te le zett sé ge ket.

(4) Nem tar to zik e tör vény ha tá lya alá

a) 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.)
2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont já nak b) al pont já ban,
va la mint a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei
szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé -
gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bszt.) 4.  § (2) be kez dés 46. pont já ban
meg ha tá ro zott ügy nök;

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 (a továb biak ban: Bit.) 33.  § (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ;

c) a Bit. 33.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott füg get -
len biz to sí tás köz ve tí tõ a Bit. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré -
sze sze rin ti nem-élet biz to sí tá si ágba tar to zó szer zõ dé sek -
kel kap cso la tos te vé keny sé ge so rán;

d) a biz to sí tó, amennyi ben ki zá ró lag a Bit. 1. szá mú
mel lék le té nek A. ré sze sze rin ti nem-élet biz to sí tá si ágba
tar to zó te vé keny ség vég zé sé re ren del ke zik en ge déllyel,
to váb bá a Bit. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze sze rin ti
nem-élet biz to sí tá si ágba tar to zó és 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti élet biz to sí tá si ágba tar to zó te vé keny ség egy ide jû
vég zé sé re en ge déllyel ren del ke zõ biz to sí tó a nem-élet biz -
to sí tá si te vé keny sé ge te kin te té ben.

(5) Nem tar to zik e tör vény ha tá lya alá az (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség, ha azt a Ma gyar
Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) vég zi, ki vé ve a 2.  § 
és 22.  § ren del ke zé sei alap ján vég zett pénz át uta lá si szol -
gál ta tás nyúj tá sát.

2.  § A 22.  § ha tá lya azon szol gál ta tó ra ter jed ki, aki

a) az e tör vény 1.  § (1) be kez dés a)–b) és e) pont já ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get foly tat, és

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a pénz át uta lá so kat
kí sé rõ meg bí zói ada tok ról  szóló, 2006. no vem ber 15-i
1781/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 2. cik ké nek 7. pont ja sze rin ti
pénz át uta lá si szol gál ta tást nyújt.
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Értelmezõ rendelkezések

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) adó ta nács adó, adó szak ér tõ, ok le ve les adó szak ér tõ:

aki a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze -
rint meg szer zett szak mai ké pe sí tés sel és ilyen te vé keny ség 
foly ta tá sá ra jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zik;

b) azo no sí tás: a 7.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, to váb bá a
8.  § (2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok írás ban
tör té nõ rög zí té se;

c) Eu ró pai Unió: az Eu ró pai Unió és az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség;

d) Eu ró pai Unió tag ál la ma: az Eu ró pai Unió tag ál la ma 
és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban 
ré szes más ál lam;

e) fik tív bank: az 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha -
tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó, amely te vé keny -
sé gét nem a szék hely sze rin ti or szág ban vég zi és az össze -
vont ala pú fel ügye let nem ter jed ki rá;

f) há ló zat: olyan szer ve zet, amely hez az 1.  § (1) be kez -
dés g)–h) és m) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get
vég zõ szol gál ta tók tar toz nak, és amely szol gál ta tók nak
kö zös tu laj do no sai és kö zös ve ze té se van, és kö zös el len -
õr zés sel ren del kez nek;

g) har ma dik or szág: az Eu ró pai Uni ón kí vü li ál lam;
h) in gat lan ügy let tel kap cso la tos te vé keny ség: in gat lan

tu laj don jo ga át ru há zá sá nak, bér le ti jo gá nak üz let sze rû
köz ve tí té se, ide ért ve az ügy le ti meg bí zás elõ ké szí té sét, az
in gat lan for gal mi ér té ké nek becs lé sét, va la mint az üz let -
sze rû in gat lan be ru há zás és in gat lan fej lesz tés;

i) áru ke res ke del mi te vé keny ség: ter mék gaz da sá gi te -
vé keny ség ke re té ben tör té nõ ér té ke sí té se a vá sár ló, a ke -
res ke dõ, il let ve a fel dol go zó ré szé re;

j) könyv vi te li te vé keny ség: a szám vi tel rõl  szóló 2000.
évi C. tör vény 150.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti könyv vi te -
li szol gál ta tás;

k) le ve le zõ ban ki szol gál ta tás: va la mely hi tel in té zet
más hi tel in té zet szá má ra tör té nõ szám la ve ze té se pénz for -
gal mi szol gál ta tá si meg bí zás tel je sí té se vagy pénz ügyi, il -
let ve be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség tel je sí té se cél -
já ból;

l) pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság: a
pénz ügyi in for má ci ós egy ség fel ada ta it el lá tó, a vám ha tó -
ság kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy -
sége;

m) sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi
iga zol vány: sze mély azo no sí tó iga zol vány, út le vél, va la -
mint kár tya for má tu mú ve ze tõi en ge dély;

n) sze mély azo nos ság iga zo ló el len õr zé se: az ügy fél, a
meg ha tal ma zott, a ren del ke zés re jo go sult, to váb bá a kép -
vi se lõ sze mély azo nos sá gá nak a 7.  § (4)–(6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak sze rin ti, to váb bá a tény le ges tu laj do nos
sze mély azo nos sá gá nak a 8.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rin ti el len õr zé se;

o) szol gál ta tó: az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
te vé keny sé get vég zõ sze mély vagy szer ve zet;

p) szol gál ta tó ve ze tõ je: az a ter mé sze tes sze mély, aki a
jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet szol gál ta tó kép vi se le té re, ne vé ben dön té si jog -
kör gya kor lá sá ra vagy az ezen szol gál ta tón be lü li irá nyí tá -
si jog kör gya kor lá sá ra jo go sult;

q) tény le ge sen össze füg gõ, több ügy le ti meg bí zás:

qa) azon ügy le tek, ame lyek re vo nat ko zó an egy éven
be lül az ügy fél ugyan azon jog cí men, ugyan azon tárgy ra
ad meg bí zást,

qb) a pénz vál tá si te vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tó
ese té ben azon ügy le tek, ame lyek re vo nat ko zó an egy hé ten 
be lül az ügy fél meg bí zást ad,

qc) az 1.  § (1) be kez dés k) pont já ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tó vo nat ko zá sá ban a rész let -
vé tel alap ján tör té nõ fi ze té sek, fi ze té si meg bí zá sok;

r) tény le ges tu laj do nos:

ra) az a ter mé sze tes sze mély, aki jogi sze mély ben vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet ben a sza va -
za ti jo gok vagy a tu laj do ni há nyad leg alább hu szon öt szá -
za lé ká val ren del ke zik, ha a jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet nem a sza bá lyo zott
 piacon jegy zett tár sa ság, amely re a kö zös sé gi jogi sza bá -
lyo zás sal vagy az zal egyen ér té kû nem zet kö zi elõ írásokkal 
össz hang ban lévõ köz zé té te li kö ve tel mé nyek vonat -
koznak,

rb) az a ter mé sze tes sze mély, aki jogi sze mély ben vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet ben – a Pol -
gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) 685/B.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott – meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zik,

rc) az a ter mé sze tes sze mély, aki nek meg bí zá sá ból va -
la mely ügy le ti meg bí zást vég re haj ta nak, to váb bá

rd) ala pít vá nyok ese té ben az a ter mé sze tes sze mély,

1. aki az ala pít vány va gyo na leg alább hu szon öt
szá za lé ká nak a ked vez mé nye zett je, ha a le en dõ
ked vez mé nye zet te ket már meg ha tá roz ták,

2. aki nek ér de ké ben az ala pít ványt lét re hoz ták, il -
let ve mû köd te tik, ha a ked vez mé nye zet te ket
még nem ha tá roz ták meg, vagy

3. aki tag ja az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek, vagy
meg ha tá ro zó be fo lyást gya ko rol az ala pít vány
va gyo ná nak leg alább hu szon öt szá za lé ka fe lett,
il let ve az ala pít vány kép vi se le té ben el jár;

s) ügy fél: aki a szol gál ta tó val az 1.  § (1) be kez dé sé ben
meg je lölt te vé keny sé gi kör be tar to zó szol gál ta tás igény -
be vé te lé re írás be li szer zõ dést köt, il let ve a szol gál ta tó ré -
szé re ügy le ti meg bí zást ad;

t) ügy fél-át vi lá gí tás: a 6.  §-ban meg ha tá ro zott eset ben
a 7–10.  §-ban meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tá si in téz ke dé -
sek el vég zé se;

u) ügy le ti meg bí zás: az ügy fél és a szol gál ta tó kö zött a
szol gál ta tó te vé keny sé gi kö ré be tar to zó szol gál ta tás
igény be vé te lé re vo nat ko zó szer zõ dés sel lét re jött ese ti jog -
vi szony;
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v) üz le ti kap cso lat:
va) az ügy fél és a szol gál ta tó kö zött az 1.  § (1) be kez dé -

sé ben meg je lölt te vé keny sé gi kör be tar to zó szol gál ta tás
igény be vé te lé re vo nat ko zó írás be li szer zõ dés sel lét re jött
tar tós jog vi szony,

vb) a 36.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz jegy zõi
te vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tó te kin te té ben az el já rás
le foly ta tá sa, vagy

vc) az 1.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó vo nat ko zá sá ban a játék -
kaszinó vagy elekt ro ni kus ka szi nó te rü le té re tör té nõ elsõ
be lé pés sel lét re jött tar tós jog vi szony.

4.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban ki emelt köz sze rep lõ
az a kül föl di la kó hellyel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély,
aki fon tos köz fel ada tot lát el, vagy az ügy fél-át vi lá gí tá si
in téz ke dé sek el vég zé sét meg elõ zõ egy éven be lül fon tos
köz fel ada tot lá tott el, to váb bá az ilyen sze mély kö ze li hoz -
zá tar to zó ja vagy aki vel köz is mer ten kö ze li kap cso lat ban
áll.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban fon tos köz fel ada tot 
el lá tó sze mély:

a) az ál lam fõ, a kor mány fõ, a mi nisz ter, a mi nisz ter he -
lyet tes, az ál lam tit kár,

b) az or szág gyû lé si kép vi se lõ,
c) a leg fel sõbb bí ró ság, al kot mány bí ró ság és olyan bí -

rói tes tü let tag ja, mely nek íté le te el len fel leb be zés nek he -
lye nincs,

d) a szám ve võ szék el nö ke, a szám ve võ szék tes tü le té -
nek tag ja, a köz pon ti bank igaz ga tó sá gá nak tag ja,

e) a nagy kö vet, az ügy vi võ és a fegy ve res szer vek hi va -
tá sos ál lo má nyú, fõ tisz ti vagy tá bor no ki rend fo ko za tú tag -
jai,

f) a több sé gi ál la mi tu laj do nú vál lal ko zás ügy vi te li,
igaz ga tá si vagy fel ügye lõ tes tü le té nek tag ja.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban kö ze li hoz zá tar to -
zó a Ptk. 685.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro zott kö ze li
hoz zá tar to zó, to váb bá az élet társ.

(4) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a ki emelt köz sze -
rep lõ vel kö ze li kap cso lat ban álló sze mély:

a) bár mely ter mé sze tes sze mély, aki a (2) be kez dés ben
em lí tett sze méllyel kö zö sen ugyan azon jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet tény le ges
tu laj do no sa vagy vele szo ros üz le ti kap cso lat ban áll;

b) bár mely ter mé sze tes sze mély, aki egy sze mé lyes tu -
laj do no sa olyan jogi sze mély nek vagy jogi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ szer ve zet nek, ame lyet a (2) be kez dés ben
em lí tett sze mély ja vá ra hoz tak lét re.

5.  § E tör vény al kal ma zá sá ban fel ügye le tet el lá tó szerv
az 1.  § (1) be kez dé sé nek

a) a)–e) és l) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get
vég zõ szol gál ta tók vo nat ko zá sá ban – a b) pont ban meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te (a továb biak ban: Fel ügye let);

b) a) pont já ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ pénz ügyi
szol gál ta tá si te vé keny sé gek kö zül a pénz fel dol go zást vég -
zõ szol gál ta tók te kin te té ben az MNB;

c) i) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ
szol gál ta tók vo nat ko zá sá ban az ál la mi adó ha tó ság;

d) g) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ
szol gál ta tók vo nat ko zá sá ban a Ma gyar Könyv vizs gá lói
Ka ma ra;

e) m) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ
szol gál ta tók vo nat ko zá sá ban az e tör vény alap ján az egyé -
ni ügy vé dek re és az ügy vé di iro dák ra (a továb biak ban:
ügy vé dek re), va la mint a köz jegy zõk re vo nat ko zó el té rõ
ren del ke zé sek sze rint:

ea) az ügy vé dek ese té ben az a ka ma ra, amely nek az
ügy véd a tag ja (a továb biak ban: te rü le ti ka ma ra),

eb) a köz jegy zõk ese té ben az a ka ma ra, amely nek a
köz jegy zõ a tag ja (a továb biak ban: te rü le ti ka ma ra);

f) j) és k) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég -
zõ szol gál ta tók vo nat ko zá sá ban a ke res ke del mi ha tó ság;

g) f) és h) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég -
zõ szol gál ta tók vo nat ko zá sá ban a pénz ügyi in for má ci ós
egy ség ként mû kö dõ ha tó ság.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

6.  § (1) A szol gál ta tó az ügy fél-át vi lá gí tást kö te les al -
kal maz ni:

a) az üz le ti kap cso lat lé te sí té se kor;
b) a 17.  §-ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel a há rom mil -

lió-hat száz ezer fo rin tot el érõ vagy meg ha la dó össze gû
ügy le ti meg bí zás tel je sí té se kor;

c) pénz mo sás ra vagy ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra uta -
ló adat, tény vagy kö rül mény fel me rü lé se ese tén, ha az
a)–b) pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint át vi lá gí tás ra még
nem ke rült sor;

d) ha a ko ráb ban rög zí tett ügy fél azo no sí tó ada tok va ló -
di sá gá val vagy meg fe le lõ sé gé vel kap cso lat ban két ség me -
rül fel.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott át vi lá -
gí tá si kö te le zett ség ki ter jed az egy más sal tény le ge sen
össze füg gõ, több ügy le ti meg bí zás ra, ha ezek együt tes ér -
té ke el éri a há rom mil lió-hat száz ezer fo rin tot. Eb ben az
eset ben az át vi lá gí tást azon ügy le ti meg bí zás el fo ga dá sa -
kor kell vég re haj ta ni, amellyel az ügy le ti meg bí zá sok
együt tes ér té ke el éri a há rom mil lió-hat száz ezer fo rin tot.

Ügyfél-átvilágítási intézkedések

7.  § (1) A szol gál ta tó kö te les a 6.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott eset ben az ügy fe let, an nak meg ha tal ma -
zott ját, a ren del ke zés re jo go sul tat, to váb bá a kép vi se lõt
azo no sí ta ni és sze mély azo nos sá gá nak iga zo ló el len õr zé -
sét el vé gez ni.
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(2) A szol gál ta tó az azo no sí tás so rán leg alább az aláb bi
ada to kat kö te les rög zí te ni:

a) ter mé sze tes sze mély
aa) csa lá di és utó ne vét (szü le té si ne vét),
ab) lak cí mét,
ac) ál lam pol gár sá gát,
ad) azo no sí tó ok má nyá nak tí pu sát és szá mát,
ae) kül föl di ese té ben a ma gyar or szá gi tar tóz ko dá si he -

lyet;
b) jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -

ke zõ szer ve zet
ba) ne vét, rö vi dí tett ne vét,
bb) szék he lyé nek, kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ese -

tén ma gyar or szá gi fi ók te le pé nek cí mét,
bc) cég bí ró sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ jogi sze mély

ese tén cég jegy zék szá mát, egyéb jogi sze mély ese tén a lét -
re jöt té rõl (nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, be jegy zé sé rõl)  szóló
ha tá ro zat szá mát vagy nyil ván tar tá si szá mát.

(3) A szol gál ta tó az azo no sí tás so rán a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ada ton kí vül – ha erre az ügy fél és az üz le ti
kap cso lat, ügy le ti meg bí zás azo no sí tá sá hoz az üz le ti kap -
cso lat vagy ügy le ti meg bí zás jel le ge és össze ge és az ügy -
fél kö rül mé nyei alap ján a 33.  §-ban fog lalt bel sõ sza bály -
zat ban meg ha tá ro zott ese tek ben, a pénz mo sás és a ter ro -
riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér -
de ké ben szük ség van – az aláb bi ada to kat rög zít he ti:

a) ter mé sze tes sze mély
aa) szü le té si he lyét, ide jét,
ab) any ja ne vét;
b) jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -

ke zõ szer ve zet
ba) fõ te vé keny sé gét,
bb) kép vi se le té re jo go sul tak ne vét és be osz tá sát,
bc) kéz be sí té si meg bí zott já nak az azo no sí tá sá ra al kal -

mas ada ta it.

(4) A sze mély azo nos ság iga zo ló el len õr zé se ér de ké ben
a szol gál ta tó kö te les meg kö ve tel ni az aláb bi ok irat be mu -
ta tá sát:

a) ter mé sze tes sze mély ese tén
aa) ma gyar ál lam pol gár sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra 

al kal mas ha tó sá gi iga zol vá nya és lak cí met iga zo ló ható -
sági iga zol vá nya,

ab) kül föl di ter mé sze tes sze mély út le ve le vagy sze mé -
lyi azo no sí tó iga zol vá nya, fel té ve hogy az ma gyar or szá gi
tar tóz ko dás ra jo go sít vagy tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok -
má nya vagy tar tóz ko dás ra jo go sí tó ok má nya,

ac) 14. élet évét be nem töl tött ter mé sze tes sze mély sze -
mé lyi azo no sí tót iga zo ló ha tó sá gi iga zol vá nya és lak cí met
iga zo ló ha tó sá gi iga zol vá nya vagy út le ve le és lak cí met
iga zo ló ha tó sá gi iga zol vá nya;

b) jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet ese tén a ne vé ben vagy meg bí zá sa alap ján el jár ni
jo go sult sze mély a) pont ban meg je lölt ok ira tá nak be mu ta -
tá sán túl az azt iga zo ló – 30 nap nál nem ré geb bi – ok ira tot,
hogy

ba) a bel föl di gaz dál ko dó szer ve ze tet a cég bí ró ság be -
je gyez te, vagy a gaz dál ko dó szer ve zet a be jegy zé si ké rel -
mét be nyúj tot ta; egyé ni vál lal ko zó ese té ben azt, hogy az
egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ki adá sa meg tör tént, il le tõ -
leg az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ki adá sa irán ti ké rel -
mét az egyé ni vál lal ko zó a kör zet köz pon ti jegy zõ höz be -
nyúj tot ta,

bb) bel föl di jogi sze mély ese tén, ha an nak lét re jöt té hez
ha tó sá gi vagy bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel szük sé ges, a
nyil ván tar tás ba vé tel meg tör tént,

bc) kül föl di jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet ese tén a sa ját or szá gá nak joga
sze rin ti be jegy zé se vagy nyil ván tar tás ba vé te le meg tör -
tént;

c) cég be jegy zé si, ha tó sá gi vagy bí ró sá gi nyil ván tar tás -
ba vé tel irán ti ké re lem cég bí ró ság hoz, ha tó ság hoz vagy bí -
ró ság hoz tör té nõ be nyúj tá sát meg elõ zõ en a jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet tár sa -
sá gi szer zõ dé sét (ala pí tó ok ira tát, alap sza bá lyát).

(5) A (4) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a 
jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet kö te les a cég be jegy zés, ha tó sá gi vagy bí ró sá gi
nyil ván tar tás ba vé tel meg tör tén tét kö ve tõ 30 na pon be lül
ok irat tal iga zol ni, hogy a cég be jegy zés vagy nyil ván tar -
tás ba vé tel meg tör tént, va la mint a szol gál ta tó kö te les a
cég jegy zék szá mot vagy egyéb nyil ván tar tá si szá mot rög -
zí te ni.

(6) A sze mély azo nos ság iga zo ló el len õr zé se ér de ké ben
a szol gál ta tó kö te les el len õriz ni a (4) be kez dés alap ján be -
mu ta tott azo nos sá got iga zo ló ok irat ér vé nyes sé gét.

8.  § (1) A 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben
az ügy fél kö te les a szol gál ta tó ré szé re írás be li nyi lat ko za -
tot ten ni arra vo nat ko zó an, hogy a sa ját, vagy a tény le ges
tu laj do nos ne vé ben, il le tõ leg ér de ké ben jár el.

(2) Ha az ügy fél nyi lat ko zik ar ról, hogy a tény le ges tu -
laj do nos ne vé ben, il le tõ leg ér de ké ben jár el, írás be li nyi -
lat ko za tá nak a tény le ges tu laj do nos 7.  § (2) be kez dés
a) pont aa)–ac) al pont já ban meg ha tá ro zott ada ta it is tar tal -
maz nia kell.

(3) A szol gál ta tó a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada -
ton kí vül – ha erre az ügy fél és az üz le ti kap cso lat, ügy le ti
meg bí zás azo no sí tá sá hoz az üz le ti kap cso lat vagy ügy le ti
meg bí zás jel le ge és össze ge és az ügy fél kö rül mé nyei
alap ján a 33.  §-ban fog lalt bel sõ sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben, a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá -
sa meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben szük ség
van – az ügy fél tõl a tény le ges tu laj do nos 7.  § (2) be kez dés
a) pont ad)–ae) al pont já ban és (3) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ada tai meg adá sát is kér he ti.

(4) A szol gál ta tó az ügy fe let a tény le ges tu laj do nos ra
vo nat ko zó (is mé telt) írás be li nyi lat ko zat té tel re szó lít ja fel, 
ha két ség me rül fel a tény le ges tu laj do nos ki lé té vel kap -
cso lat ban.
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(5) Ha a tény le ges tu laj do nos sze mély azo nos sá gá val
kap cso lat ban két ség me rül fel, a szol gál ta tó kö te les in téz -
ke dé se ket ten ni a tény le ges tu laj do nos sze mély azo nos sá -
gá ra vo nat ko zó adat jog sza bály alap ján e cél ra ren del ke zé -
sé re álló vagy nyil vá no san hoz zá fér he tõ nyil ván tar tás ban
tör té nõ el len õr zé se ér de ké ben.

9.  § (1) A szol gál ta tó a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott eset ben az üz le ti kap cso lat ra és az ügy le ti meg bí zás -
ra vo nat ko zó an kö te les rög zí te ni:

a) üz le ti kap cso lat ese tén a szer zõ dés tí pu sát, tár gyát és 
idõ tar ta mát,

b) ügy le ti meg bí zás ese tén a meg bí zás tár gyát és össze -
gét.

(2) A szol gál ta tó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada -
ton kí vül – ha erre az ügy fél és az üz le ti kap cso lat, ügy le ti
meg bí zás azo no sí tá sá hoz az üz le ti kap cso lat vagy ügy le ti
meg bí zás jel le ge és össze ge és az ügy fél kö rül mé nyei
alap ján a 33.  §-ban fog lalt bel sõ sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben, a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá -
sa meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben szük ség
van – a tel je sí tés kö rül mé nyét (hely, idõ, mód) is rögzít -
heti.

10.  § (1) A szol gál ta tó – a te vé keny sé gé re irány adó jog -
sza bá lyi elõ írásoknak meg fe le le lõ en – kö te les az üz le ti
kap cso la tot fo lya ma to san fi gye lem mel kí sér ni – ide ért ve
az üz le ti kap cso lat fenn ál lá sa fo lya mán tel je sí tett ügy le ti
meg bí zá sok elem zé sét is –, an nak meg ál la pí tá sa ér de ké -
ben, hogy az adott ügy le ti meg bí zás össz hang ban áll-e a
szol gál ta tó nak az ügy fél rõl a jog sza bá lyok alap ján ren del -
ke zé sé re álló ada ta i val.

(2) A szol gál ta tó kö te les biz to sí ta ni, hogy az üz le ti kap -
cso lat ra vo nat ko zó ada tok és ok ira tok nap ra ké szek le gye -
nek.

(3) Üz le ti kap cso lat fenn ál lá sa alatt az ügy fél kö te les a
tu do más szer zés tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül a szol -
gál ta tót ér te sí te ni az ügy fél-át vi lá gí tás so rán meg adott
ada tok ban, il let ve a tény le ges tu laj do nos sze mé lyét érin -
tõen be kö vet ke zett vál to zás ról.

(4) A (3) be kez dés ben elõ írt kö te le zett ség tel je sí té se ér -
de ké ben a szol gál ta tó kö te les ügy fe lei fi gyel mét fel hív ni
az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok köz lé sé nek kö te le -
zett sé gé re.

(5) Ha az 1.  § (1) be kez dés a)–b), d) és l) pont já ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó ál tal ve ze -
tett szám la ter hé re vagy ja vá ra két nap tá ri évet el érõ idõ -
tar tam alatt meg bí zás tel je sí té sé re nem ke rült sor – ide nem 
ért ve a több éves fu tam ide jû ügy le ti meg bí zá so kat – a szol -
gál ta tó 30 na pon be lül írás ban vagy a kö vet ke zõ egyen leg -
köz lõ ér te sí tés ben fel hív ja ügy fe lét az ada tok ban be kö vet -
ke zett vál to zá sok köz lé sé re.

11.  § (1) A szol gál ta tó – a (2)–(5) és (8) be kez dés ki vé -
te lé vel – az üz le ti kap cso lat lé te sí té se vagy az ügy le ti meg -
bí zás vég re haj tá sa elõtt kö te les le foly tat ni az ügy fél és a
tény le ges tu laj do nos sze mély azo nos sá gá nak iga zo ló el -
len õr zé sét.

(2) A szol gál ta tó az ügy fél és a tény le ges tu laj do nos
sze mély azo nos sá gá nak iga zo ló el len õr zé sét az üz le ti kap -
cso lat lé te sí té se so rán is le foly tat hat ja, ha ez a ren des üz -
let me net meg sza kí tá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben szük sé ges 
és ha a pénz mo sás vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá nak
va ló szí nû sé ge cse kély. Eb ben az eset ben a sze mély azo -
nos ság iga zo ló el len õr zé sét az elsõ ügy le ti meg bí zás tel je -
sí té sé ig be kell fe jez ni.

(3) Az 1.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó a Bit. 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti élet biz to sí tá si ágba tar to zó biz to sí tá sok ese tén a
ked vez mé nye zett, il let ve mind azok te kin te té ben, akik a
biz to sí tá si szer zõ dés alap ján a biz to sí tó szol gál ta tá sá ra jo -
go sul tak és sze mé lyük a szer zõ dés meg kö té se kor nem volt 
is mert, a sze mély azo nos ság iga zo ló el len õr zé sét az üz le ti
kap cso lat lé te sí té sét köve tõen is le foly tat hat ja. Eb ben az
eset ben a sze mély azo nos ság iga zo ló el len õr zé sé nek a ki fi -
ze tés sel egy ide jû leg vagy azt meg elõ zõ en kell meg tör tén -
nie, il let ve az zal egy ide jû leg vagy azt meg elõ zõ en, hogy a
jo go sult a szer zõ dés bõl (köt vény bõl) ere dõ jo ga it ér vé nye -
sí ti.

(4) Az 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé get vég zõ és bank szám la nyi tás ra jo go sult szol -
gál ta tó jo go sult a bank szám la meg nyi tá sá ra, fel té ve hogy
biz to sít ja, hogy az ügy fél és a tény le ges tu laj do nos sze -
mély azo nos sá ga iga zo ló el len õr zé sé nek le foly ta tá sá ig az
ügy fél, a meg ha tal ma zott, a ren del ke zés re jo go sult és a
kép vi se lõ nem vé gez het mû ve le tet.

(5) Az 1.  § (1) be kez dés l) pont já ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó jo go sult az Ön kén tes Köl -
csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló 1993. évi XCVI. tör -
vény (a továb biak ban: Öpt.) sze rin ti egyé ni szám la meg -
nyi tá sá ra, fel té ve, hogy biz to sít ja, hogy az ügy fél és a
tény le ges tu laj do nos sze mély azo nos sá ga iga zo ló el len õr -
zé sé nek le foly ta tá sá ig az ügy fél és a ked vez mé nye zett
nem ré sze sül het szol gál ta tás ban.

(6) Ha a szol gál ta tó nem tud ja vég re haj ta ni a 7–9.  §-ok -
ban meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tást, ak kor az érin tett
ügy fél re vo nat ko zó an kö te les meg ta gad ni az ügy fél meg -
bí zá sa alap ján bank szám lán ke resz tül mû ve let vég zé sét,
üz le ti kap cso lat lé te sí té sét és ügy le ti meg bí zás tel je sí té sét,
vagy kö te les meg szün tet ni a vele fenn ál ló üz le ti kapcso -
latot.

(7) Ha az ügy fél jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet, a ne vé ben vagy meg bí zá sa
alap ján el já ró sze mély át vi lá gí tá sát köve tõen a jogi sze -
mély, il le tõ leg a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ más
szer ve zet át vi lá gí tá sát is el kell vé gez ni.
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(8) Nem kell a 7–9.  §-ban meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá -
gí tá si in téz ke dé se ket is mé tel ten el vé gez ni, ha

a) a szol gál ta tó az ügy fél, a meg ha tal ma zott, a ren del -
ke zés re jo go sult, to váb bá a kép vi se lõ vo nat ko zá sá ban a
7–9.  §-ban meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tá si in téz ke dé se -
ket egyéb ügy le ti meg bí zás kap csán már el vé gez te,

b) je len ügy le ti meg bí zás kap csán az ügy fél, a meg ha -
tal ma zott, a ren del ke zés re jo go sult, to váb bá a kép vi se lõ
sze mély azo nos sá gát a 7.  § (4)–(7) be kez dé se alap ján meg -
ál la pí tot ta, és

c) nem tör tént a 7.  § (2) be kez dé sé ben és a 8.  § (2) be -
kez dé sé ben fel so rolt ada tok ban vál to zás.

Egyszerûsített ügyfél-átvilágítás

12.  § (1) A szol gál ta tó a 6.  § (1) be kez dés a), b) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben ki zá ró lag a 10.  §-ban
meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tá si in téz ke dést kö te les el vé -
gez ni, ha az ügy fe le

a) az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) és l) pont já ban meg -
ha tá ro zott te vé keny sé get az Eu ró pai Unió te rü le tén vég zõ
szol gál ta tó, vagy olyan, har ma dik or szág ban szék hellyel
ren del ke zõ – az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) és l) pont já ban 
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ – szol gál ta tó, amely re 
e tör vény ben meg ha tá ro zot tak kal egyen ér té kû kö ve tel mé -
nyek vo nat koz nak, és amely ezek be tar tá sa te kin te té ben
fel ügye let alatt áll;

b) olyan tár sa ság, amely nek ér ték pa pír ja it egy vagy
több tag ál lam ban be ve zet ték a sza bá lyo zott pi ac ra, vagy
azon har ma dik or szág be li tár sa ság, amely re a kö zös sé gi
jog gal össz hang ban lévõ köz zé té te li kö ve tel mé nyek vo -
nat koz nak;

c) az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv;
d) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a

Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 1.  §-ában meg ha tá ro zott – a
c) pont ba nem tar to zó – köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv,
vagy he lyi ön kor mány zat;

e) az Eu ró pai Kö zös ség in téz mé nye (az Eu ró pai Par la -
ment, a Ta nács, a Bi zott ság, a Bí ró ság, a Szám ve võ szék),
az Eu ró pai Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság, a Ré gi ók
 Bizottsága, az Eu ró pai Köz pon ti Bank vagy az Eu ró pai
Be ru há zá si Bank.

(2) Ha har ma dik or szág tel je sí ti az (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg ál la pí tott fel té te le ket, a szol gál ta tó
kö te les er rõl tá jé koz tat ni az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
ügye le tet el lá tó szer vet, amely ha la dék ta la nul to váb bít ja
ezen in for má ci ó kat a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá -
lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi nisz -
ter).

(3) A mi nisz ter tá jé koz tat ja a Bi zott sá got és a tag ál la -
mo kat azok ról az ese tek rõl, ami kor egy har ma dik or szág
tel je sí ti az (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
té te le ket.

13.  § (1) A szol gál ta tó a 6.  § (1) be kez dés a), b) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben ki zá ró lag a 10.  §-ban
meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tá si in téz ke dést kö te les el vé -
gez ni

a) a Bit. 2. szá mú mel lék le te sze rin ti élet biz to sí tá si
ágba tar to zó biz to sí tá sok ese tén, ha az éves biz to sí tá si díj
nem ha lad ja meg a ket tõ száz hat van ezer fo rin tot, vagy ha
az egy sze ri biz to sí tá si díj nem ha lad ja meg a hat száz öt ven -
ezer fo rin tot;

b) az olyan nyug díj biz to sí tá sok ra, ame lyek nél a biz to -
sí tá si szer zõ dés nem vá sá rol ha tó vissza, il let ve a biz to sí tó
szol gál ta tá sá ra jo go sult sze mélyt meg il le tõ összeg hi tel
vagy köl csön fe de ze te ként nem fo gad ha tó el.

(2) Ha a biz to sí tó val szer zõ dõ egy élet biz to sí tá si szer -
zõ dés ke re té ben több sze mély mint biz to sí tott ja vá ra köt
élet biz to sí tást (cso por tos biz to sí tá si szer zõ dés), a biz to sí tó 
ilyen eset ben csak a szer zõ dõ vo nat ko zá sá ban kö te les az
ügy fél-át vi lá gí tá si in téz ke dé se ket el vé gez ni.

(3) A biz to sí tó nem kö te les azo no sí ta ni az ügy fe let, ha
biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé ge ke re té ben füg get len
biz to sí tás köz ve tí tõ az ügy fe let ko ráb ban már azo no sí tot ta.

Fokozott ügyfél-átvilágítás

14.  § (1) A szol gál ta tó az azo no sí tás so rán a 7.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la mennyi ada tot
kö te les rög zí te ni, ha az ügy fél nem je lent meg sze mé lye -
sen az azo no sí tás és a sze mély azo nos ság iga zo ló el len õr -
zé se cél já ból.

(2) A sze mély azo nos ság iga zo ló el len õr zé se ér de ké ben
az ügy fél kö te les a szol gál ta tó ré szé re be nyúj ta ni a 7.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tot tar tal ma zó, a
7.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok irat hi te les má so la -
tát.

(3) A (2) be kez dés ben meg je lölt ok irat hi te les má so la ta
ab ban az eset ben fo gad ha tó el az azo no sí tás és a sze mély -
azo nos ság iga zo ló el len õr zé se tel je sí té sé hez, ha

a) ma gyar kon zu li tiszt vi se lõ vagy köz jegy zõ ké szí tet -
te a hi te les má so la tot, és azt en nek meg fe le lõ ta nú sít -
vánnyal lát ta el, vagy

b) ma gyar kon zu li tiszt vi se lõ vagy köz jegy zõ a má so -
la tot olyan ta nú sít vánnyal lát ta el, mely a má so lat nak a fel -
mu ta tott ere de ti ok irat tal fenn ál ló egye zõ sé gét ta nú sít ja,
vagy

c) a má so la tot az ok irat ki ál lí tá sá nak he lye sze rin ti ál -
lam hi te les má so lat ké szí té sé re fel jo go sí tott ha tó sá ga ké -
szí tet te, és – nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se
 hiányában – a ma gyar kon zu li tiszt vi se lõ fe lül hi te le sí tet te
e ha tó ság má so la ton sze rep lõ alá írá sát és bé lyeg zõ le nyo -
ma tát.

15.  § (1) Az 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -
zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó har ma dik or szág ban
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szék hellyel ren del ke zõ szol gál ta tó val tör té nõ le ve le zõ -
ban ki kap cso lat lé te sí té sét meg elõ zõ en kö te les

a) a har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ szol -
gál ta tó ról a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa el -
len al kal ma zott esz köz rend sze re fel mé ré se és ér té ke lé se
cél já ból fel tá ró elem zést ké szí te ni;

b) meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a har ma dik or szág ban
szék hellyel ren del ke zõ szol gál ta tó el vé gez te a le ve le zõ -
szám lá hoz köz vet len hoz zá fé rés sel ren del ke zõ ügy fél sze -
mély azo nos sá gá nak iga zo ló el len õr zé sét, va la mint a le ve -
le zõ szám lá hoz tör té nõ köz vet len hoz zá fé rést fo lya ma to -
san fi gye lem mel kí sé ri; és

c) meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a har ma dik or szág ban
szék hellyel ren del ke zõ szol gál ta tó ké rés re kö zöl ni tud ja a
vo nat ko zó ügy fél-át vi lá gí tá si ada to kat.

(2) Har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ szol -
gál ta tó val le ve le zõ ban ki kap cso lat lé te sí té sé re csak az 1.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get
vég zõ szol gál ta tó szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott ve ze tõ je jó vá ha gyá sát köve tõen ke rül het
sor.

(3) Az 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó nem lé te sít het és nem tart -
hat fenn le ve le zõ ban ki kap cso la tot fik tív bank kal, to váb bá 
olyan szol gál ta tó val, amely fik tív bank kal le ve le zõ ban ki
kap cso la tot tart fenn.

16.  § (1) A kül föl di la kó hellyel ren del ke zõ ügy fél kö te -
les a szol gál ta tó ré szé re írás be li nyi lat ko za tot ten ni arra
vo nat ko zó an, hogy sa ját or szá gá nak joga sze rint ki emelt
köz sze rep lõ nek mi nõ sül-e. Ha a kül föl di la kó hellyel ren -
del ke zõ ügy fél ki emelt köz sze rep lõ nek mi nõ sül, a nyi lat -
ko zat nak tar tal maz nia kell, hogy a 4.  § (2) be kez dé sé nek
mely pont ja alap ján mi nõ sül ki emelt köz sze rep lõ nek.

(2) A szol gál ta tó – ha a nyi lat ko zat va ló di sá ga kérdé -
ses – kö te les in téz ke dé se ket ten ni az (1) be kez dés alap ján
meg tett nyi lat ko zat jog sza bály alap ján e cél ra ren del ke zé -
sé re álló vagy nyil vá no san hoz zá fér he tõ nyil ván tar tás ban
tör té nõ el len õr zé se ér de ké ben.

(3) Kül föl di ki emelt köz sze rep lõ ese tén az üz le ti kap -
cso lat lé te sí té sé re, az ügy le ti meg bí zás tel je sí té sé re ki zá ró -
lag a szol gál ta tó szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott ve ze tõ je jó vá ha gyá sát köve tõen ke rül het
sor.

17.  § (1) Öt száz ezer fo rin tot el érõ, il let ve meg ha la dó
össze gû pénz vál tás ese tén a pénz vál tá si te vé keny sé get
foly ta tó szol gál ta tó kö te les az ügy fe let a 7.  § (2)–(3) be -
kez dé sé ben sze rep lõ va la mennyi adat ra vo nat ko zó an azo -
no sí ta ni és sze mély azo nos sá gá nak iga zo ló el len õr zé sét el -
vé gez ni, kö te les to váb bá a 8–9.  §-ban meg ha tá ro zott ügy -
fél-át vi lá gí tá si in téz ke dé se ket el vé gez ni.

(2) Az ügy le ti bi zony la ton a 7.  § (2) be kez dés a) pont já -
nak aa)–ab) és ad) al pont já ban és b) pont já nak ba)–bc) al -

pont já ban fel so rolt ada to kat, va la mint kül föl di ter mé sze -
tes sze mély ese tén a ma gyar or szá gi tar tóz ko dá si he lyet
kell fel tün tet ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí -
tá si kö te le zett ség ki ter jed az egy más sal tény le ge sen össze -
füg gõ, több ügy le ti meg bí zás ra, ha ezek együt tes ér té ke el -
éri az öt száz ezer fo rin tot. Eb ben az eset ben az át vi lá gí tást
azon ügy le ti meg bí zás el fo ga dá sa kor kell vég re haj ta ni,
amellyel az ügy le ti meg bí zá sok együt tes ér té ke el éri az öt -
száz ezer fo rin tot.

Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási
intézkedések

18.  § (1) A szol gál ta tó jo go sult el fo gad ni a 7–9.  §-ok ban 
meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tás ered mé nyét, ha az ügy -
fél-át vi lá gí tást – a kész pénz át uta lás és pénz vál tá si te vé -
keny sé get foly ta tó szol gál ta tó ki vé te lé vel – az 1.  § (1) be -
kez dés a)–e) és l) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén foly ta tó szol gál ta tó vé -
gez te el.

(2) A szol gál ta tó jo go sult el fo gad ni a 7–9.  §-ok ban
meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tás ered mé nyét, ha az ügy -
fél-át vi lá gí tást – a kész pénz át uta lás és pénz vál tá si te vé -
keny sé get foly ta tó szol gál ta tó ki vé te lé vel – az 1.  § (1) be -
kez dés a)–e) és l) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get

a) az Eu ró pai Unió más tag ál la má ban foly ta tó szol gál -
ta tó vé gez te el, vagy

b) olyan har ma dik or szág ban foly ta tó szol gál ta tó vé -
gez te el, amely meg fe lel a (6) be kez dés ben és a 19.  §-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(3) Az 1.  § (1) be kez dés g)–h) és m) pont já ban meg ha tá -
ro zott te vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tó jo go sult el fo gad -
ni a 7–9.  §-ok ban meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tás ered -
mé nyét, ha az ügy fél-át vi lá gí tást az 1.  § (1) be kez dés g)–h)
és m) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén foly ta tó szol gál ta tó vé gez te el.

(4) Az 1.  § (1) be kez dés g)–h) és m) pont já ban meg ha tá -
ro zott te vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tó jo go sult el fo gad -
ni a 7–9.  §-ok ban meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tás ered -
mé nyét, ha az ügy fél-át vi lá gí tást az 1.  § (1) be kez dés g)–h)
és m) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get

a) az Eu ró pai Unió más tag ál la má ban foly ta tó szol gál -
ta tó vé gez te el, vagy

b) olyan har ma dik or szág ban foly ta tó szol gál ta tó vé -
gez te el, amely meg fe lel a (6) be kez dés ben és a 19.  §-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(5) A (2) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ügy fél-át vi -
lá gí tás ered mé nye ak kor is el fo gad ha tó, ha a kö ve tel mé -
nyek alap ját ké pe zõ ok ira tok és ada tok köre nem egye zik
meg az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak kal.

(6) Az ügy fél-át vi lá gí tás ered mé nye, ha azt – a kész -
pénz át uta lás és pénz vál tá si te vé keny sé get foly ta tó szol -
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gál ta tó ki vé te lé vel – az 1.  § (1) be kez dés a)–h), l) és
m) pont já ban meg je lölt te vé keny sé get har ma dik or szág -
ban foly ta tó szol gál ta tó vé gez te el, ab ban az eset ben fo -
gad ha tó el a (2) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint, ha a szol gál ta tó

a) kö te le zõ szak mai nyil ván tar tás ban sze re pel, és
b) az e tör vény ben meg ál la pí tott vagy azok kal egyen ér -

té kû ügy fél-át vi lá gí tá si és nyil ván tar tá si kö ve tel mé nye ket
al kal maz, és fel ügye le té re is az e tör vény ben meg ál la pí tott 
vagy azok kal egyen ér té kû kö ve tel mé nyek sze rint ke rül
sor, vagy szék he lye olyan har ma dik or szág ban van, amely
az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak kal egyen ér té kû kö ve tel -
mé nye ket ír elõ.

(7) A szol gál ta tó kö te les tá jé koz tat ni az 5.  §-ban meg ha -
tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szer vet, ha egy har ma dik or -
szág tel je sí ti a (6) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
té te le ket. A fel ügye le tet el lá tó szerv ha la dék ta la nul to váb -
bít ja az in for má ci ó kat a mi nisz ter nek.

(8) A mi nisz ter tá jé koz tat ja a Bi zott sá got és a tag ál la -
mo kat, ha har ma dik or szág tel je sí ti a (6) be kez dés b) pont -
já ban meg ál la pí tott fel té te le ket.

19.  § (1) A 18.  § (1)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben a szol gál ta tó a 7–9.  §-ok ban meg ha tá ro zott ügy -
fél-át vi lá gí tás el vég zé se ér de ké ben igé nyelt ada tot az érin -
tett ügy fél hoz zá já ru lá sa ese tén jo go sult más szol gál ta tó
ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(2) A 18.  § (1)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben 
az ügy fél-át vi lá gí tást le foly ta tó szol gál ta tó az ügy fél-át vi -
lá gí tás ered mé nyét el fo ga dó szol gál ta tó írás be li ké ré sé re
az ügy fél vagy a tény le ges tu laj do nos azo no sí tá sa és sze -
mély azo nos sá ga iga zo ló el len õr zé se ér de ké ben rög zí tett
adat, to váb bá a sze mély azo nos ság ra vo nat ko zó egyéb do -
ku men tá ció má so la tát – az érin tett ügy fél hoz zá já ru lá sa
ese tén – jo go sult más szol gál ta tó ren del ke zé sé re bocsá -
tani.

20.  § A 18.  § (1)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben a 7–9.  §-ok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je -
sí té se vo nat ko zá sá ban a fe le lõs ség a más szol gál ta tó ál tal
el vég zett ügy fél-át vi lá gí tás ered mé nyét el fo ga dó szol gál -
ta tót ter he li.

21.  § A 18–20.  § nem al kal ma zan dó a szer zõ dé ses jog -
vi szo nyon ala pu ló ki szer ve zés re és az ügy nö ki te vé keny -
ség re. Eb ben az eset ben a ki szer ve zett te vé keny sé get vég -
zõ, il let ve az ügy nök a szol gál ta tó ré szé nek mi nõ sül.

A pénzátutalásokat kísérõ megbízói adatok

22.  § (1) A Ren de let 14. cik ke ál tal meg ha tá ro zott
„pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa el le ni küz de -
le mért fe le lõs ha tó ság” a Fel ügye let és a pénz ügyi in for -
má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság.

(2) A szol gál ta tó a Ren de let 14. cik ke ál tal meg ha tá ro -
zott cél ból a fel adat kö rük ben el já ró (1) be kez dés sze rin ti
szer vek meg ke re sé sé re kö te les át ad ni ré szük re a Ren de let
4. cik ke sze rin ti meg bí zói ada to kat.

(3) A Ren de let 15. cik ké nek (2) be kez dé se ál tal meg ha -
tá ro zott „al kal ma zá sért fe le lõs ha tó ság” és a (3) be kez dé se 
ál tal meg ha tá ro zott „ille té kes ha tó ság” a Fel ügye let, az
MNB vo nat ko zá sá ban a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként 
mû kö dõ ha tó ság.

(4) Az el len õr zés so rán a Fel ügye let a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke -
zé sei sze rint, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té -
rõl  szóló 2007. évi CXXXV. tör vény ben (a továb biak ban:
Psztv.) meg ha tá ro zott el té ré sek kel, to váb bá a pénz ügyi in -
for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság a Ket. sze rint jár el.

(5) A Ren de let elõ írásainak meg sér té se, il le tõ leg a Ren -
de let ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek nem meg fe le lõ
tel je sí té se ese tén a Fel ügye let a jog sér tés sú lyá val ará nyo -
san a 35.  § (1) be kez dés b)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott,
to váb bá a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket al kal maz za:

a) a szol gál ta tót fel hív hat ja, hogy te gye meg a szük sé -
ges in téz ke dé se ket a Ren de let elõ írásainak be tar tá sá ra, a
fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re;

b) meg tilt ja a szol gál ta tó nak a jog sér tõ ál la pot fenn ál -
lá sa alatt a pénz át uta lá si te vé keny ség vég zé sét.

(6) A 35.  § (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott bír -
ság ki sza bá sá nak van he lye az zal a szol gál ta tó val szem -
ben, amely a Ren de let ben, to váb bá a Fel ügye let ha tá ro za -
tá ban fog lal tak tel je sí té sét el mu laszt ja, ké se del me sen
vagy hi á nyo san tel je sí ti.

(7) A Ren de let elõ írásainak meg sér té se, il le tõ leg a Ren -
de let ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek nem meg fe le lõ
tel je sí té se ese tén a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû -
kö dõ ha tó ság a jog sér tés sú lyá val ará nyo san a 35.  § (1) be -
kez dés c)–d) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket al -
kal maz za, va la mint a szol gál ta tót fel hív hat ja, hogy te gye
meg a szük sé ges in téz ke dé se ket a Ren de let elõ írásainak
be tar tá sá ra, a fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re.

(8) A Ren de let 3. cik ké nek (4) be kez dé sé ben, to váb bá
5. cik ké nek (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben az
át utalt pénz összeg eu ró ér té ké nek ki szá mí tá sa kor a pénz át -
uta lás ra vo nat ko zó meg bí zás át vé te lé nek nap ján az 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 pénz ne mek ese té ben az ezek
eu ró ra át szá mí tott ár fo lya ma i ról  szóló, a pénz át uta lás ra
vo nat ko zó meg bí zás át vé te lé nek nap ján ér vé nyes MNB
köz le mény ben fog lalt ár fo lya mot kell al kal maz ni.

(9) A Ren de let 4. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott „nem ze ti azo no sí tó szám” alatt a 7.  § (2) be kez dé se
a) pont já nak ad) al pont já ban és a b) pont já nak bc) al pont -
já ban meg ha tá ro zot tak ér ten dõk.
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(10) A szol gál ta tó nem kö te les al kal maz ni a Ren de let
elõ írásait az olyan, Ma gyar Köz tár sa sá gon be lü li pénz át -
uta lá sok ra, ame lyek meg fe lel nek a Ren de let 3. cikk (6) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

A bejelentési kötelezettség

23.  § (1) Pénz mo sás ra vagy ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá -
ra uta ló adat, tény, kö rül mény fel me rü lé se ese tén az 1.  §
(2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély kö te les
ha la dék ta la nul a (2) be kez dés ben meg je lölt sze mély nek
be je len tést ten ni. A be je len tés nek tar tal maz nia kell

a) a szol gál ta tó ál tal a 7–9.  § alap ján rög zí tett ada to kat,
és

b) a pénz mo sás ra vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra
uta ló adat, tény vagy kö rül mény is mer te té sét.

(2) A szol gál ta tó kö te les ki je löl ni – a szer ve zet sa já tos -
sá gá tól füg gõ en – egy vagy több sze mélyt (a továb biak -
ban: ki je lölt sze mély), aki az 1.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott sze mély tõl az (1) be kez dés alap ján ér -
ke zett be je len tést a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû -
kö dõ ha tó ság nak ha la dék ta la nul to váb bít ja. A ki je lölt sze -
mély ne vé rõl, be osz tá sá ról, va la mint az ezek ben be kö vet -
ke zett vál to zás ról a szol gál ta tó a ki je lö lés tõl, a vál to zás tól
szá mí tott öt mun ka na pon be lül kö te les a pénz ügyi in for -
má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó sá got tá jé koz tat ni.

(3) A szol gál ta tó a be je len tést a pénz ügyi in for má ci ós
egy ség ként mû kö dõ ha tó ság nak vé de lem mel el lá tott
elekt ro ni kus üze net, te le fax vagy tér ti ve vény kü lön szol -
gál ta tás sal pos tai kéz be sí tés út ján to váb bít ja. Ha a szol gál -
ta tó a be je len tést a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû -
kö dõ ha tó ság nak vé de lem mel el lá tott elekt ro ni kus üze net
for má já ban to váb bít ja, an nak be ér ke zé sé rõl a pénz ügyi in -
for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság elekt ro ni kus üze -
net for má já ban ha la dék ta la nul ér te sí ti a be je len tést to váb -
bí tó szol gál ta tót. Ha a ki je lölt sze mély meg íté lé se sze rint a 
ké se de lem ve szé lyez tet né a be je len tés pénz ügyi in for má -
ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság ál ta li fel dol go zá sá nak az
ered mé nyes sé gét, a vé de lem mel el lá tott elekt ro ni kus üze -
net, te le fax vagy tér ti ve vény kü lön szol gál ta tás sal pos tai
kéz be sí tés út ján tel je sí tett be je len tést meg elõ zõ en a be je -
len tést te le fo non is tel je sí te ni kell.

(4) A be je len tés nek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
to váb bí tá sá ig a szol gál ta tó nem tel je sí ti az ügy le ti meg bí -
zást.

(5) A szol gál ta tó az ügy le ti meg bí zás vég re haj tá sa után
to váb bít ja a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint a be -
je len tést, amennyi ben az ügy le ti meg bí zás tel je sí té se a
(4) be kez dés sze rint nem aka dá lyoz ha tó meg vagy a be je -
len tés nek az ügy le ti meg bí zás vég re haj tá sát meg elõ zõ tel -
je sí té se a tény le ges tu laj do nos nyo mon kö ve té sét ve szé -
lyez tet né.

(6) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság pénz mo sás ra vagy ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra uta ló
adat, tény vagy kö rül mény fel me rü lé se ese tén sa ját ha tás -
kör ben vagy kül föl di pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként
mû kö dõ ha tó ság meg ke re sé se alap ján bank-, ér ték pa pír-,
biz to sí tá si, pénz tár- vagy fog lal koz ta tói nyug díj tit kot, va -
la mint – az 1.  § (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott
te vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tó ese té ben – üz le ti tit kot
ké pe zõ adat- vagy in for má ció szol gál ta tá sát kér he ti a szol -
gál ta tó tól, amely nek át adá sát a szol gál ta tó nem ta gad hat ja
meg.

(7) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság pénz mo sás ra vagy ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra uta ló
adat, tény vagy kö rül mény fel me rü lé se ese tén sa ját ha tás -
kör ben vagy kül föl di pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként
mû kö dõ ha tó ság meg ke re sé se alap ján adó tit kot, il let ve
vám tit kot ké pe zõ adat vagy in for má ció szol gál ta tá sát kér -
he ti az adó ha tó ság tól, il let ve a vám ha tó ság tól, amely nek
át adá sát az adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság nem ta gad -
hat ja meg.

(8) A (6)–(7) be kez dés alap ján a pénz ügyi in for má ci ós
egy ség ként mû kö dõ ha tó ság ada tot vagy in for má ci ót ak -
kor ad hat ki kül föl di pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként
mû kö dõ ha tó ság ré szé re, ha az meg fe le lõ, a ma gyar sza bá -
lyo zás sal leg alább egyen ér té kû jogi vé del met ké pes ga ran -
tál ni a ré szé re nyúj tott ada tok és in for má ci ók ke ze lé sé hez.

(9) Az 1.  § (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mélyt és a ki je lölt sze mélyt (a továb biak ban: a be je len -
tõ) – jó hi sze mû sé ge ese tén – ak kor sem ter he li fe le lõs ség a 
be je len té sért, ha az utóbb me ga la po zat lan nak bi zo nyul.

(10) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság a be je len té sek ered mé nyes sé gé rõl és az ered mé nyes sé -
get elõ moz dí tó ja vas la tá ról in ter ne tes hon lap ján fél éven te
tá jé koz ta tást tesz köz zé.

24.  § (1) A szol gál ta tó fel füg gesz ti az ügy le ti meg bí zás
tel je sí té sét, ha az ügy le ti meg bí zás sal kap cso lat ban pénz -
mo sás ra vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra uta ló adat,
tény vagy kö rül mény me rül fel, és a pénz mo sás ra vagy a
ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra uta ló adat, tény vagy kö rül -
mény el len õr zé sé hez a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként
mû kö dõ ha tó ság azon na li in téz ke dé sét lát ja szük sé ges nek. 
A szol gál ta tó eb ben az eset ben ha la dék ta la nul kö te les be -
je len tést ten ni a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ 
ha tó ság nak an nak ér de ké ben, hogy az a be je len tés meg ala -
po zott sá gát el len õriz hes se.

(2) A szol gál ta tó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ügy le ti meg bí zás be je len té sét vé de lem mel el lá tott elekt ro -
ni kus üze net vagy te le fax út ján to váb bít ja. Ha a ki je lölt
sze mély meg íté lé se sze rint a ké se de lem ve szé lyez tet né a
be je len tés pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha -
tó ság ál ta li fel dol go zá sá nak a si ke rét, a vé de lem mel el lá -
tott elekt ro ni kus üze net vagy te le fax út ján tel je sí tett be je -
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len tést meg elõ zõ en a be je len tést te le fo non is tel je sí te ni
kell.

(3) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság

a) bel föl di ügy le ti meg bí zás ese té ben a be je len tés meg -
té te lét kö ve tõ egy mun ka na pon be lül,

b) nem bel föl di ügy le ti meg bí zás ese té ben a be je len tés
meg té te lét kö ve tõ két mun ka na pon be lül
meg vizs gál ja a be je len tést.

(4) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság írás ban ér te sí ti a be je len tést to váb bí tó szol gál ta tót a
(3) be kez dés sze rin ti vizs gá lat so rán

a) a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény alap ján meg ho zott
in téz ke dés rõl;

b) ar ról, hogy a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény ren del -
ke zé sei alap ján nem ho zott in téz ke dést.

(5) A szol gál ta tó tel je sí ti a fel füg gesz tett ügy le ti meg bí -
zást, ha a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság a (4) be kez dés b) pont sze rint ér te sí ti, vagy ha a fel füg -
gesz tést köve tõen a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar -
tam a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság
ér te sí té se nél kül el telt.

(6) A szol gál ta tót – jó hi sze mû sé ge ese tén – ak kor sem
ter he li fe le lõs ség az ügy le ti meg bí zás tel je sí té sé nek a fel -
füg gesz té sé ért, ha az utóbb – az (5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak alap ján – tel je sít he tõ.

25.  § Ha az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó
szerv nek ha tó sá gi el len õr zé se so rán a 23.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott be je len tés alap já ul szol gá ló adat, tény
vagy kö rül mény jut tu do má sá ra, ar ról ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
sá got.

26.  § (1) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ
ha tó ság az e tör vény alap ján tu do má sá ra ju tott in for má ci ót 
ki zá ró lag a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa el -
le ni küz de lem, va la mint a ter ror cse lek mény [a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Btk.) 261.  §], a jo go su lat lan pénz ügyi te vé keny -
ség (Btk. 298/D.  §), a pénz mo sás (Btk. 303–303/A.  §), a
pénz mo sás sal kap cso la tos be je len té si kö te le zett ség el mu -
lasz tá sa (Btk. 303/B.  §), az adó csa lás (Btk. 310.  §), a sik -
kasz tás (Btk. 317.  §), a csa lás (Btk. 318.  §) és a hût len ke -
ze lés (Btk. 319.  §) bûn cse lek mé nyé nek fel de rí té se cél já -
ból hasz nál hat ja fel, va la mint to váb bít hat ja más nyo mo zó
ha tó ság, az ügyész, a nem zet biz ton sá gi szol gá lat vagy a
kül föl di pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság ré szé re.

(2) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság az (1) be kez dés alap ján to váb bí tott in for má ci ó ról adat -
to váb bí tá si nyil ván tar tást kö te les ve zet ni. Az adat to váb bí -
tá si nyil ván tar tást az in for má ció to váb bí tá sá tól szá mí tott
öt évig meg kell õriz ni.

(3) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás tar tal maz za:
a) az érin tett ter mé sze tes sze mély sze mély azo no sí tó

ada ta it, il le tõ leg a jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada -
to kat,

b) az adat ke ze lõ nyil ván tar tá si azo no sí tó ját,
c) az adat to váb bí tás idõ pont ját,
d) az adat to váb bí tás cél ját, jog alap ját és a to váb bí tott

in for má ci ót,
e) az adat igény lõ ne vét vagy meg ne ve zé sét.

A felfedés tilalma

27.  § (1) A 23.  §-ban meg ha tá ro zott be je len tés és adat -
szol gál ta tás tel je sí té sé rõl, an nak tar tal má ról, az ügy le ti
meg bí zás tel je sí té sé nek a 24.  § sze rin ti fel füg gesz té sé rõl, a 
be je len tõ sze mé lyé rõl, va la mint ar ról, hogy az ügy fél lel
szem ben in dult-e bün te tõ el já rás, az ügy fél nek, il let ve har -
ma dik sze mély nek, szer ve zet nek a be je len tõ és a pénz ügyi 
in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság tá jé koz ta tást
nem ad hat, és kö te les biz to sí ta ni, hogy a be je len tés meg -
tör tén te, an nak tar tal ma és a be je len tõ sze mé lye ti tok ban
ma rad jon.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem vo -
nat ko zik az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó
szerv, va la mint a bün te tõ el já rást le foly ta tó nyo mo zó ha tó -
ság tá jé koz ta tá sá ra.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem vo -
nat ko zik a Hpt., a Tpt. és a Bit. ál tal meg ha tá ro zott össze -
vont ala pú fel ügye let vagy pénz ügyi kong lo me rá tum ese -
té ben a ki egé szí tõ fel ügye let te kin te té ben meg va ló su ló
adat to váb bí tás ra, a tag ál la mok vagy olyan har ma dik or -
szág vál lal ko zá sai kö zöt ti in for má ció fel fe dé sé re, ahol e
vál lal ko zá sok ra e tör vény ben meg ha tá ro zot tak kal egyen -
ér té kû kö ve tel mé nye ket al kal maz nak, és e kö ve tel mé nyek
be tar tá sa te kin te té ben fel ügye let alatt áll nak.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem vo -
nat ko zik az in for má ci ók fel fe dé sé re a tag ál lam be li vagy
olyan har ma dik or szág be li, az 1.  § (1) be kez dés g)–h) és
m) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál -
ta tók kö zött, ahol e tör vény ben meg ha tá ro zot tak kal
egyen ér té kû kö ve tel mé nyek al kal ma zan dók, ha az érin tett
sze mé lyek szak mai te vé keny sé gü ket ugyan azon jogi sze -
mé lyen vagy egy há ló za ton be lül foly tat ják.

(5) Az 1.  § (1) be kez dés a)–e), g)–h), l) és m) pont ja i ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó ese té ben
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem vo nat ko zik 
az in for má ció fel fe dé sé re az érin tett két vagy több szol gál -
ta tó kö zött, fel té ve hogy

a) az in for má ci ók ugyan azon ügy fél re és ugyan azon
ügy le ti meg bí zás ra vo nat koz nak,

b) a két vagy több érin tett szol gál ta tó kö zül leg alább az
egyik e tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get foly tat és 
a töb bi szol gál ta tó más tag ál lam ban vagy olyan har ma dik
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or szág ban ho nos, ahol e tör vény ben meg ha tá ro zot tak kal
egyen ér té kû kö ve tel mé nyek al kal ma zan dók,

c) az érin tett szol gál ta tók az 1.  § (1) be kez dés egyes
pont ja i ban meg ha tá ro zott ugyan azon te vé keny sé get vég -
zik, és

d) a szak mai ti tok tar tás és a sze mé lyes ada tok vé del me
te kin te té ben a bel föl di kö ve tel mé nyek kel egyen ér té kû kö -
ve tel mé nyek irány adó ak a szol gál ta tók ra.

(6) Az 1.  § (1) be kez dés a)–e), g)–h), l) és m) pont ja i ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tók ér te sí tik
az 5.  § a)–b), d)–e), g) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ügye -
le tet el lá tó szer vet, ha har ma dik or szág tel je sí tet te a
(3)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ket. Az 5.  §
a)–b), d)–e), g) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá -
tó szerv ha la dék ta la nul to váb bít ja ezt az in for má ci ót a mi -
nisz ter nek.

(7) A mi nisz ter tá jé koz tat ja a Bi zott sá got és a tag ál la -
mo kat a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek rõl.

Nyilvántartás, statisztika

28.  § (1) A szol gál ta tó – az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás -
ban – a 7–10.  §-ban és a 17.  §-ban fog lalt kö te le zett ség tel -
je sí té se so rán bir to ká ba ju tott ada tot, ok ira tot, il let ve an -
nak má so la tát, va la mint a 23.  §-ban meg ha tá ro zott be je -
len tés és adat szol gál ta tás tel je sí té sét, va la mint az ügy le ti
meg bí zás tel je sí té sé nek a 24.  § sze rin ti fel füg gesz té sét
iga zo ló ira tot, il let ve azok má so la tát az adat rög zí tés tõl, a
be je len tés tõl (fel füg gesz tés tõl) szá mí tott nyolc évig kö te -
les meg õriz ni. A 6.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
bir to ká ba ju tott adat, ok irat, il let ve a má so lat meg õr zé si
ha tár ide je az üz le ti kap cso lat meg szû né se kor kez dõ dik.

(2) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–e), l) és m) pont ja i ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ban a há rom mil -
lió-hat száz ezer fo rint ér té ket el érõ vagy meg ha la dó össze -
gû kész pénz ben (fo rint ban, il le tõ leg va lu tá ban) tel je sí tett
ügy le ti meg bí zá so kat is kö te les rög zí te ni, amely in for má -
ci ót nyolc évig kö te les meg õriz ni.

29.  § (1) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ
ha tó ság kö te les olyan sta tisz ti kát ve zet ni, amely al kal mas
arra, hogy a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa el -
le ni küz del met szol gá ló ha zai rend szer ha té kony sá ga el -
len õriz he tõ le gyen.

(2) A (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tás tar -
tal maz za:

a) a 23.  §-ban meg ha tá ro zott be je len té sek és adat szol -
gál ta tá sok szá mát;

b) a 24.  § alap ján fel füg gesz tett ügy le ti meg bí zá sok
szá mát;

c) ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa tár gyá ban az Eu ró pai
Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz -
ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló kü lön tör vény alap ján el ren -

del he tõ zár lat kez de mé nye zé sé nek szá mát és a bí ró ság ál -
tal el ren delt zár la tok szá mát, a bí ró ság ál tal el ren delt zár lat 
alá vont pénz esz köz vagy gaz da sá gi erõ for rás fo rint ban
meg ha tá ro zott ér té két;

d) azok nak a 23.  §-ban meg ha tá ro zott be je len té sek nek
a szá mát, ame lyek a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû -
kö dõ ha tó ság in téz ke dé sét ered mé nyez ték, va la mint azok -
nak a szá mát, ame lyek alap ján bün te tõ el já rás in dult;

e) a pénz mo sás (Btk. 303–303/A.  §) és a ter ror cse lek -
mény (Btk. 261) bûn cse lek mé nyek gya nú ja alap ján in dult
bün te tõ el já rá sok szá mát, va la mint a gya nú sí tot tak szá mát;

f) az e) pont ban meg ha tá ro zott bün te tõ el já rá sok ban
fa) a vád eme lé sek és vád lot tak szá mát;
fb) az íté le tek és az el ítél tek szá mát, a zár alá vé te lek

szá mát és a zár alá vett va gyon nagy sá gát, az el kob zá sok, a 
va gyon el kob zá sok szá mát, az el kob zott tárgy ér té két, to -
váb bá az el kob zott va gyon nagy sá gát és a va gyon el kob zás 
alá vont va gyon nagy sá gát.

(3) A Leg fõbb Ügyész ség a (2) be kez dés f) pont fa) al -
pont já ban meg ha tá ro zott ada tot, va la mint a bí ró ság a jog -
erõs ha tá ro za ta i nak a (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá -
ro zott el ren delt zár la tok szá má ra, az el ren delt zár lat alá
vont pénz esz köz vagy gaz da sá gi erõ for rás fo rint ban meg -
ha tá ro zott ér té ké re vo nat ko zó ada ta it és f) pont fb) al pont -
já ban meg ha tá ro zott ada ta it min den nap tá ri év jú li us 1-jé ig 
az elõ zõ nap tá ri évre vo nat ko zó an meg kül di a pénz ügyi
in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság nak.

(4) A (2) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott ada -
to kat szak ma sze rin ti bon tás ban kell nyil ván tar ta ni.

(5) A pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság a sta tisz ti kát az in ter ne tes hon lap ján éven te közzé teszi.

Intézkedések harmadik országban található fióktelep 
és leányvállalat esetén

30.  § (1) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) és l) pont ja i ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó kö te les a
har ma dik or szág ban ta lál ha tó fi ók te le pe i ben és le ány vál -
la la ta i ban a 6–11.  §-ban, a 28.  §-ban, to váb bá e §-ban meg -
ha tá ro zot tak nak meg fe le lõ in téz ke dé se ket al kal maz ni.

(2) Az 1.  § (1) be kez dés a)–e) és l) pont ja i ban meg ha tá -
ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó kö te les az ál ta la
mû köd te tett bel sõ el len õr zõ és in for má ci ós rend szer rõl
(31.  §), va la mint a bel sõ sza bály zat tar tal má ról (33.  §) har -
ma dik or szág ban ta lál ha tó fi ók te le pe i nek vagy le ány vál la -
la ta i nak tá jé koz ta tást adni.

(3) Ha a har ma dik or szág jogi sza bá lyo zá sa nem te szi
le he tõ vé az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak nak meg fe -
le lõ in téz ke dé sek al kal ma zá sát, az 1.  § (1) be kez dé sé nek
a)–e) és l) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ
szol gál ta tó kö te les er rõl tá jé koz tat ni az 5.  § a)–b) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szer vet, amely ha la -
dék ta la nul to váb bít ja ezen in for má ci ó kat a mi nisz ter nek.
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(4) A mi nisz ter tá jé koz tat ja a Bi zott sá got és a tag ál la -
mo kat azok ról az ese tek rõl, ha har ma dik or szág jogi sza -
bá lyo zá sa nem te szi le he tõ vé az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak nak meg fe le lõ in téz ke dé sek al kal ma zá sát.

(5) Ha har ma dik or szág jogi sza bá lyo zá sa nem en ge di
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak nak meg fe le lõ in téz -
ke dé sek al kal ma zá sát, az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) és
l) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál -
ta tó kö te les a har ma dik or szág ban ta lál ha tó fi ók te le pé rõl
vagy a le ány vál la la tá ról fel tá ró elem zést ké szí te ni.

Belsõ ellenõrzõ és információs rendszer, speciális
képzési program

31.  § Az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny -
ség el lá tá sá ban részt vevõ al kal ma zot tat fog lal koz ta tó
szol gál ta tó kö te les a pénz mo sást vagy a ter ro riz mus fi nan -
szí ro zá sát le he tõ vé tevõ, il le tõ leg meg va ló sí tó üz le ti kap -
cso lat, ügy le ti meg bí zás meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben az
ügy fél-át vi lá gí tást, a be je len tés tel je sí té sét és a nyil ván tar -
tás ve ze té sét elõ se gí tõ bel sõ el len õr zõ és in for má ci ós
rend szer mû köd te té sé rõl gon dos kod ni.

32.  § (1) A szol gál ta tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy
az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny ség el lá -
tá sá ban részt vevõ al kal ma zot tai a pénz mo sás ra és a ter ro -
riz mus fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke -
zé se ket meg is mer jék, a pénz mo sást vagy a ter ro riz mus fi -
nan szí ro zá sát le he tõ vé tevõ, il le tõ leg meg va ló sí tó üz le ti
kap cso la tot, ügy le ti meg bí zást fel is mer jék, a pénz mo sás ra
vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra uta ló adat, tény, kö rül -
mény fel me rü lé se ese tén e tör vénynek meg fele lõen tud ja -
nak el jár ni.

(2) A szol gál ta tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy az
1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny ség el lá tá sá -
ban részt vevõ al kal ma zot tai a Eu ró pai Unió ál tal el ren delt 
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ról  szóló kü lön tör vény ren del ke zé se it meg is mer jék, és az
ab ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek nek meg fele lõen tud -
ja nak el jár ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett -
ség biz to sí tá sa cél já ból az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott te vé keny ség el lá tá sá ban részt vevõ al kal ma zot tat
fog lal koz ta tó szol gál ta tó kö te les az al kal ma zot tak rész vé -
te lé vel spe ci á lis kép zé si prog ra mok szer ve zé sé rõl gon dos -
kod ni.

Belsõ szabályzat

33.  § (1) E tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek
kö ré be tar to zó fel ada tok tel je sí té sé re a szol gál ta tó kö te les
bel sõ sza bály za tot (a továb biak ban: sza bály zat) ké szí te ni.

(2) Az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv a 
sza bály za tot jó vá hagy ja, ha az tar tal maz za az e tör vény és
a vég re haj tá sá ra ki adott ren de let sze rin ti kö te le zõ tar tal mi
ele me ket, és jog sza bállyal nem el len té tes.

(3) Az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv a 
sza bály zat ki dol go zá sá hoz nem kö te le zõ jel le gû aján lás -
ként – a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság gal együtt mû köd ve, a mi nisz ter egyet ér té sé vel – min ta -
sza bály za to kat bo csát ren del ke zés re.

(4) Az áru ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó szol gál -
ta tó sza bály za tá nak a ke res ke del mi ha tó ság hoz tör té nõ be -
nyúj tá sá val vál lal hat ja az e tör vény sze rin ti kö te le zett sé -
gek tel je sí té sét. A ke res ke del mi ha tó ság a sza bály zat jó vá -
ha gyá sá val egy ide jû leg a szol gál ta tót nyil ván tar tás ba ve -
szi. Ki zá ró lag a nyil ván tar tás ban sze rep lõ áru ke res ke del -
mi te vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tó fo gad hat el há rom -
mil lió-hat száz ezer fo rin tot el érõ vagy meg ha la dó össze gû
kész pénz fi ze tést.

Felügyelet, intézkedések

34.  § (1) Az 5.  § a)–c), f) és g) pont já ban meg ha tá ro zott
fel ügye le tet el lá tó szerv a fel ügye le ti te vé keny ség gya kor -
lá sa so rán biz to sít ja a szol gál ta tó e tör vény ren del ke zé se i -
nek való meg fe le lé sét.

(2) A fel ügye let el lá tá sa so rán az 5.  § b)–c), f) és g) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv a Ket., az 5.  § 
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv a Ket. 
és a Psztv. ren del ke zé sei sze rint jár el az e tör vény ben
meg ha tá ro zott el té ré sek kel.

(3) A fel ügye let el lá tá sa so rán az 5.  § d) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv a Ma gyar Könyv vizs -
gá lói Ka ma rá ról, a könyv vizs gá lói te vé keny ség rõl, va la -
mint a könyv vizs gá lói köz fel ügye let rõl  szóló 2007. évi
LXXV. tör vény (a továb biak ban: könyv vizs gá lói tör vény)
ren del ke zé sei sze rint jár el.

(4) A fel ügye let el lá tá sa so rán az 5.  § e) pont ea) al pont -
já ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv az ügy vé -
dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Ütv.),
az 5.  § e) pont eb) al pont já ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet
el lá tó szerv a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény
(a továb biak ban: Kjt.) ren del ke zé sei sze rint jár el.

35.  § (1) E tör vény ren del ke zé se i nek a meg sér té se, il le -
tõ leg az e tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek nem
meg fe le lõ tel je sí té se ese tén az 5.  § a)–c), f) és g) pont já ban
meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv a jog sér tés sú lyá -
val ará nyo san a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket al kal maz za:

a) a szol gál ta tót fel hív hat ja, hogy te gye meg a szük sé -
ges in téz ke dé se ket e tör vény ren del ke zé se i nek betartá -
sára, a fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re;
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b) ja vas la tot te het a szol gál ta tó nak
ba) az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny -

sé get el lá tó al kal ma zot tak (ve ze tõk) spe ci á lis kép zé si
prog ram ban való rész vé te lé re vagy meg fe le lõ szak mai is -
me re tek kel ren del ke zõ al kal ma zot tak (ve ze tõk) felvéte -
lére,

bb) a sza bály zat meg ha tá ro zott ha tár idõn be lü li, meg -
ha tá ro zott szem pon tok sze rin ti át dol go zá sá ra;

c) fi gyel mez tet he ti a szol gál ta tót;
d) kö te le zi a szol gál ta tót a jog sér tés ab ba ha gyá sá ra;
e) az a)–d) pon tok ban fel so rolt in téz ke dé sek mel lett

vagy ön ál ló an az 1.  § (1) be kez dés a)–e) és l) pont ja i ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó ese té ben
két száz ezer tõl öt mil lió fo rin tig ter je dõ bír sá got, az 1.  §
(1) be kez dés f), h)–i), j) és k) pont ja i ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó ese té ben száz ezer tõl egy -
mil lió fo rin tig ter je dõ bír sá got szab hat ki.

(2) Az 5.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá -
tó szerv bír ság ki sza bá sát kez de mé nyez he ti az 5.  § a) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv nél, ha az 1.  § 
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gek kö zül a pénz fel dol go zást 
vég zõ szol gál ta tó meg sér ti e tör vény ren del ke zé se it.

(3) Az 5.  § c), f) és g) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ügye -
le tet el lá tó szerv ál tal ki sza bott 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) szak em be rek kép zé se;
b) az 5.  § c), f) és g) pont ja i ban meg ha tá ro zott 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 szol gál ta tó ügy fe le i nek tá jé koz ta tá sa;
d) a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság 

mun ka tár sa i nak – az e tör vénnyel kap cso la tos spe ci á lis is -
me re tek re vo nat ko zó – to vább kép zé se.

(4) A szol gál ta tó val szem ben az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott in téz ke dést kell al kal maz ni ab ban az eset ben is,
ha a szol gál ta tó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet és a szol gál ta tó ve ze tõ je a szol -
gál ta tó ja vá ra sér ti meg e tör vény ren del ke zé se it.

(5) A szol gál ta tó val szem ben az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott in téz ke dést kell al kal maz ni ab ban az eset ben is,
ha a szol gál ta tó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet, és a szol gál ta tó al kal ma zott ja a
szol gál ta tó ja vá ra sér ti meg e tör vény ren del ke zé se it úgy,
hogy a szol gál ta tó ve ze tõ je fel ügye le ti vagy el len õr zé si
kö te le zett sé gé nek a tel je sí té se a jog sér tést meg aka dá lyoz -
hat ta vol na.

Az ügyvédekre és a közjegyzõkre vonatkozó eltérõ
rendelkezések

36.  § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá -
gí tá si és be je len té si kö te le zett ség az ügy vé det – a (3) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ak kor ter he li, ha pénz és ér -

ték tárgy le té ti ke ze lé sét vég zi, vagy ha a kö vet ke zõ jog -
ügy le tek elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá sá val össze füg gés -
ben vé gez az Ütv. 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ügy vé di te vé keny sé get:

a) gaz da sá gi tár sa ság ban vagy egyéb gaz dál ko dó szer -
ve zet ben lévõ va gyon rész (ré sze se dés) vé te le, el adá sa,

b) in gat lan vé te le, el adá sa,
c) gaz da sá gi tár sa ság vagy egyéb gaz dál ko dó szer ve zet 

ala pí tá sa, mû köd te té se, meg szû né se.

(2) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ügy fél-át vi lá gí tá si
és be je len té si kö te le zett ség a köz jegy zõt – a (4) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – ak kor ter he li, ha bi zal mi õr zést vé -
gez, vagy a Kjt.-ben meg ha tá ro zott köz jegy zõi te vé keny -
sé get vé gez a kö vet ke zõ jog ügy le tek elõ ké szí té sé vel és
vég re haj tá sá val kap cso lat ban:

a) gaz da sá gi tár sa ság ban vagy egyéb gaz dál ko dó szer -
ve zet ben lévõ va gyon rész (ré sze se dés) vé te le, el adá sa,

b) in gat lan vé te le, el adá sa,
c) gaz da sá gi tár sa ság vagy egyéb gaz dál ko dó szer ve zet 

ala pí tá sa, mû köd te té se, meg szû né se.

(3) Az e tör vény ben elõ írt kö te le zett ség az ügy vé det
nem ter he li, ha

a) a pénz mo sás ra vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra
uta ló adat, tény vagy kö rül mény bün te tõ el já rás ban tör té nõ
vé de lem, il let ve bí ró ság elõt ti kép vi se let – ide nem ért ve a
cég bí ró sá gi el já rás ban tör té nõ kép vi se le tet – elõ ké szí té se,
el lá tá sa so rán, vagy el lá tá sát köve tõen utóbb és az zal
össze füg gés ben ju tott tu do má sá ra,

b) a pénz mo sás ra vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra
uta ló adat, tény vagy kö rül mény az a) pont ban írt kép vi se -
let, vé de lem el lá tá sá nak, vagy az el já rás meg in dí tá sá nak a
szük sé ges sé gé vel össze füg gés ben vég zett jogi ta nács adás
so rán ju tott a tu do má sá ra.

(4) Az e tör vény ben elõ írt kö te le zett ség a köz jegy zõt
nem ter he li, ha

a) a pénz mo sás ra vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra
uta ló adat, tény vagy kö rül mény az el já rás meg in dí tá sá nak 
a szük sé ges sé gé vel össze füg gés ben vég zett jogi ta nács -
adás so rán ju tott a tu do má sá ra,

b) a köz jegy zõ nem pe res el já rást foly tat le.

37.  § (1) A 23.  §-ban meg ha tá ro zott be je len tést az ügy -
véd és a köz jegy zõ a te rü le ti ka ma rá nál kö te les tel je sí te ni.
Az ügy véd és a köz jegy zõ al kal ma zott ja – ide ért ve az al -
kal ma zott ügy vé det is – a be je len tést a mun kál ta tói jo go -
kat gya kor ló ügy véd nél vagy köz jegy zõ nél te szi meg. A
mun kál ta tói jo go kat gya kor ló ügy véd vagy köz jegy zõ a
be je len tést ha la dék ta la nul to váb bít ja a te rü le ti ka ma rá nak. 
Az ügy vé di iro da al kal ma zott ja a tag gyû lés ál tal ki je lölt
sze mély nek tesz be je len tést, aki a be je len tést ha la dék ta la -
nul to váb bít ja an nak a ka ma rá nak, amely az iro dát nyil -
ván tar tás ba vet te.

(2) A te rü le ti ügy vé di, köz jegy zõi ka ma rák el nö ke ki je -
lö li azt a sze mélyt, aki az 1.  § (2) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott sze mé lyek tõl ér ke zett be je len tést a pénz -
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ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság nak ha la -
dék ta la nul to váb bít ja. A ki je lölt sze mély rõl és a sze mé lyé -
ben be kö vet ke zett vál to zás ról a te rü le ti ügy vé di, köz jegy -
zõi ka ma ra ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz ta tást kül de ni
a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság ré -
szé re.

(3) Az ügy vé di iro da ese té ben a tag gyû lés dönt het ar ról,
hogy a 23.  § (1) be kez dé sé ben és a 31–32.  §-ban meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé ge ket az iro da vagy a ta gok tel je sít sék.

38.  § (1) E tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek
kö ré be tar to zó fel ada tok tel je sí té sé re az egyé ni ügy vé dek
és az egy sze mé lyes iro da ré szé re a Ma gyar Ügy vé di Ka -
ma ra egy sé ges sza bály za tot ké szít, amely az egyé ni ügy -
véd és az egy sze mé lyes iro da te kin te té ben a 33.  §-ban fog -
lalt bel sõ sza bály zat nak mi nõ sül. Az egy sé ges sza bály za -
tot az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hagy ja jóvá.

(2) E tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek kö ré be
tar to zó fel ada tok tel je sí té sé re az (1) be kez dés ben meg nem 
ha tá ro zott ügy vé di iro da kö te les sza bály za tot ké szí te ni,
ame lyet a te rü le ti ka ma ra hagy jóvá. A Ma gyar Ügy vé di
Ka ma ra a 33.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett -
ség tel je sí té sé re min ta sza bály za tot bo csát ren del ke zés re,
ame lyet az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hagy jóvá.

(3) E tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek kö ré be
tar to zó fel ada tok tel je sí té sé re a köz jegy zõk ré szé re a Ma -
gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra irány mu ta tást ké szít,
amely a köz jegy zõk te kin te té ben sza bály zat nak mi nõ sül.

(4) Az ügy véd és a köz jegy zõ be je len té si kö te le zett sé -
gé nek tel je sí té se nem te kint he tõ a kü lön tör vényen ala pu ló 
ti tok tar tá si kö te le zett sé ge meg sér té sé nek.

(5) E tör vény al kal ma zá sá ban a köz jegy zõt nem ter he li
a Kjt. 3.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt kö te le zett ség.

Záró és felhatalmazó rendelkezések

39.  § (1) E tör vény – a (2)–(9) be kez dé sek ben fog lalt ki -
vé tel lel – 2007. de cem ber 14-én lép ha tály ba.

(2) Az 53.  § 2007. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az 1–38.  §, 40.  §, 42–43.  §, 46–51.  §, 54–55.  § és
56.  § 2007. de cem ber 15-én lép ha tály ba.

(4) A (10) be kez dés 2007. de cem ber 16-án lép ha tály ba.

(5) A (12) be kez dés és az 52.  § 2008. ja nu ár 2-án lép ha -
tály ba.

(6) A (13) be kez dés 2008. ja nu ár 3-án lép ha tály ba.

(7) A 44.  § (1)–(2) be kez dé se 2008. de cem ber 15-én lép
ha tály ba.

(8) A 44.  § (3) be kez dé se 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály -
ba.

(9) A (11) be kez dés 2009. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

(10) Ha tá lyát vesz ti a (2) be kez dés, a 40.  §, a 46–51.  § és 
az 53–55.  §. Ez a be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon 
ha tá lyát vesz ti.

(11) Ha tá lyát vesz ti a 44.  §. Ez a be kez dés a ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(12) Ha tá lyát vesz ti a 41.  §. Ez a be kez dés a ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(13) Ha tá lyát vesz ti az 52. és a 46.  §-t meg elõ zõ al cím.
Ez a be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

40.  § Ha tá lyát vesz ti

a) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény,

b) a Kö zös ség te rü le té re be lé põ, il let ve 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 eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 2007. évi XLVIII. tör vény 6.  §
(2) be kez dé se,

c) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi 
CIII. tör vény.

41.  § Nem lép ha tály ba

a) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi 
CIII. tör vény 5.  §-a,

b) a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XC. tör vény 25.  § (4) be kez -
dés e) és g) pont ja.

42.  § A szol gál ta tó – a 11.  § (6) be kez dé sé tõl el té rõ en –
2009. ja nu ár 1-jét köve tõen kö te les az ügy le ti meg bí zás
tel je sí té sét meg ta gad ni, amennyi ben:

a) az ügy fél lel e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt lé te sí tett
üz le ti kap cso la tot,

b) az ügy fél a szol gál ta tó nál ügy fél-át vi lá gí tás cél já ból
sze mé lye sen vagy kép vi se lõ út ján nem je lent meg, és

c) az ügy fél vo nat ko zá sá ban a 7–10.  §-ban meg ha tá ro -
zott ügy fél-át vi lá gí tás ered mé nyei nem áll nak tel jes kö -
rûen ren del ke zé sé re.

43.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren -
de let ben te gye köz zé azon har ma dik or szá gok lis tá ját,
ame lyek jog sza bá lyai az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak kal 
egyen ér té kû kö ve tel mé nye ket tar tal maz nak, to váb bá,
hogy a 2005/60/EK irány elv 40. cik ke (4) be kez dé se sze -
rint el fo ga dott bi zott sá gi ha tá ro za tok alap ján ren de let ben
te gye köz zé azon har ma dik or szá gok lis tá ját, ame lyek jog -
ala nyai te kin te té ben egy sze rû sí tett ügy fél-át vi lá gí tás nem
al kal maz ha tó.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg a sza bály zat kö te le zõ tar tal mi ele me it.
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44.  § (1) E tör vény 23.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szol gál ta tó a be je len tést a pénz ügyi in for má ci ós
egy ség ként mû kö dõ ha tó ság nak vé de lem mel el lá tott
elekt ro ni kus üze net for má já ban to váb bít ja, amely nek be -
ér ke zé sé rõl a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ
ha tó ság elekt ro ni kus üze net for má já ban ha la dék ta la nul ér -
te sí ti a be je len tést to váb bí tó szol gál ta tót.”

(2) E tör vény 24.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A szol gál ta tó a be je len tést a pénz ügyi in for má ci ós
egy ség ként mû kö dõ ha tó ság nak vé de lem mel el lá tott
elekt ro ni kus üze net for má já ban to váb bít ja, amely nek be -
ér ke zé sé rõl a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ
ha tó ság elekt ro ni kus üze net for má já ban ha la dék ta la nul ér -
te sí ti a be je len tést to váb bí tó szol gál ta tót.”

(3) E tör vény 3.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„a) adó ta nács adó, adó szak ér tõ, ok le ve les adó szak ér tõ:
akit a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze -
rint az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ilyen te vé keny ség
foly ta tá sá ra jo go sí tó en ge déllyel lá tott el;”

45.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen az 5.  §-ban 
meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv e tör vény ha tály ba -
lé pé sé tõl szá mí tott 45 na pon be lül bo csát ja ren del ke zés re
a min ta sza bály za to kat.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ szol gál ta tó a
sza bály za tát e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ki lenc ven
na pon be lül kö te les e tör vény ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen át dol goz ni.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé se után meg ala ku ló, az 1.  §
(1) be kez dé sé nek a)–e), i) és l) pont já ban meg ha tá ro zott
te vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tó te vé keny sé gé nek en ge -
dé lye zé sé hez a kü lön tör vényekben meg ál la pí tott fel té te -
lek mel lett szük sé ges az is, hogy sza bály za tát az 5.  §-ban
meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv nek jó vá ha gyás
cél já ból az en ge dély ké re lem mel együtt be nyújt sa.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen az 1.  § (1) be -
kez dé sé nek f)–h), j) és m) pont já ban meg ha tá ro zott te vé -
keny sé get meg kez dõ szol gál ta tó te vé keny sé ge meg kez dé -
sét kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül kö te les sza bály za tot ké -
szí te ni és azt az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó
szerv nek jó vá ha gyás cél já ból be nyúj ta ni.

(5) A Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra az egyé ni ügy vé dek re és 
az egy sze mé lyes iro dák ra vo nat ko zó an, a Ma gyar Or szá -
gos Köz jegy zõi Ka ma ra a köz jegy zõk re vo nat ko zó an e
tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül ké szí ti
el a sza bály za tot.

(6) Az áru ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó szol gál -
ta tó, ha nem sze re pel a 33.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott nyil ván tar tás ban, leg ké sõbb 2008. már ci us 15-éig fo -

gad hat el há rom mil lió-hat száz ezer fo rin tot el érõ vagy
meg ha la dó össze gû kész pénz fi ze tést.

Módosuló jogszabályok

46.  § Az Öpt. 40/B.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) A pénz tár ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben sem, ha

a) a pénz tár a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá -
sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben 
(a továb biak ban: Pmt.) meg ha tá ro zott be je len té si kö te le -
zett sé gét tel je sí ti;

b) a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság 
– a Pmt.-ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va vagy
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, ha 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 – írás ban
kér pénz tár ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a pénz tár tól.”

47.  § (1) A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény (a továb -
biak ban: Pos tatv.) 37.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Nem mi nõ sül az üz le ti ti tok sé rel mé nek a pénz mo -
sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg -
aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény 22.  § (1)–(2) be kez dé se
alap ján a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság és a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re
tör té nõ adat át adás, to váb bá a pénz át uta lá so kat kí sé rõ
meg bí zói ada tok ról  szóló, 2006. no vem ber 15-i,
1781/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
4. cik ké ben meg ha tá ro zott ada tok nak a ren de let ha tá lya
alá tar to zó ked vez mé nye zett fi ze té si szol gál ta tó ja és köz -
ve tí tõ fi ze té si szol gál ta tó szá má ra a ren de let ál tal meg ha -
tá ro zott ese tek ben tör té nõ to váb bí tá sa.”

(2) A Pos tatv. 37.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Az üz le ti ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben sem, ha

a) a pos tai szol gál ta tó a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi -
nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló
tör vény ben (a továb biak ban: Pmt.) meg ha tá ro zott be je len -
té si kö te le zett sé gét tel je sí ti;

b) a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság 
– a Pmt.-ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va vagy
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, ha 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 – írás ban
kér üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a pos tai szol gál ta tó tól;

c) a Pmt. 7–9.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok a Pmt. ha -
tá lya alá tar to zó szol gál ta tó szá má ra a Pmt. 19.  §-ában
meg ha tá ro zott ese te i ben ke rül nek át adás ra.”

48.  § (1) A Kö zös ség te rü le té re be lé põ, il let ve a Kö zös -
ség te rü le tét el ha gyó kész pénz el len õr zé sé rõl  szóló 2005.
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ok tó ber 26-i 1889/2005/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 2007. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: a kész pénz ha tá ron való el len õr zé sé rõl
 szóló tör vény) 4.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(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 ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
sá got.”

(2) A kész pénz ha tá ron való el len õr zé sé rõl  szóló tör -
vény 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Amennyi ben a Ren de let 3. cik ke sze rint kö zölt
vagy a 3.  § alap ján vég zett el len õr zés so rán szer zett adat
pénz mo sás ra vagy ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra utal, a
vám ha tó ság kö te les azt ha la dék ta la nul a pénz ügyi in for -
má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság nak to váb bí ta ni.”

(3) A kész pénz ha tá ron való el len õr zé sé rõl  szóló tör -
vény 4.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(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
és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa el le ni küz de lem, va la mint
a ter ror cse lek mény (Btk. 261.  §), a jo go su lat lan pénz ügyi
te vé keny ség (Btk. 298/D.  §), a pénz mo sás (Btk.
303–303/A.  §), a pénz mo sás sal kap cso la tos be je len té si
kö te le zett ség el mu lasz tá sa (Btk. 303/B.  §), az adó csa lás
(Btk. 310.  §), a sik kasz tás (Btk. 317.  §), a csa lás (Btk.
318.  §) és a hût len ke ze lés (Btk. 319.  §) bûn cse lek mé nyé -
nek fel de rí té se ér de ké ben meg ta gad hat ja.”

49.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
54.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) Az adó ti tok meg õr zé sé nek a kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben, ha a pénz ügyi in for má ci ós egy -
ség ként mû kö dõ ha tó ság – a Pmt.-ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va vagy 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, ha 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 – írás ban kér adó ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot
az adó ha tó ság tól.”

50.  § A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003.
évi CXXVI. tör vény 16.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) A vám ti tok meg õr zé sé nek a kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben, ha a pénz ügyi in for má ci ós egy -
ség ként mû kö dõ ha tó ság – a Pmt.-ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va vagy 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, ha 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 – írás ban kér vám ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a 
vám ha tó ság tól.”

51.  § (1) Az Ütv. 106.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ 
o) pont tal egé szül ki:

[A te rü le ti el nök ség]
„o) el ren de li a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá -

sa meg elõ zé sé nek és meg aka dá lyo zá sá nak el len õr zé sét
szol gá ló vizs gá la tot és elsõ fo kon ha tá roz a vizs gá lat be fe -
je zé sé rõl.”

(2) Az Ütv. 112.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
m) pont tal egé szül ki és a je len le gi m) pont je lö lé se
n) pont ra vál to zik:

[A tel jes ülés a 111.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja alap -
ján sza bály za tot ad ki]

„m) a pénz mo sás és ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg -
elõ zé sé re és meg aka dá lyo zá sá ra szol gá ló ügy vé di te vé -
keny ség ka ma rai el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról,”

(3) Az Ütv. 113.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
o) pont tal egé szül ki és a je len le gi o) pont je lö lé se p) pont -
ra vál to zik:

[Az el nök ség]
„o) má sod fo kon ha tá roz a pénz mo sás és ter ro riz mus fi -

nan szí ro zá sa meg elõ zé sé nek és meg aka dá lyo zá sá nak el -
len õr zé sét szol gá ló vizs gá lat be fe je zé sé rõl,”

(4) Az Ütv. a 120.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új XVI. Fe -
je zet tel, cím mel és 120/A.  §-sal egé szül ki, egy ide jû leg a
je len le gi XVI–XVIII. Fe je zet szá mo zá sa XVII–XIX. Fe -
je zet re vál to zik:

„XVI. Fejezet

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS
FINANSZÍROZÁSA MEGELÕZÉSÉNEK 

ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK ELLENÕRZÉSE

120/A.  § (1) A te rü le ti ügy vé di ka ma ra (e §-ban a továb -
biak ban: ka ma ra) e § sze rint el len õr zi az ügy véd nek

a) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ -
zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben, va la mint

b) a tör vény ben fog lal tak vég re haj tá sá ra az ügy vé di
iro da ál tal vagy a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra ál tal ké szí tett
sza bály zat ban
fog lalt kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét (e §-ban a továb biak -
ban: el len õr zés).

(2) A ka ma ra el nök sé ge az el len õr zés re szol gá ló vizs gá -
la tot hi va tal ból in dít ja meg és a fe gyel mi meg bí zot tak kö -
zül ki je lö li a vizs gá la tot le foly ta tó sze mélyt (a továb biak -
ban: vizs gá ló biz tos).

(3) A vizs gá ló biz tos a vizs gá lat ke re té ben
a) tá jé koz ta tást kér het az ügy véd tõl a pénz mo sás és a

ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá -
lyo zá sá ról  szóló tör vény és az an nak vég re haj tá sá ra ki -
adott sza bály zat sze rin ti kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé rõl,
va la mint ira tok és nyil ván tar tá sok be mu ta tá sá ra kö te lez -
he ti az ügy vé det,
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b) az ügy véd iro dá já ba, al iro dá já ba be lép het, ira ta it,
nyil ván tar tá sa it meg te kint he ti, azok ról má so la tot ké szít het 
(hely szí ni vizs gá lat).

(4) A ka ma ra el nök sé ge a vizs gá lat be fe je zé sé rõl ha tá -
ro zat tal dönt.

(5) Ha a vizs gá lat ered mé nye ként az ál la pít ha tó meg,
hogy az ügy véd tel je sí tet te a pénz mo sás és a ter ro riz mus
fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló tör vény ben és az an nak vég re haj tá sá ra ki adott sza -
bály zat ban fog lalt kö te le zett sé ge it, a ka ma ra el nök sé ge a
ha tá ro za tá ban az el len õr zést meg szün te ti.

(6) Ha a vizs gá lat ered mé nye ként az ál la pít ha tó meg,
hogy az ügy véd meg szeg te a pénz mo sás és a ter ro riz mus
fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló tör vény ben vagy az an nak vég re haj tá sá ra ki adott
sza bály zat ban fog lalt kö te le zett sé ge it, a ka ma ra el nök sé ge 
a ha tá ro za tá ban

a) fel hív ja az ügy vé det a jog sza bá lyok nak és sza bály -
zat nak meg fe le lõ el já rás ra, az el mu lasz tott in téz ke dé sek
meg té te lé re,

b) fe gyel mi vét ség el kö ve té sé nek ala pos gya nú ja ese -
tén az elõ ze tes vizs gá lat el ren de lé sé re tesz ja vas la tot a ka -
ma ra el nö ké nek.

(7) A te rü le ti el nök ség nek az (5) be kez dés és a (6) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti ha tá ro za ta el len nincs he lye jog -
or vos lat nak, a (6) be kez dés a) pont ja sze rin ti ha tá ro za ta el -
len pe dig az ügy véd a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül – jog sza bály, alap sza bály vagy sza bály zat meg -
sér té sé re hi vat ko zás sal – a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra el -
nök sé gé hez fel leb bez het.

(8) A ka ma ra a ha tá ro za tá ban fog lal tak tel je sí té sét e §
ren del ke zé sei sze rint el len õriz he ti.

(9) Ha a (6) be kez dés sze rint meg ál la pí tott kö te les ség -
sze gés a pénz mo sás ra vagy ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra
uta ló adat, tény vagy kö rül mény fel me rü lé se ese té re elõ írt
be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa, a ka ma ra el nök sé -
ge a be je len tést az ügy véd he lyett meg te szi.

(10) Az ügy véd kö te les a vizs gá lat le foly ta tá sát elõ se gí -
te ni, a ka ma ra fel hí vá sa i ban, ha tá ro za ta i ban fog lal ta kat
tel je sí te ni, a hely szí ni vizs gá lat le foly ta tá sát le he tõ vé ten -
ni.

(11) A ka ma ra, a vizs gá ló biz tos és a Ma gyar Ügy vé di
Ka ma ra az el len õr zés so rán jo go sult az ügy vé di ti tok kö ré -
be tar to zó adat meg is me ré sé re; az el len õr zés ben részt
vevõ ka ma rai ta gok és al kal ma zot tak ti tok tar tá si kö te le -
zett sé gé re az ügy véd ti tok tar tá si kö te le zett sé gé re vo nat ko -
zó sza bá lyok meg fele lõen al kal ma zan dók.”

52.  § (1) A könyv vizs gá lói tör vény 5.  §-a a kö vet ke zõ
l) pont tal egé szül ki:

[A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni – az e tör vény ben fog lal tak figye lembe véte lével – a
kö vet ke zõ ügyek ben]

„l) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ -
zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény sze rin ti, a

ka ma rai tag könyv vizs gá ló ra, könyv vizs gá ló cég re vo nat -
ko zó fel ügye le ti te vé keny ség gya kor lá sa.”

(2) A könyv vizs gá lói tör vény 5.  §-ában a fel so ro lást kö -
ve tõ hi vat ko zás he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

,,[az a)–l) pon tok ban ír tak a továb biak ban együtt: ka -
ma rai ha tó sá gi el já rás.]”

(3) A könyv vizs gá lói tör vény 67.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Nem je len ti a ti tok tar tá si kö te le zett ség meg sze gé -
sét a ka ma ra ál tal mû köd te tett mi nõ ség biz to sí tá si rend szer
ke re tei kö zött, va la mint a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi -
nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló
tör vény alap ján in dí tott el len õr zés, il let ve a ka ma ra fe -
gyel mi bi zott sá ga ál tal le foly ta tott fe gyel mi el já rás so rán,
to váb bá a köz fel ügye le ti ha tás kör ben kért, a minõség-
 ellenõrzéshez, a fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá hoz, a köz fel -
ügye le ti ha tás kör gya kor lá sá hoz szük sé ges és ará nyos
adat szol gál ta tás tel je sí té se, a könyv vizs gá lói mun ka anya -
gok nak a mi nõ ség-el len õr zés sel meg bí zott, a pénz mo sás
és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka -
dá lyo zá sá ról  szóló tör vénybõl adó dó fel ada tok vég re haj tá -
sá nak el len õr zé sé vel meg bí zott, a fe gyel mi el já rás ban
részt ve võk, a köz fel ügye le ti ha tás kör ben el já rók ren del -
ke zé sé re bo csá tá sa. E te kin tet ben a mi nõ ség-el len õr zés sel
meg bí zott, a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vénybõl
adó dó fel ada tok vég re haj tá sá nak el len õr zé sé vel meg bí -
zott, a fe gyel mi el já rás ban részt vevõ, a köz fel ügye le ti ha -
tás kört gya kor ló sze mé lye ket a ka ma rai tag könyv vizs gá -
ló val, a könyv vizs gá ló cég gel azo nos ti tok tar tá si kö te le -
zett ség ter he li.”

(4) A könyv vizs gá lói tör vény 112.  §-ának (1) be kez dé se 
a kö vet ke zõ új h) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le -
gi h) pont je lö lé se i) pont ra vál to zik:

[A kül dött gyû lés a 111.  § e) pont ja alap ján sza bály za tot
al kot]

„h) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg -
elõ zé sé re és meg aka dá lyo zá sá ra szol gá ló könyv vizs gá lói
te vé keny ség ka ma rai el len õr zé sé rõl,”

(5) A könyv vizs gá lói tör vény 152.  §-ának (1) be kez dé se 
a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[A bi zott ság fel adat- és ha tás kö ré ben el jár va:]
„j) le foly tat ja a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro -

zá sa meg elõ zé sé nek és meg aka dá lyo zá sá nak el len õr zé sét
szol gá ló vizs gá la tot, és elsõ fo kon ha tá roz a vizs gá lat be -
fe je zé sé rõl.”

(6) A könyv vizs gá lói tör vény a 173.  §-t köve tõen a kö -
vet ke zõ új cím mel és 173/A.  §-sal egé szül ki:

„A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
és megelõzésének és megakadályozásának ellenõrzése

173/A.  § (1) A pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá -
sa meg elõ zé sé nek és meg aka dá lyo zá sá nak a ka ma rai tag
könyv vizs gá ló ra, könyv vizs gá ló cég re vo nat ko zó el len õr -
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zé se te kin te té ben a ka ma ra mi nõ ség el len õr zé si bi zott sá ga
(e §-ban a továb biak ban: bi zott ság) jár el.

(2) A bi zott ság el len õr zi a ka ma rai tag könyv vizs gá lók,
a könyv vizs gá ló cé gek

a) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ -
zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben, va la mint

b) a tör vény ben fog lal tak vég re haj tá sá ra a ka ma rai tag
könyv vizs gá lók, könyv vizs gá ló cé gek ál tal ké szí tett sza -
bály zat ban

fog lalt kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét (e §-ban a továb biak -
ban: el len õr zés).

(3) A bi zott ság az e tör vény sze rin ti mi nõ ség el len õrök
kö zül je lö li ki a vizs gá la tot le foly ta tó sze mélyt. A mi nõ -
ség el len õr a vizs gá la tot a 112.  § (1) be kez dés h) pont ja
sze rin ti sza bály zat ban fog lal tak nak meg fele lõen foly tat ja
le.

(4) A bi zott ság a vizs gá lat be fe je zé sé rõl ha tá ro zat tal
dönt.

(5) Ha a vizs gá lat ered mé nye ként az ál la pít ha tó meg,
hogy a ka ma rai tag könyv vizs gá ló, a könyv vizs gá ló cég
tel je sí tet te a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben és 
az an nak vég re haj tá sá ra ki adott sza bály zat ban fog lalt kö -
te le zett sé ge it, a bi zott ság a ha tá ro za tá ban az el len õr zést
meg szün te ti.

(6) Ha a vizs gá lat ered mé nye ként az ál la pít ha tó meg,
hogy a ka ma rai tag könyv vizs gá ló, a könyv vizs gá ló cég
meg szeg te a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben
vagy az an nak vég re haj tá sá ra ki adott sza bály zat ban fog lalt 
kö te le zett sé ge it, a bi zott ság a ha tá ro za tá ban

a) fel hív ja a ka ma rai tag könyv vizs gá ló, a könyv vizs -
gá ló cég fi gyel mét a jog sza bá lyok nak és a sza bály zat nak
meg fe le lõ el já rás ra, az el mu lasz tott in téz ke dé sek meg té te -
lé re,

b) fe gyel mi vét ség el kö ve té sé nek ala pos gya nú ja ese -
tén fe gyel mi el já rás el ren de lé sé re tesz ja vas la tot a ka ma ra
el nö ké nek.

(7) A bi zott ság (5) és (6) be kez dés sze rin ti ha tá ro za ta el -
len a ka ma rai tag könyv vizs gá ló, a könyv vizs gá ló cég a
ha tá ro zat köz lé sét köve tõen a 8.  §-ban le ír tak nak meg fele -
lõen a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra el nök sé gé hez fel -
leb bez het.

(8) A ka ma ra a ha tá ro za tá ban fog lal tak tel je sí té sét e §
ren del ke zé sei sze rint el len õriz he ti.

(9) A ka ma rai tag könyv vizs gá ló, a könyv vizs gá ló cég
kö te les az el len õr zés le foly ta tá sát elõ se gí te ni, a ka ma ra
fel hí vá sa i ban, ha tá ro za ta i ban fog lal ta kat tel je sí te ni, az el -
len õr zés le foly ta tá sát le he tõ vé ten ni.”

53.  § A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá -
ról  szóló 2003. évi XV. tör vény 1.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ha tá lya alá tar to zik, aki a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén]

„b) be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get foly tat, be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta -
tást nyújt, be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny sé get foly tat;”

54.  § A Hpt. 51.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A bank ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll
fenn ab ban az eset ben sem, ha

a) a pénz ügyi in téz mény a pénz mo sás és a ter ro riz mus
fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2007. évi CXXXVI. tör vény ben (a továb biak ban:
Pmt.) meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gét tel je sí ti,

b) a ma gyar bûn ül dö zõ szerv, il le tõ leg a pénz ügyi in -
for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság – a Pmt.-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, ha 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 – írás -
ban kér bank ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a pénz ügyi in téz -
mény tõl.”

55.  § A Psztv. 4.  §-ának n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a Fel ügye let lát -
ja el]

„n) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg -
elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2007. évi
CXXXVI. tör vény (a továb biak ban: Pmt.),”
[ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek, sze mé lyek és te vé keny sé -
gek fel ügye le tét.]”

Az Európai Közösségek jogszabályainak való megfelelés

56.  § (1) E tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a pénz ügyi rend sze rek nek a pénz mo sás, va la mint
ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa cél já ra való fel hasz ná lá sá nak
meg elõ zé sé rõl  szóló, 2005. ok tó ber 26-i 2005/60/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv,

b) a „po li ti kai köz sze rep lõk” fo gal mát, va la mint az
egy sze rû sí tett ügy fél-át vi lá gí tá si el já rá sok és az al kal mi
vagy na gyon kor lá to zott ala pon foly ta tott pénz ügyi te vé -
keny ség alap ján nyúj tott men tes ség tech ni kai kö ve tel mé -
nye it il le tõ en a 2005/60/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv re vo nat ko zó vég re haj tá si in téz ke dé sek meg ál la -
pí tá sá ról  szóló, 2006. au gusz tus 1-jei 2006/70/EK bi zott -
sá gi irány elv.

(2) E tör vény meg ál la pít ja a pénz át uta lá so kat kí sé rõ
meg bí zói ada tok ról  szóló, 2006. no vem ber 15-i
1781/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket.

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
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2007. évi CXXXVII.
tör vény

a pénzügyi szolgáltatásokat érintõ egyes tör vények
jogharmonizációs célú módosításáról*

I. Fejezet

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény módosítása

1.  § (1) Az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény (a továb biak ban: Öpt.) a
18.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és 18/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A nemek közötti megkülönböztetés tilalma

18/A.  § (1) A pénz tár a nemi ho va tar to zás alap ján ki zá -
ró lag az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 30/A.  §-ában 
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén nyújt hat el té rõ
mér té kû, tí pu sú vagy for má jú szol gál ta tá so kat.

(2) A pénz tár kö te les az adott tí pu sú vagy for má jú szol -
gál ta tás elsõ al ka lom mal tör té nõ nyúj tá sá val egy ide jû leg
nyil vá nos ság ra hoz ni és éven te a 64/C.  § (2) be kez dé sé ben 
fog lal tak sze rin ti adat szol gál ta tás tel je sí té se kor ak tu a li zál -
ni azo kat a biz to sí tás ma te ma ti kai és sta tisz ti kai ada to kat,
ame lyek alap ján a ne mek kö zött ará nyos kü lönb sé ge ket al -
kal maz a szol gál ta tá sok ban. Ezek az ada tok fo lya ma to san
hoz zá fér he tõ mó don ke rül nek köz zé té tel re.”

(2) Az Öpt. 64/C.  §-a je len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re vál to zik, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A pénz tár kö te les a nemi ho va tar to zás sze rint el té rõ 
mér té kû, tí pu sú vagy for má jú szol gál ta tá sok alap já ul szol -
gá ló ará nyos kü lönb sé ge ket alá tá masz tó ada to kat a Fel -
ügye let nek éves rend sze res ség gel meg kül de ni.”

(3) Az Öpt. 78.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a kor mány, hogy a nemi ho va -
tar to zás sze rint el té rõ szol gál ta tá sok alap já ul szol gá ló ará -
nyos kü lönb sé ge ket alá tá masz tó ada tok szol gál ta tá sá nak
rend jét, tar tal mát ren de let ben sza bá lyoz za.”

(4) Az Öpt. 82.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„82.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 1998. jú ni us 29-én kelt 98/49/EK irány el ve 
a Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka vál la lók és ön ál ló vál lal -
ko zók ki egé szí tõ nyug díj ra való jo go sult sá gá nak vé del -
mé rõl,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) a Ta nács 2004. de cem ber 13-án kelt 2004/113/EK
irány el ve a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé -
nek az áruk hoz és szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés, va la -
mint azok ér té ke sí té se, il let ve nyúj tá sa te kin te té ben tör -
ténõ vég re haj tá sá ról.”

II. Fejezet

A tõkepiacról  szóló 
2001. évi CXX. tör vény módosítása

2.  § A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
(a továb biak ban: Tpt.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § 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

a) a so ro zat ban ki bo csá tott ér ték pa pír Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén, va la mint ma gyar ki bo csá tó ál tal kül föl dön 
tör té nõ for ga lom ba ho za ta lá ra, a so ro zat ban ki bo csá tott
ér ték pa pír Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ tõzs dé re 
tör té nõ be ve ze té sé re,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ vagy ma gyar or szá gi sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett
nyil vá no san mû kö dõ tár sa ság ban tör té nõ befolyásszer -
zésre,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ be fek te té si alap ke ze lõ kül föl dön ala pí tott fi ók te le pe
ál tal vég zett be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny sé gé re,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég zett be fek te té si
alap ke ze lé si te vé keny ség re,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ be fek te té si alap ke ze lõ ha tá ron át tör té nõ szol gál ta tás
nyúj tá sá ra,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ tõzs de, köz pon ti ér ték tár, el szá mo ló ház, köz pon ti
szer zõ dõ fél te vé keny sé gé re,

g) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ sza bá lyo zott piac, tõzs de, köz pon ti ér ték tár, el szá -
mo ló ház, köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get vég zõ szer -
ve zet ál tal vég zett ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ra,

h) a Be fek te tõ-vé del mi Alap ra, il le tõ leg az Alap ál tal
nyúj tott biz to sí tás ra,

i) a ma gyar ha tó ság ál tal el lá tott, e tör vény ben meg ha -
tá ro zott fel ügye le ti te vé keny ség re,

j) a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ e tör vény sze rin ti 
fel ügye le té re,

k) be fek te té si vál lal ko zás nak nem mi nõ sü lõ, az össze -
vont ala pú fel ügye let ha tá lya alá tar to zó be fek te té si vál lal -
ko zás sal, il le tõ leg pénz ügyi hol ding tár sa ság gal szo ros
kap cso lat ban álló vál lal ko zás ra, ve gyes te vé keny sé gû hol -
ding tár sa ság ra,

l) be fek te té si vál lal ko zás nak nem mi nõ sü lõ, a ki egé szí -
tõ fel ügye let ha tá lya alá tar to zó be fek te té si vál lal ko zás sal,
il le tõ leg ve gyes pénz ügyi hol ding tár sa ság gal szo ros kap -
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cso lat ban álló vál lal ko zás ra, ve gyes pénz ügyi hol ding tár -
sa ság ra,

m) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel vagy
szék hellyel ren del ke zõ sze mély vagy szer ve zet ál tal ké szí -
tett, il let ve ter jesz tett be fek te té si aján lás ra,

n) 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, va la mint 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, il let ve 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,

o) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ kül föl dön ala pí tott fi ók te -
le pe ál tal vég zett koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lé si te vé keny -
ség re,

p) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ ha tá ron át tör té nõ szol gál -
ta tás nyúj tá sá ra,

q) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a be fek te té si vál lal -
ko zás, 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 köz pon ti szer zõ dõ fél, 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, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény ál tal vég zett, e tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték -
pa pír-köl csön zés re.”

3.  § A Tpt. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § Nem tar to zik a tör vény ha tá lya alá

a) a szö vet ke ze ti üz let rész, a csekk, a vál tó, a kár pót lá si 
jegy, a köz rak tár jegy for ga lom ba ho za ta la, és az ál lam pa -
pír zárt kö rû for ga lom ba ho za ta la,

b) az a pénz ügyi hol ding tár sa ság, amely nek le ány vál -
la la tai kö zött van hi tel in té zet.”

4.  § A Tpt. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) Fi ók te lep for má já ban mû kö dõ be fek te té si alap -
ke ze lõ te kin te té ben a 355.  §, a 11. szá mú mel lék let nek a
sze mé lyi fel té te lek re vo nat ko zó ren del ke zé se it, fi ók te lep
for má já ban mû kö dõ tõzs de te kin te té ben a 307–310.  §, a
355–357.  §, fi ók te lep for má já ban mû kö dõ el szá mo ló há zi
te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, köz pon ti szer zõ dõ fél te -
kin te té ben a 355–357.  §, fi ók te lep for má já ban mû kö dõ
köz pon ti ér ték tár ese tén a 342.  §, 355–357.  § ren del ke zé -
se it nem kell al kal maz ni.

(2) 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 Eu ró pai Rend sze re vagy bár mely más, erre fel jo -
go sí tott szerv, il let ve a kép vi se le tük ben el já ró bár mely
sze mély.”

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

„(1) 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

1. ada golt ki bo csá tás: hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér -
ték pa pír nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lá nak olyan mód ja,
amely nek ke re tén be lül az ér té ke sí tés a ki bo csá tó ál tal
meg ha tá ro zott idõ szak alatt tör té nik úgy, hogy az ér ték pa -
pí rok le já ra ti idõ pont ja azo nos,

2. aján lat te võ:
a) e tör vény IV., LIII. és LVI. fe je ze tei al kal ma zá sá ban 

az a sze mély, aki/amely a ko ráb ban zárt kör ben for ga lom -
ba ho zott ér ték pa pírt nyil vá nos ér té ke sí tés re fel ajánl ja,

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 ban tör -
té nõ be fo lyás szer zés re vo nat ko zó an nyil vá nos vé te li aján -
la tot tesz,

3. al lo ká ció: túl jegy zés, il let ve auk ci ós túl ke res let ese -
tén a jegy zés, il let ve az auk ció le zá rá sát kö ve tõ el já rás,
amely so rán a ki bo csá tó, il let ve a for gal ma zó az elõ re
meg hir de tett el vek alap ján dönt az egyes jegy zé sek, il let ve 
auk ci ós aján la tok el fo ga dá sá nak mér té ké rõl,

4. anya vál la lat:
a) a b) pont ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel az Szmt.-ben

meg ha tá ro zott vál lal ko zás,
b) a XIX/A. és XIX/B. Fe je zet al kal ma zá sá ban min den

olyan vál lal ko zás, amely egy má sik vál lal ko zás mû kö dé -
sé re el len õr zõ be fo lyást gya ko rol,

5. auk ció: a for ga lom ba ho za tal azon mód ja, amely ke -
re tén be lül a ki bo csá tó az ál ta la meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint le he tõ sé get biz to sít aján lat té tel re és a be ér ke zett
vé te li aján la tok meg ha tá ro zott szem pont alap ján ver se -
nyez nek,

6. ál lam pa pír: a ma gyar vagy kül föl di ál lam, az MNB,
az Eu ró pai Köz pon ti Bank vagy az Eu ró pai Unió más tag -
ál la má nak jegy bank ja ál tal ki bo csá tott, hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pír,

7. áru: min den va gyo ni ér ték kel bíró for ga lom ké pes
bir tok ba ve he tõ do log, il let ve do log mód já ra hasz no sít ha -
tó ter mé sze ti erõ, ide nem ért ve a pénz ügyi esz közt,

8. ban ki ága zat: hi tel in té zet, pénz ügyi vál lal ko zás, il -
le tõ leg já ru lé kos vál lal ko zás,

9. be fek te té si aján lás: pénz ügyi esz köz re, tõzs dei ter -
mék re vagy an nak ki bo csá tó já ra vo nat ko zó olyan elem zés, 
ja vas lat vagy más in for má ció, amely nek nyil vá nos ság ra
ho za ta la vagy má sok szá má ra oly mó don tör té nõ hoz zá fér -
he tõ vé té te le, amely alap ján az nyil vá nos ság ra ke rül het,
be fo lyá sol hat ja, hogy a be fek te tõ sa ját vagy más pén zét,
egyéb va gyon tár gyát rész ben vagy egész ben a tõ ke pi ac
ha tá sa i tól te gye füg gõ vé,

10. be fek te té si alap: be fek te té si je gyek nyil vá nos vagy
zárt kö rû ki bo csá tá sá val lét re ho zott és mû köd te tett, jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ va gyon tö meg, ame lyet a be -
fek te té si alap ke ze lõ a be fek te tõk ál ta lá nos meg bí zá sa
alap ján, azok ér de ké ben ke zel,

11. be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny ség: a be fek te té si
alap ke ze lõ ál tal, a meg hir de tett be fek te té si el vek nek meg -
fe le lõ be fek te té si alap ki ala kí tá sa és a be fek te té si alap
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port fó li ó já ban lévõ egyes esz köz ele mek nek (pénz ügyi
esz köz vagy in gat lan) a be fek te té si alap ke ze lõ dön té se
alap ján, a be fek te té si alap meg hir de tett be fek te té si el ve i -
hez iga zo dó adás vé te le,

12. be fek te té si alap ke ze lõ: be fek te té si alap ke ze lé si te -
vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõ
rész vény tár sa ság vagy fi ók te lep,

13. be fek te té si alap sa ját tõ ké je: a be fek te té si alap sa ját 
tõ ké je in du lás kor a be fek te té si je gyek név ér té ké nek és da -
rab szá má nak szor za tá val egye zik meg, mû kö dé se so rán a
sa ját tõke a be fek te té si alap össze sí tett net tó esz köz ér té ké -
vel azo nos,

14. be fek te té si hi tel nyúj tá sa: a Bszt.-ben meg ha tá ro -
zott szol gál ta tás,

15. be fek te té si jegy: be fek te té si alap ne vé ben (ja vá ra és 
ter hé re) – e tör vény ben meg ha tá ro zott mó don és alak sze -
rû ség gel – so ro zat ban ki bo csá tott, va gyo ni és egyéb jo go -
kat biz to sí tó, át ru ház ha tó ér ték pa pír,

16. be fek te té si jegy fo lya ma tos for gal ma zá sa: a nyílt
végû be fek te té si alap ra ki bo csá tott be fek te té si je gyek nek a 
be fek te té si alap ne vé ben tör té nõ fo lya ma tos for ga lom ba
ho za ta la és vissza vál tá sa,

17. be fek te té si szol gál ta tá si ága zat: be fek te té si vál lal -
ko zás,

18. be fek te té si ta nács adás: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott
te vé keny ség,

19. be fek te té si vál lal ko zás: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott
vál lal ko zás,

20. be fek te tõ: az a sze mély, aki a be fek te té si alap ke ze -
lõ vel vagy más be fek te tõ vel kö tött szer zõ dés alap ján sa ját
vagy más pén zét, egyéb va gyon tár gyát rész ben vagy
egész ben a tõ ke pi ac, il let ve a sza bá lyo zott piac, tõzs de ha -
tá sa i tól te szi füg gõ vé, koc káz tat ja,

21. be fo lyá so ló ré sze se dés: egy sze mély olyan köz vet -
len és köz ve tett tu laj do na egy vál lal ko zás ban, il le tõ leg egy 
sze mély és egy vál lal ko zás kö zött lét re jött olyan kap cso -
lat, amely alap ján a sze mély

a) összes sé gé ben a tu laj do ni há nyad, il le tõ leg a sza va -
za ti jo gok leg alább tíz szá za lé kát bir to kol ja, vagy

b) a vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer vei, il le tõ leg tes tü le tei tag ja i nak leg alább húsz szá za -
lé kát ki ne vez he ti vagy el moz dít hat ja, vagy

c) alap sza bály, ala pí tó ok irat vagy szer zõ dés alap ján
dön tõ be fo lyást gya ko rol hat a vál lal ko zás mû kö dé sé re,

22. be fo lyás szer zés: a cél tár sa ság sza va za ti jo got meg -
tes te sí tõ rész vé nyé nek, il le tõ leg sza va za ti jog nak a meg -
szer zé se, ide ért ve a sza va za ti jo got biz to sí tó rész vény re
vo nat ko zó vé te li jog, vissza vá sár lá si jog, ha tár idõs vé te li
meg ál la po dás ér vé nye sí té sét vagy a sza va za ti jog hasz ná -
la ti, ha szon él ve ze ti jog alap ján tör té nõ gya kor lá sát, va la -
mint azt, ha a be fo lyás nem a be fo lyás szer zõ köz vet le nül
erre irá nyu ló ma ga tar tá sa ré vén, ha nem egyéb kö rül mé -
nyek – így kü lö nö sen jog utód lás vagy a rész vény tár sa ság -
nak a rész vé nye sek sza va za ti jo gát érin tõ, a sza va za ti ará -
nyo kat mó do sí tó ha tá ro za ta vagy a sza va za ti jo gok fel éle -
dé se – kö vet kez té ben, il let ve össze han gol tan el já ró sze -

mé lyek e cél ból meg va ló sí tott együtt mû kö dé sé nek ered -
mé nye kép pen jön lét re,

23. biz to sí tó: a Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 10. pont ja
sze rin ti biz to sí tó, a XIX/B. Fe je zet al kal ma zá sá ban biz to -
sí tó nak te kin ten dõ a Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 23. pont -
ja sze rin ti har ma dik or szág be li biz to sí tó is,

24. biz to sí tá si szol gál ta tá si ága zat: biz to sí tó, vi szont -
biz to sí tó, il le tõ leg biz to sí tói hol ding tár sa ság,

25. cél tár sa ság: ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ 
vagy ma gyar or szá gi sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett nyil vá -
no san mû kö dõ tár sa ság, amely nek rész vé nyei a nyil vá nos
aján lat té te li el já rás tár gyát ké pe zik,

26. cse re ügy let: az Szmt. sze rin ti swap ügy let,
27. cso port: olyan vál lal ko zá sok összes sé ge, ame lyet

egy anya vál la lat, an nak le ány vál la la tai és mind azon vál -
lal ko zá sok al kot nak, ame lyek ben az anya vál la lat vagy
 leányvállalata el len õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zik,

28. del ta té nye zõ: az op ció alap já ul szol gá ló pénz ügyi
esz köz, áru vagy de vi za ár fo lya má nak (árá nak) egy pénz -
egy ség nyi vál to zá sa ha tá sá ra az op ció ér té ké ben be kö vet -
ke zõ vál to zást jel zõ mu ta tó szám,

29. de ma te ri a li zált ér ték pa pír: az e tör vény ben és kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don, elekt ro ni kus
úton lét re ho zott, rög zí tett, to váb bí tott és nyil ván tar tott, az
ér ték pa pír tar tal mi kel lé ke it azo no sít ha tó mó don tartal -
mazó adat összes ség,

30. de vi za bel föl di:
a) az a ter mé sze tes sze mély, aki nek az ille té kes ma gyar 

ha tó ság ál tal ki adott ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol vá -
nya (sze mé lyi iga zol vá nya), a ti zen négy éven alu li ak ese -
té ben pe dig a sze mé lyi azo no sí tó ról ki adott ha tó sá gi iga -
zol vá nya (a továb biak ban együtt: sze mély azo no sí tó iga -
zol vány) van, il let ve azok kal ren del kez het,

b) a vál lal ko zás és a szer ve zet, ha a szék he lye bel föl -
dön van, ide ért ve a kül föl di ál lam pol gár ön ál ló ma gyar or -
szá gi vál lal ko zá sát (egyé ni vál lal ko zót – ide ért ve az egyé -
ni cé get is – és az ön fog lal koz ta tót) is,

c) a b) pont sze rin ti vál lal ko zás vagy szer ve zet tu laj do -
no sa, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja és
al kal ma zott ja e mi nõ sé gé ben a vál lal ko zás és a szer ve zet
ne vé ben tett jog ügy le tei és cse lek mé nyei te kin te té ben, ha
azok alap ján a vál lal ko zás vagy a szer ve zet sze rez va la mi -
lyen jo got, il let ve azt ter he li kö te le zett ség, ak kor is de vi za -
bel föl di nek te kin ten dõ, ha egyéb ként de vi za kül föl di,

d) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi
 fióktelepe, ide nem ért ve a vám sza bad te rü le ti tár sa sá got,

e) a kül föl dön lévõ kül kép vi se let,
31. de vi za kül föl di:
a) a ter mé sze tes sze mély, ha nincs az ille té kes ma gyar

ha tó ság ál tal ki adott, ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol vá -
nya, és az zal nem is ren del kez het,

b) a vál lal ko zás és a szer ve zet – jogi for má já tól füg get -
le nül –, ha szék he lye kül föl dön van, a de vi za bel föl di vál -
lal ko zás és szer ve zet kül föl dön mû kö dõ fi ók te le pe,

c) a de vi za kül föl di nek a bel föl dön lévõ kép vi se le te,
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d) a vám sza bad te rü le ti tár sa ság,
e) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi

 fióktelepe, ha a fi ók te le pet vám sza bad te rü le ten lé te sí tet -
ték, il let ve ott mû kö dik,

32. do tá ci ós tõke: a fi ók te lep lé te sí té sé hez és mû kö dé -
sé hez az ala pí tó ál tal tar tó san, kor lát la nul, te her men te sen a 
fi ók te lep sza bad ren del ke zé sé re bo csá tott tõke,

33. egye di koc ká zat: az ér ték pa pír vagy szár maz ta tott
ügy let ese tén az ügy let alap ját ké pe zõ ér ték pa pír egye di
jel lem zõ i hez kap csol ha tó ár fo lyam vál to zás koc ká za ta,

34. el len õr zõ be fo lyás: a Hpt.-ben ilyen ként meg ha tá -
ro zott fo ga lom,

35. el len õr zött tár sa ság: a Gt.-ben ilyen ként meg ha tá -
ro zott fo ga lom,

36. el szá mo lá si rend szer: pénz- és ér ték pa pír-át uta lá -
sok egy sé ges rend és kö zös sza bá lyok sze rin ti fel dol go zá -
sá ra, po zí ció ve ze tés re vo nat ko zó, a rend szer tag jai ál tal
kö tött köl csö nös meg ál la po dás,

37. el szá mo ló ház: a tõzs dén és tõzs dén kí vül meg kö tött 
pénz- és tõ ke pi a ci ügy le tek el szá mo lá sá val és tel je sí té sé -
vel kap cso la tos szol gál ta tá so kat tel je sí tõ sza ko sí tott hi tel -
in té zet,

38. 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 Eu ró 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 el len õr zõ be fo lyás sal nem rendel -
kezik,

39. 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 Eu ró 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 el len õr zõ be fo lyás sal nem rendel -
kezik,

40. érin tett fel ügye le ti ha tó ság:
a) a pénz ügyi kong lo me rá tum sza bá lyo zott vál lal ko zá -

sá nak fel ügye le tét el lá tó tag ál la mi fel ügye le ti ha tó ság,
vagy

b) a 18l/S.  § sze rin ti ko or di ná tor, vagy
c) az a) és b) pon tok ban meg je lölt fel ügye le ti ha tó sá -

gok ál tal ki je lölt ér de kelt ha tó ság, ha a pénz ügyi kong lo -
me rá tum nak az ér de kelt fel ügye le ti ha tó ság tag ál la má ban
lévõ pi a ci ré sze se dé se el éri az öt szá za lé kot, és az ér de kelt
fel ügye le ti ha tó ság ál tal en ge dé lye zett sza bá lyo zott vál lal -
ko zás a pénz ügyi kong lo me rá tu mon be lül je len tõs,

41. érin tett sze mély: min den olyan sze mély, aki gaz da -
sá gi vagy szak mai te vé keny sé ge kö ré ben be fek te té si aján -
lást ké szít vagy ter jeszt,

42. ér ték pa pír: a for ga lom ba ho za tal he lyé nek joga
sze rint ér ték pa pír nak mi nõ sü lõ pénz ügyi esz köz,

43. ér ték pa pír kód: az ér ték pa pír so ro zat azo no sí tá sá ra
szol gá ló ISIN azo no sí tó,

44. ér ték pa pír-köl csön zés: ér ték pa pír tu laj don jo gá nak
olyan át ru há zá sa, amely nek ke re té ben a köl csön be adó a
köl csön be vevõ ré szé re az zal a kö te le zett ség gel ru ház át
ér ték pa pírt, hogy a köl csön be vevõ kö te les azo nos da rab -

szá mú és azo nos so ro za tú ér ték pa pírt egy, a szer zõ dés ben
vagy a köl csön be adó ál tal meg ha tá ro zott jö võ be ni idõ -
pont ban vissza ad ni a köl csön be adó vagy az ál ta la meg je -
lölt har ma dik sze mély ré szé re,

45. ér ték pa pír-so ro zat: e tör vény el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban az azo nos elõ ál lí tá sú, azo nos jo go kat meg tes te -
sí tõ ér ték pa pír egy meg ha tá ro zott idõ pont ban for ga lom ba
ho zott tel jes mennyi sé ge, il let ve az el té rõ idõ pont ban for -
ga lom ba ho zott ér ték pa pí rok va la mely ké sõb bi idõ pont -
ban azo nos jo go kat meg tes te sí tõ tel jes mennyi sé ge,

46. ér ték pa pír szám la: a de ma te ri a li zált ér ték pa pír ról
és a hoz zá kap cso ló dó jo gok ról az ér ték pa pír-tu laj do nos
ja vá ra ve ze tett nyil ván tar tás,

47. fel osz tott ho zam: a tõ ke nö vek mény azon ré sze,
ame lyet a be fek te té si alap ke ze lõ a ke ze lé si sza bály zat sze -
rint a be fek te té si alap ke ze lés ered mé nye kép pen a be fek te -
té si je gyek után kö te les ki fi zet ni,

48. fel ügye le ti ha tó ság: a kül föl di be fek te té si vál lal ko -
zás, áru tõzs dei szol gál ta tó, pénz ügyi in téz mény, be fek te -
té si alap ke ze lõ, sza bá lyo zott piac, tõzs de, köz pon ti ér ték -
tár, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, köz -
pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé gi fel ügye le tét el lá tó kül föl di 
szer ve zet,

49. fo lya ma tos ki bo csá tás: a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ 
ér ték pa pír, va la mint a nyílt végû be fek te té si alap be fek te -
té si je gyé nek olyan for ga lom ba ho za ta la, ami kor az ér té -
ke sí tés hat van na pot meg ha la dó idõ szak alatt tör té nik úgy,
hogy az egyes ér ték pa pí rok fu tam ide je ér té ke sí té sük idõ -
pont já tól kez dõ dik,

50. for ga lom ba ho za tal: az ér ték pa pír tu laj don jo gá nak
elsõ íz ben tör té nõ ke let kez te té sé re irá nyu ló el já rás,

51. for gal ma zó: az ér ték pa pír for ga lom ba ho za ta lá ban
köz re mû kö dõ be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet,

52. fõ iro da: az a hely, ahol a vál lal ko zás üz le ti te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos köz pon ti dön tés ho za tal tör té nik,

53. füg get len pénz ügyi szak ér tõ: olyan könyv vizs gá ló,
be fek te té si ta nács adá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sult
sze mély vagy for gal ma zó, aki a vé te li aján lat köz zé té te lé -
nek idõ pont ját meg elõ zõ há rom éven be lül nem állt meg bí -
zá sos jog vi szony ban sem az aján lat te võ vel, sem a vé te li
aján lat tal érin tett rész vény tár sa ság gal, sem az eb ben, il let -
ve az aján lat te võ ben be fo lyás sal ren del ke zõ sze méllyel,

54. ga ran cia alap: tõ ke pi a ci ügy le tek el szá mo lá sá nak a 
biz to sí té ka ként az el szá mo ló ház ál tal ke zelt olyan pénz-,
il let ve ér ték pa pír alap, amely a tel je sí tés hez óva dé kul szol -
gál,

55. har ma dik or szág: az az or szág, amely nem tag ja az
Eu ró pai Uni ó nak,

56. hát ra lé võ át la gos fu tam idõ: fix ka ma to zá sú köt vé -
nyek ese tén az egyes ki fi ze té se kig hát ra lé võ idõ tar tam nak
a – ki fi ze té sek le já ra tig szá mí tott ho zam mal disz kon tált je -
len ér té ké nek a köt vény ár fo lya má hoz vi szo nyí tott ará nyá -
val – sú lyo zott át la ga. Vál to zó ka ma to zá sú köt vé nyek ese -
tén az át la gos hát ra lé võ fu tam idõ a kö vet ke zõ ka mat meg -
ál la pí tá sig hát ra lé võ idõ tar tam mal egyen lõ (du ra ti on),
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57. hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír: min den
olyan ér ték pa pír, amely ben a ki bo csá tó (az adós) meg ha tá -
ro zott pénz összeg nek a ren del ke zé sé re bo csá tá sát el is mer -
ve arra kö te le zi ma gát, hogy a pénz (köl csön) össze gét, va -
la mint ka ma to zó ér ték pa pír ese tén an nak meg ha tá ro zott
mó don szá mí tott ka ma tát vagy egyéb ho za mát (a továb -
biak ban együtt: ka mat), il le tõ leg az ál ta la vál lalt egyéb
szol gál ta tá so kat az ér ték pa pír bir to ko sá nak (a hi te le zõ -
nek) a meg je lölt idõ ben és mó don meg fi ze ti, il let ve telje -
síti,

58. hosszú po zí ció: min den olyan po zí ció, amely ese té -
ben az ér de kelt ség az ala pul szol gá ló esz köz ár vál to zá sát
te kint ve, ár emel ke dés ha tá sá ra ér ték nö ve ke dés ben nyil vá -
nul meg,

59. in dex kö ve tõ be fek te té si alap: olyan be fek te té si
alap, amely be fek te té si po li ti ká já ban va la mely sza bá lyo -
zott piac ál tal meg hir de tett in dex, il let ve va la mely, a le het -
sé ges be fek te tõk ré szé re elõ re meg hir de tett, a Fel ügye let
ál tal jó vá ha gyott egyéb in dex le ké pe zé sé re vál lal ko zott,

60. in téz mé nyi be fek te tõ:
a) a hi tel in té zet, a pénz ügyi vál lal ko zás, a be fek te té si

vál lal ko zás, 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 biz to sí -
tó, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a ma gánnyug -
díj pénz tár, az egész ség biz to sí tá si szerv és a Nyug díj biz to -
sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz to sí tá si szerv,

b) mind azon de vi za kül föl di, amely a sa ját joga alap ján
ilyen nek te kin ten dõ,

61. ISIN azo no sí tó: a köz pon ti ér ték tár ál tal ki adott, az
azo nos jo go kat meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok, il le tõ leg tõzs -
dei ter mé kek azo no sí tá sá ra szol gá ló betû vagy szám jel
összes sé ge, il let ve ezek kom bi ná ci ó ja,

62. já ru lé kos vál lal ko zás: olyan vál lal ko zás, amely ki -
zá ró la go san vagy el sõd le ge sen egy vagy több be fek te té si
vál lal ko zás, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve -
zet, köz pon ti ér ték tár, köz pon ti szer zõ dõ fél vagy be fek te -
té si alap ke ze lõ üz let sze rû te vé keny sé gét ki egé szí tõ te vé -
keny sé get, így kü lö nö sen in gat lan ke ze lést, adat fel dol go -
zást, pénz szál lí tást, biz ton sá gi, il le tõ leg kom mu ni ká ci ós
szol gál ta tást vé gez,

63. 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 nyu ló, 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,

64. jegy zett tõke: az Szmt.-ben meg ha tá ro zott tõke, va -
la mint a do tá ci ós tõke,

65. kap csolt vál lal ko zás: a vál lal ko zás anya vál la la ta,
le ány vál la la ta, a vál lal ko zás anya vál la la tá nak le ány vál la -
la ta, a vál lal ko zás ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke -
zõ tu laj do nos vagy olyan vál lal ko zás, amely ben a vál lal -
ko zás vagy a vál lal ko zás tu laj do no sa, fel ügye lõ bi zott sá gi
tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il let ve ezek kö ze li hoz zá tar -
to zó ja be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zik,

66. ki bo csá tá si prog ram: egy ki bo csá tó tól szár ma zó,
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok, il let ve zárt vé gû

be fek te té si alap ra for ga lom ba ho zott be fek te té si je gyek
egy mást kö ve tõ nyil vá nos ér ték pa pír ki bo csá tás-összes sé -
ge, amely nek alap fel té te le it a ki bo csá tó, il let ve az alap ke -
ze lõ a prog ram in dí tá sa kor rög zí ti, és az egyes rész ki bo -
csá tá sok so rán a ki bo csá tó, il let ve az alap ke ze lõ meg ha tá -
roz za a ki bo csá tás egye di ada ta it,

67. ki bo csá tó: az a jogi sze mély, il le tõ leg jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amely az ér ték pa pír ban
meg tes te sí tett kö te le zett ség tel je sí té sét a maga ne vé ben
vál lal ja,

68. ki szer ve zés: olyan meg ál la po dás a tõzs de, az el szá -
mo ló ház, a köz pon ti ér ték tár, a köz pon ti szer zõ dõ fél vagy
egy har ma dik sze mély kö zött, amely nek ke re té ben a ki -
szer ve zett te vé keny sé get vég zõ olyan te vé keny sé get foly -
tat, ame lyet egyéb ként a tõzs de, az el szá mo ló ház, a köz -
pon ti ér ték tár, a köz pon ti szer zõ dõ fél maga vé gez ne,

69. kis- és kö zép vál lal ko zás: olyan gaz dál ko dó szer ve -
zet, amely utol só éves vagy kon szo li dált be szá mo ló ja sze -
rint leg alább két fel té tel nek meg fe lel az aláb bi ak kö zül:

a) a fog lal koz ta tot tak át la gos éves lét szá ma ket tõ száz -
öt ven fõ nél ke ve sebb,

b) mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a negy ven há rom -
mil lió eu rót, il let ve a mér leg for du ló nap ján ér vé nyes MNB 
ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá mít va az en -
nek meg fe le lõ össze get,

c) éves net tó ár be vé te le nem ha lad ja meg az öt ven mil -
lió eu rót, il let ve a mér leg for du ló nap ján ér vé nyes MNB ál -
tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá mít va az en -
nek meg fe le lõ össze get,

70. klí ring: a fi ze té si meg bí zá sok ra, pénz- és tõ ke pi a ci
ügy le tek el szá mo lá sá ra – ide nem ért ve a Hpt. sze rin ti el -
szá mo lás for gal mi ügy le tet –, át uta lá sok ra (transz fe rek re)
vo nat ko zó meg bí zá sok fel dol go zá sá nak, egyez te té sé nek
és meg erõ sí té sé nek a fo lya ma ta, a tel je sí tés alap já ul szol -
gá ló vég sõ el szá mo lan dó po zí ció ki ala kí tá sa a tény le ges
tel je sí tést meg elõ zõ en (brut tó vagy net tó el ven),

71. koc ká za ti tõ ke alap: koc ká za ti tõ ke alap-jegy zárt -
kö rû for ga lom ba ho za ta lá val lét re ho zott és mû köd te tett,
jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ va gyon tö meg, ame lyet a
koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ a be fek te tõk ál ta lá nos meg bí zá -
sa alap ján, azok ér de ké ben ke zel,

72. koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ: koc ká za ti tõ ke alap-ke -
ze lé si te vé keny ség re en ge déllyel ren del ke zõ rész vény tár -
sa ság, il let ve fi ók te lep,

73. koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lé si te vé keny ség: a koc ká -
za ti tõ ke alap-ke ze lõ ál tal a meg hir de tett be fek te té si el vek -
nek meg fe le lõ koc ká za ti tõ ke alap ki ala kí tá sa és a koc ká za -
ti tõ ke alap va gyo ná nak a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ dön té -
se alap ján a koc ká za ti tõ ke alap alap ke ze lé si sza bály za tá -
ban meg hir de tett be fek te té si el vek nek meg fe le lõ ke ze lé se, 
be fek te té se,

74. koc ká za ti tõ ke alap-jegy: a koc ká za ti tõ ke alap ne -
vé ben (ja vá ra és ter hé re) – e tör vény ben meg ha tá ro zott
mó don és alak sze rû ség gel – so ro zat ban ki bo csá tott, va -
gyo ni és egyéb jo go kat biz to sí tó, át ru ház ha tó ér ték pa pír,
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75. kon szo li dált be szá mo ló: az Szmt. sze rint meg ha tá -
ro zott be szá mo ló,

76. kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír:
a) a be fek te té si jegy, to váb bá
b) az olyan kül föl di in téz mény ben való rész vé telt ta nú -

sí tó – be mu ta tó ra vagy név re  szóló – ok irat, amely in téz -
mény ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott cél ja – az egyes
be fek te té sek kel járó koc ká zat vi se lést meg oszt va – az ér -
ték pa pí rok ba vagy más esz kö zök be tör té nõ be fek te tés,

77. kol lek tív be fek te té si for ma: a Bszt.-ben meg ha tá ro -
zott fo ga lom,

78. kö ze li hoz zá tar to zó: a Ptk. 685.  §-ának b) pont já ban 
ilyen ként meg ha tá ro zott sze mély és az élet társ,

79. köz pon ti ér ték pa pír-nyil ván tar tás: a köz pon ti ér -
ték tár ál tal ve ze tett, a bel föl dön ki bo csá tott ér ték pa pí rok
ada ta it vissza ke res he tõ mó don tar tal ma zó nyil ván tar tás,

80. köz pon ti ér ték pa pír szám la: a köz pon ti ér ték tár ál tal 
a de ma te ri a li zált ér ték pa pír ról so ro za ton ként ve ze tett
össze sí tett nyil ván tar tás,

81. köz pon ti hi tel in for má ci ós rend szer: a Hpt.-ben
meg ha tá ro zott rend szer,

82. köz pon ti szer zõ dõ fél: a tõzs de ügy let és tõzs dén kí -
vü li tõ ke pi a ci ügy let tel je sí té sé hez kap cso ló dó kö te le zett -
ség vál la lás vég zé sé re jo go sult gaz da sá gi tár sa ság,

83. köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny ség: az el szá mo ló -
ház, il let ve a köz pon ti szer zõ dõ fél ál tal a tõzs de ügy let és a 
tõzs dén kí vü li tõ ke pi a ci ügy let tel je sí té sé hez kapcsoló -
dóan tett kö te le zett ség vál la lás,

84. köz ve tett tu laj don, il let ve köz ve tett be fo lyás: egy
vál lal ko zás tu laj do ni há nya dá nak, il le tõ leg sza va za ti jo gá -
nak a vál lal ko zás ban tu laj do ni ré sze se dés sel, il le tõ leg sza -
va za ti jog gal ren del ke zõ más vál lal ko zás (köz tes vál lal ko -
zás) tu laj do ni há nya dán, sza va za ti jo gán ke resz tül tör té nõ
gya kor lá sa. A köz ve tett tu laj don, a köz ve tett be fo lyás ará -
nyá nak meg ál la pí tá sá hoz a köz ve tett tu laj don nal, köz ve -
tett be fo lyás sal ren del ke zõ nek a köz tes vál lal ko zás ban
fenn ál ló sza va za ti jo gát vagy tu laj do ni há nya dát meg kell
szo roz ni a köz tes vál lal ko zás nak a vál lal ko zás ban fenn ál ló 
sza va za ti vagy tu laj do ni há nya da kö zül az zal, ame lyik a
na gyobb. Ha a köz tes vál lal ko zás ban fenn ál ló sza va za ti
vagy tu laj do ni há nyad az öt ven szá za lé kot meg ha lad ja, ak -
kor azt egy egész ként kell figye lembe ven ni,

85. köz vet len be fek te té si aján lás: olyan be fek te té si
aján lás, amely pénz ügyi esz köz vagy tõzs dei ter mék vé te -
lé re, el adá sá ra, tar tá sá ra vagy ezek kel egyen ér té kû be fek -
te tõi dön tés re tesz ki fe je zett ja vas la tot,

86. kül föl di be fek te té si vál lal ko zás: a szék hely ál lam
jog sza bá lyi ren del ke zé se i nek meg fele lõen a Bszt.
5.  §-ában meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség nek és ki egé szí tõ szol gál ta tás nak meg fe lel tet he tõ
te vé keny ség foly ta tá sá ra en ge déllyel ren del ke zõ kül föl di
szék he lyû vál lal ko zás,

87. le ány vál la lat: min den olyan vál lal ko zás, amely nek
mû kö dé sé re egy má sik vál lal ko zás el len õr zõ be fo lyást
gya ko rol. A le ány vál la lat va la mennyi le ány vál la la tát az
anya vál la lat le ány vál la la tá nak kell te kin te ni,

88. le té ti õr zés: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott szol gál ta tás,
89. le tét ke ze lés: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott szolgál -

tatás,
90. lik vid esz köz: a pénz, hi tel in té zet tel ál lam pa pír ra

kö tött, fel mond ha tó sá gá ban nem kor lá to zott repó, az át ru -
ház ha tó sá gá ban nem kor lá to zott, bár mi kor pénz zé te he tõ
ál lam pa pír, to váb bá a fel mond ha tó sá gá ban nem kor lá to -
zott bank be tét,

91. má sod la gos ér ték pa pír: le tét ke ze lõ ál tal a má sod -
la gos ér ték pa pír tu laj do no sa (vég sõ jo go sult) ré szé re ki bo -
csá tott, az el sõd le ges ér ték pa pír ra vo nat ko zó ren del ke zé si
jo got, il le tõ leg az ér ték pa pír ál tal meg tes te sí tett jo gok gya -
kor lá sát biz to sí tó, so ro zat ban ki bo csá tott, név re  szóló, át -
ru ház ha tó ér ték pa pír,

92. mi nõ sí tett be fek te tõ:
a) a pénz ügyi pi a co kon mû kö dõ, a szék he lye sze rin ti

tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal
en ge dé lye zett vagy sza bá lyo zott jogi sze mé lyek, ide ért ve
a hi tel in té ze tet, a pénz ügyi vál lal ko zást, be fek te té si vál lal -
ko zást, biz to sí tót, be fek te té si ala pot, be fek te té si alap ke ze -
lõ tár sa sá got, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rat, ma -
gánnyug díj pénz tá rat, port fó li ó ke ze lõt, áru tõzs dei szol gál -
ta tót, va la mint min den olyan jogi sze mélyt, amely ki zá ró -
la gos te vé keny sé ge az ér ték pa pí rok ba, il let ve egyéb be -
fek te té si esz kö zök be tör té nõ be fek te tés,

b) nem ze ti és re gi o ná lis kor má nyok, köz pon ti ban kok,
nem zet kö zi és nem ze tek fe let ti pénz ügyi szer ve ze tek,

c) kis- és kö zép vál lal ko zás nak nem mi nõ sü lõ gaz dál -
ko dó szer ve ze tek,

d) olyan ter mé sze tes sze mély, akit a Fel ügye let, il le tõ -
leg a la kó he lye sze rin ti tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ
fel ügye le ti ha tó sá ga sa ját ké ré sé re an nak mi nõ sí tett, fel té -
ve, hogy sze re pel a la kó he lye sze rin ti tag ál lam ha tás kör rel
ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal ve ze tett nyil ván tar -
tás ban,

e) olyan kis- és kö zép vál lal ko zás, ame lyet a Fel ügye -
let, il le tõ leg a szék he lye sze rin ti tag ál lam ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga sa ját ké ré sé re an nak mi nõ sí -
tett, fel té ve, hogy sze re pel a szék he lye sze rin ti tag ál lam
ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal ve ze tett
nyil ván tar tás ban,

93. net tó esz köz ér ték: a be fek te té si alap port fó li ó já ban
sze rep lõ esz kö zök – ide ért ve a köl csön be adás ból szár ma -
zó kö ve te lé se ket is – ér té ke, csök kent ve a port fó li ót ter he -
lõ összes kö te le zett ség gel, be le ért ve a passzív idõ be li el -
ha tá ro lá so kat is,

94. 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 meg vá sár lá sá -
ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta lát,

95. nyil vá nos for ga lom ba ho za tal: az ér ték pa pír nem
zárt kö rû for ga lom ba ho za ta la,

96. nyil vá nos vé te li aján lat (vé te li aján lat): olyan, a
cél tár sa ság rész vé nye se i hez  szóló, a cél tár sa ság rész vé -
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nyei vagy azok egy ré szé nek meg szer zé sé re tett (nem a
cél tár sa ság tól szár ma zó) nyil vá nos fel hí vás, amely nek
cél ja vagy ered mé nye a cél tár sa ság ban való be fo lyás szer -
zés, il le tõ leg a meg lé võ be fo lyás mér té ké nek a nö ve lé se,

97. nyil ván tar tott: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,
98. nyit va szál lí tás: olyan át ru ház ha tó ér ték pa pír ral

kap cso la tos ügy let, amely nek so rán az ér ték pa pír és az el -
len ér ték szol gál ta tá sa (át uta lá sa) nem azo nos idõ pont ban
tör té nik,

99. nyílt végû be fek te té si alap: az olyan be fek te té si
alap, amely nél vissza vált ha tó be fek te té si je gyek ke rül nek
fo lya ma tos for gal ma zás ra,

100. össze han gol tan el já ró sze mé lyek: olyan ter mé sze -
tes sze mé lyek, jogi sze mé lyek, il le tõ leg jogi sze mé lyi ség
nél kü li egyéb szer ve ze tek, akik/ame lyek a cél tár sa ság ban
tör té nõ be fo lyás szer zés re, a cél tár sa ság irá nyí tá sá nak
meg szer zé sé re vagy vé te li aján lat meg hi ú sí tá sá ra irá nyu ló
meg ál la po dás alap ján mû köd nek együtt,

101. pénz pi a ci esz köz: so ro zat ban ki bo csá tott, pénz -
követelésre  szóló esz köz, amellyel a pénz pi a con keres -
kednek,

102. pénz ügyi ága zat: a ban ki ága zat, a be fek te té si
szol gál ta tá si ága zat, a biz to sí tá si szol gál ta tá si ága zat, il le -
tõ leg a ve gyes pénz ügyi hol ding tár sa ság,

103. pénz ügyi esz köz: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott esz -
köz,

104. pénz ügyi hol ding tár sa ság: a Hpt.-ben meg ha tá ro -
zott fo ga lom,

105. port fó lió: a port fó li ó ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ 
szá má ra át adott esz kö zök, il le tõ leg ezen esz kö zök bõl a
port fó li ó ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ ál tal össze ál lí tott,
több fé le va gyon ele met tar tal ma zó esz kö zök összes sé ge,

106. port fó li ó ke ze lés: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott te vé -
keny ség,

107. po zí ció le zá ró net tó sí tás: a fe lek meg ál la po dá sa
alap ján a szer zõ dés nem tel je sí té se kor vagy a fe lek ál tal
meg ha tá ro zott egyéb fel mon dá si ese mény be kö vet kez te -
kor az azon na li de vi za- és ér ték pa pír ügy let bõl, szár maz ta -
tott ügy let bõl, re pó- vagy for dí tott re pó ügy let bõl, ér ték pa -
pír-köl csön zés re irá nyu ló meg ál la po dás ból, óva dé ki, il let -
ve biz to sí té ki célt szol gá ló egyéb szer zõ dés bõl, vagy más
ha son ló pénz ügyi ügy let bõl ere dõ tar to zá sok nak és kö ve -
te lé sek nek az adott pénz ügyi ter mék pi a cán el fo ga dott el -
szá mo lá sa ként egyet len net tó tar to zás sá vagy kö ve te lés sé
tör té nõ át ala kí tá sa, amely nek ered mé nye ként a tar to zás
vagy a kö ve te lés ki zá ró lag az ek ként meg ál la pí tott net tó
összeg re kor lá to zó dik,

108. re fe ren ci a a dat: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga -
lom,

109. re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó: a be fek te té si hi tel
nyúj tá sá ra vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõ, il le tõ leg ér -
ték pa pír-köl csön zé si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet (be -
fek te té si vál lal ko zás, be fek te té si alap, be fek te té si alap ke -
ze lõ, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, köz -
pon ti ér ték tár, pénz ügyi in téz mény, ön kén tes köl csö nös
biz to sí tó pénz tár, ma gánnyug díj pénz tár, biz to sí tó),

110. re pó- és for dí tott re pó ügy let: min den olyan meg -
ál la po dás, amely ér ték pa pír vagy áru tu laj don jo gá nak, il -
let ve 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 ál la 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 ru -
ház za 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, il let ve vi szont el adá si áron. A fe lek kö zöt ti meg ál la 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 dí tott re pó ügy -
let nek te kin ten dõ,

111. ré sze se dé si vi szony: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo -
ga lom,

112. rö vid po zí ció: min den olyan po zí ció, amely ese té -
ben az ér de kelt ség az ala pul szol gá ló esz köz ár vál to zá sát
te kint ve, ár csök ke nés ha tá sá ra ér ték nö ve ke dés ben nyil vá -
nul meg,

113. so ro zat ban ki bo csá tott ér ték pa pír: ha jog sza bály
más ként nem ren del ke zik, az alap já ul szol gá ló jog vi -
szony ból ere dõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket több azo nos,
egy más sal egyen ér té kû rész re (név ér ték) oszt va meg tes te -
sí tõ ér ték pa pír,

114. sza bá lyo zott piac: az Eu ró pai Unió tag ál la má nak
tõzs dé je és min den más olyan pi a ca, amely meg fe lel a kö -
vet ke zõ fel té te lek nek:

a) pi ac mû köd te tõ ál tal mû köd te tett és/vagy irá nyí tott
mul ti la te rá lis rend szer,

b) meg kü lön böz te tés men te sen, sza bá lya i val össz hang -
ban össze hoz za több har ma dik fél pénz ügyi esz kö zök ben
lévõ vé te li és el adá si szán dé kát, vagy elõ se gí ti ezt oly mó -
don, hogy az szer zõ dést ered mé nyez a sza bá lyai alap ján
ke res ke dés re be ve ze tett pénz ügyi esz köz te kin te té ben,

c) a szék hely sze rin ti or szág ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó sá gá nak en ge dé lyé vel ren del ke zik,

d) rend sze res idõ sza kon ként, meg ha tá ro zott idõ ben
mû kö dik,

e) sze re pel az Eu ró pai Bi zott ság hon lap ján köz zé tett, a
sza bá lyo zott pi a cok ról ké szí tett jegy zék ben,

115. sza bá lyo zott vál lal ko zás: hi tel in té zet, be fek te té si
vál lal ko zás vagy biz to sí tó,

116. sza bá lyo zott in for má ció: az össze fog la ló je len tés,
a rend sze res és a rend kí vü li tá jé koz ta tás kö ré be tar to zó, a
be fo lyás szer zés sel kap cso la tos, to váb bá a benn fen tes in -
for má ci ók,

117. szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let: olyan ügy let,
amely nek ér té ke az alap já ul szol gá ló be fek te té si esz köz,
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de vi za, áru vagy re fe ren cia rá ta (alap ter mék) ér té ké tõl függ 
és ön ál ló ke res ke dés tár gyát ké pe zi (de ri va tí va),

118. szo ros kap cso lat: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga -
lom,

119. tag sá gi jo go kat meg tes te sí tõ ér ték pa pír: min den
olyan ér ték pa pír, amely ben a ki bo csá tó meg ha tá ro zott
pénz összeg, il let ve pénz ben meg ha tá ro zott nem pénz be li
va gyo ni ér ték tu laj don ba vé te lét el is mer ve arra kö te le zi
ma gát, hogy az ér ték pa pír bir to ko sá nak meg ha tá ro zott
sza va za ti, va gyo ni és egyéb jo go kat biz to sít,

120. tel je sí tés: az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet ügy fe lei, a köz pon ti ér ték tár ügy fe lei, va la mint a 
köz pon ti szer zõ dõ fél ügy fe lei egy más sal szem ben – va -
lamint a köz pon ti szer zõ dõ fél kö te le zett ség vál la lá sa mel -
lett – kö tött ügy let ese té ben a köz pon ti szer zõ dõ fél te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet ügy fe lei és a köz pon ti szer zõ dõ 
fél te vé keny sé get vég zõ szer ve zet kö zött – fenn ál ló pénz -
ben meg ha tá ro zott kö ve te lé se i nek (po zí ci ó i nak) ki egyen -
lí té se (át uta lá sa), il le tõ leg az ügy fe lek egy más sal szem ben
nem pénz ben fenn ál ló kö ve te lé se i nek tel je sí té se (szál lí tá -
sa),

121. ter mék cso port: olyan ter mé kek köre, ame lyek kel
a tõzs dén an nak sza bály za ta alap ján azo nos fel té te lek mel -
lett le het ke res ked ni,

122. tõzs de: a ha té kony tõ ke áram lás, tõ ke ér té ke lés, az
ár fo lyam és egyéb koc ká zat meg osz tá sa ér de ké ben a tõzs -
dei ter mé kek ke res le tét és kí ná la tát kon cent rá ló, azok ke -
res ke dé sét le bo nyo lí tó, a nyil vá nos ár fo lyam-ala ku lást
elõ se gí tõ gaz dál ko dó szer ve zet,

123. tõzs dei adat: a tõzs dei ke res ke dés so rán a tõzs dé re 
be ve ze tett tõzs dei ter mé kek vo nat ko zá sá ban a tõzs dei ke -
res ke dõk ál tal tett, és a ke res ke dé si rend szer ál tal sor ba -
ren de zett aján la tok, to váb bá a lét re jött tõzs dei ügy le tek
ár-, il let ve ár fo lyam-in for má ci ói, va la mint a tõzs de ál tal
szá mí tott és köz zé tett in dex ér té kek,

124. tõzs dé re be ve ze tett ér ték pa pír: a tõzs dei ér ték pa -
pír lis tán sze rep lõ ér ték pa pír,

125. tõzs dei ke res ke dõ: a tõzs dén ke res ke dé si jog gal
ren del ke zõ sze mély,

126. tõzs dei ter mék: a tõzs dén for gal ma zott pénz ügyi
esz köz, de vi za és áru,

127. tu laj do no si meg fe lel te tés: a köz pon ti ér ték tár ál tal 
az ér ték pa pír szám la-ve ze tõk köz re mû kö dé sé vel vég zett, a 
de ma te ri a li zált rész vény tu laj do no sá nak azo no sí tá sát
szol gá ló el já rás,

128. ügy fél: az a sze mély, aki e tör vény ha tá lya alá tar -
to zó szol gál ta tást vesz igény be,

129. ügy fél cso port: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,

130. ügy fél szám la: az ügy fél pénz esz kö ze i nek nyil -
ván tar tá sá ra szol gá ló, be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet, 
áru tõzs dei szol gál ta tó ál tal ve ze tett szám la,

131. vál lal ko zás: az üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny sé -
get foly ta tó jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da -
sá gi tár sa ság, a fi ók te lep és az egyé ni vál lal ko zás. Két ség
ese tén a vál lal ko zás jel le get vé lel mez ni kell,

132. ve gyes pénz ügyi hol ding tár sa ság: olyan anya vál -
la lat, amely nem sza bá lyo zott vál lal ko zás, és le ány vál la la -
ta i val – ame lyek kö zött van egy, az Eu ró pai Unió va la mely 
tag ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ sza bá lyo zott vál lal -
ko zás –, va la mint más vál lal ko zá sa i val együtt pénz ügyi
kong lo me rá tu mot al kot,

133. ve gyes te vé keny sé gû hol ding tár sa ság: olyan hi -
tel in té zet nek, be fek te té si vál lal ko zás nak, pénz ügyi hol -
ding tár sa ság nak és ve gyes pénz ügyi hol ding tár sa ság nak
nem mi nõ sü lõ vál lal ko zás, amely nek leg alább egy be fek -
te té si vál lal ko zás le ány vál la la ta van,

134. ve ze tõ ál lá sú sze mély:
a) a vál lal ko zás ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi -

zott sá gi tag ja,
b) a fi ók te lep ese tén a fi ók te lep ve ze té sé re a kül föl di

vál lal ko zás ál tal ki ne ve zett sze mély és an nak köz vet len
he lyet te se, és

c) min den olyan sze mély, akit a vál lal ko zás alap sza bá -
lya, ala pí tó ok ira ta, tár sa sá gi szer zõ dé se, szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za ta ilyen ként ha tá roz meg,

135. zárt végû be fek te té si alap: az olyan be fek te té si
alap, amely re a fu tam idõ le já ra tá nak ki vé te lé vel vissza
nem vált ha tó be fek te té si je gyek ke rül nek ki bo csá tás ra és
for ga lom ba ho za tal ra.”

(2) A Tpt. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) 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,
2. ÁKK Zrt: Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zártkö rûen 

Mû kö dõ Rész vény tár sa ság,
3. MNB: a Ma gyar Nem ze ti Bank,
4. Fel ügye let: a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -

le te,
5. hi tel in té zet, bank, sza ko sí tott hi tel in té zet, szö vet ke -

ze ti hi tel in té zet, pénz ügyi vál lal ko zás: a Hpt.-ben ilyen -
ként meg ha tá ro zott gaz dál ko dó szer ve zet,

6. fi ók te lep: az Fkt.-ban, il let ve a Ctv.-ben ilyen ként
meg ha tá ro zott szer ve zet,

7. kül föl di vál lal ko zás: az Fkt.-ban ilyen ként meg ha tá -
ro zott szer ve zet,

8. IOSCO: Ér ték pa pír Fel ügye le tek Nem zet kö zi Szer -
ve ze te (In ter na ti o nal Or ga ni za ti on of Se cu ri ti es Com mis -
si ons).”

(3) A Tpt.  5.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) 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 az „Eu ró pai Unió”, il -
le tõ leg az „Eu ró pai Unió tag ál la ma” vagy a „tag ál lam” ki -
fe je zés alatt az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé get, il le tõ leg az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes más ál la mot is ér te ni kell.”

6.  § A Tpt. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ter mé sze tes sze mély ké rel me zõt a Fel ügye let ak kor
ve szi fel a mi nõ sí tett be fek te tõk nyil ván tar tá sá ba, ha ma -
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gyar ál lam pol gár vagy leg alább egy éve élet vi tel sze rû en
Ma gyar or szá gon tar tóz ko dik és az a)–c) pont ban fog lalt
fel té te lek kö zül leg alább ket tõ nek meg fe lel:]

„c) az 5.  § (1) be kez dé se 92. pont já nak a) al pont já ban
fel so rolt jogi sze mé lyek va la me lyi ké nél olyan be osz tás -
ban dol go zik, vagy leg alább egy éven ke resz tül olyan be -
osz tás ban dol go zott, amely hez szük sé ges az ér ték pa pír be -
fek te té sek is me re te.”

7.  § A Tpt. 52.  §-át meg elõ zõ Fe je zet cím, cím és az
52.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„V. Fejezet

Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

52.  § (1) E fe je zet ben fog lal ta kat kell al kal maz ni a nyil -
vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pí rok kal kap cso la tos
in for má ci ók köz zé té te lé re, ha

a) az ér ték pa pír ezer eu ró nál, il let ve a for ga lom ba ho -
za tal nap ján az MNB hi va ta los de vi za ár fo lya mán szá mít -
va en nek meg fe le lõ összeg nél ki sebb név ér té kû hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, il let ve rész vény, ha az
 Európai Unió tag ál la má ban be jegy zett ki bo csá tó lé te sí tõ
ok ira ta sze rin ti szék he lye Ma gyar or szá gon van, il let ve
har ma dik or szág ban be jegy zett ki bo csá tó ese tén, ha ér ték -
pa pír já nak nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lát a fel ügye let
en ge dé lyez te;

b) olyan ki bo csá tó ér ték pa pír ja, amely szék hely sze rin -
ti tag ál la má nak Ma gyar or szá got vá lasz tot ta.

(2) Az e fe je zet ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni a
nyílt végû be fek te té si alap ra ki bo csá tott be fek te té si jegy -
re, il let ve az ilyen be fek te té si alap ban meg vá sá rolt vagy
el adott be fek te té si jegy re.

(3) Az e fe je zet ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni az
ál lam ra, az olyan nem zet kö zi tes tü let re, amely nek leg -
alább egy tag ál lam a tag ja, az EKB-ra és a tag ál la mok
nem ze ti köz pon ti bank ja i ra.”

8.  § A Tpt. 53.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„53.  § (1) A 44–46.  §-ban fog lalt ese tek ki vé te lé vel, ha

az ér ték pa pírt a Fel ügye let en ge dé lyé vel va la mely sza bá -
lyo zott pi ac ra be ve zet ték, a ki bo csá tó kö te les éven te a Fel -
ügye let ré szé re meg kül dött össze fog la ló je len tés ben fel -
tün tet ni, il le tõ leg fel so rol ni mind azt az in for má ci ót, amit
az össze fog la ló je len tés köz zé té te lét meg elõ zõ ti zen két
tel jes nap tá ri hó nap so rán köz zé tett, így kü lö nö sen a tár sa -
sá gi ese mé nyek kel kap cso la tos in for má ci ó kat, a sza bá lyo -
zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pí rok ki bo csá tói ré szé re jog -
sza bály ban vagy a sza bá lyo zott piac sza bály za tá ban elõ írt
tá jé koz ta tás ke re té ben köz zé tett in for má ci ó kat, és a szám -
vi te li jog sza bá lyok ál tal elõ írt kö te le zett sé gek tel je sí té se
so rán köz zé tett in for má ci ó kat. Ha az össze fog la ló je len tés
hi vat ko zást tar tal maz, meg kell je löl ni, hogy az érin tett in -
for má ció hol ér he tõ el. Az össze fog la ló je len tést az
56.  §-ban meg ha tá ro zott mó don köz zé kell ten ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé get
nem kell tel je sí te ni olyan hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték -
pa pír ese té ben, amely nek név ér té ke leg alább öt ven ezer
euró, il let ve a for ga lom ba ho za tal nap ján az MNB hi va ta -
los de vi za ár fo lya mán szá mít va en nek meg fe le lõ összeg.”

9.  § A Tpt. 54.  §-át meg elõ zõ cím és az 54.  § he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Rendszeres tájékoztatás

54.  § (1) 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 köz zé té tel lel egy ide jû leg kö te les a Fel -
ügye le tet tá jé koz tat ni.

(2) A ki bo csá tó a rend sze res tá jé koz ta tá si kötelezett -
ségét

a) fél éves je len tés,
b) éves je len tés,
c) nyil vá no san for ga lom ba ho zott rész vény ki bo csá tó ja 

idõ kö zi ve ze tõ sé gi be szá mo ló for má já ban tel je sí ti.
(3) Nem kö te les fél éves je len tést ké szí te ni a he lyi ön -

kor mány zat, to váb bá az olyan, ki zá ró lag hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pí ro kat nyil vá no san for ga lom ba hozó
ki bo csá tó, amely ér ték pa pír ja i nak név ér té ke leg alább öt -
ven ezer euró, il let ve a for ga lom ba ho za tal nap ján az MNB
hi va ta los de vi za ár fo lya mán szá mít va en nek meg fe le lõ
összeg.

(4) A ki bo csá tó nak az egyes pénz ügyi évek vé gét kö ve -
tõ leg ké sõbb négy hó na pon be lül köz zé kell ten nie az éves
je len té sét, és gon dos kod nia kell ar ról, hogy az leg alább öt
évig nyil vá no san hoz zá fér he tõ ma rad jon. A he lyi ön kor -
mány zat nak az éves je len tést a jog sza bály ban elõ írt ha tár -
idõ ben kell nyil vá nos ság ra hoz nia.

(5) A rész vény, il let ve a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér -
ték pa pír ki bo csá tó ja az adott idõ szak vé gét köve tõen mi -
elõbb, de leg ké sõbb két hó na pon be lül a pénz ügyi év elsõ
hat hó nap já ra vo nat ko zó an fél éves je len tést tesz köz zé, és
gon dos ko dik ar ról, hogy az leg alább öt évig nyil vá no san
hoz zá fér he tõ ma rad jon.

(6) Nem kö te les fél éves je len tést ké szí te ni
a) az a hi tel in té zet, amely nek rész vé nye it nem ve zet ték 

be a sza bá lyo zott pi ac ra, és amely fo lya ma to san és is mét -
lõ dõ mó don csak hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí ro -
kat bo csá tott ki, az zal a fel té tel lel, hogy az ilyen hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok össz név ér té ke nem éri el
a száz mil lió eu rót, il let ve a for ga lom ba ho za tal nap ján az
MNB hi va ta los de vi za ár fo lya mán szá mít va en nek meg fe -
le lõ össze get, és a nyil vá nos for ga lom ba ho za tal hoz tá jé -
koz ta tót nem ké szí tett,

b) az a ki bo csá tó, amely 2005. jú li us 1. nap ján már lé te -
zett, és amely ki zá ró lag a szék hely sze rin ti tag ál lam ál tal
fel té tel nél kül és vissza von ha tat la nul ga ran tált, hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí ro kat bo csát ki.

(7) A nyil vá no san for ga lom ba ho zott rész vény ki bo csá -
tó ja a pénz ügyi év elsõ, il let ve má so dik hat hó nap já ban
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idõ kö zi ve ze tõ sé gi be szá mo lót kö te les köz zé ten ni az adott 
hat hó na pos idõ szak kez de te utá ni ti ze dik hét és a vége
elõt ti ha to dik hét kö zöt ti idõ szak ban, az adott hat hó na pos
idõ szak kez de te és ezen be szá mo ló köz zé té te lé nek nap ja
kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó an.

(8) Nem kell idõ kö zi ve ze tõ sé gi be szá mo lót köz zé ten -
nie azon ki bo csá tó nak, amely leg alább a fél éves je len tés re
vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ tar tal mú ne gyed -
éves je len tést ké szít a sza bá lyo zott piac sza bá lyai vagy sa -
ját kez de mé nye zé se alap ján.

(9) A ki bo csá tó min den nap tá ri hó nap utol só nap ján kö -
te les köz zé ten ni a rész vé nye i hez kap cso ló dó sza va za ti jo -
gok szá mát és az alap tõ ke nagy sá gát.

(10) A rend sze res tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó rész let sza -
bá lyo kat a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”

10.  § A Tpt. 55.  §-át meg elõ zõ cím és az 55.  § he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Rendkívüli tájékoztatás

55.  § (1) A nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pír
ki bo csá tó ja rend kí vü li tá jé koz ta tás ke re té ben ha la dék ta la -
nul, de leg ké sõbb egy mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a
nyil vá nos sá got min den, az ér ték pa pír ér té két vagy ho za -
mát, il let ve a ki bo csá tó meg íté lé sét köz vet le nül vagy köz -
vet ve érin tõ in for má ci ó ról. A ki bo csá tó a köz zé té tel lel
egy ide jû leg kö te les a Fel ügye le tet tá jé koz tat ni.

(2) A ki bo csá tó a hoz zá ér ke zett, 61.  § sze rin ti tá jé koz -
ta tást ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb két nap tá ri na pon be lül 
köz zé te szi a Fel ügye let egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.

(3) A rend kí vü li tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó rész let sza bá -
lyo kat a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”

11.  § A Tpt. 56.  §-át meg elõ zõ cím és az 56.  § he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás közös szabályai

56.  § (1) A ki bo csá tó meg kü lön böz te tés men te sen és a
gyors hoz zá fé rést biz to sít va kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni
a sza bá lyo zott in for má ci ó kat, ame lyért dí jat nem szá mít -
hat fel.

(2) A sza bá lyo zott in for má ci ók ter jesz té se úgy tör té nik,
hogy biz to sít ha tó le gyen azok le he tõ leg szé le sebb nyil vá -
nos ság hoz – a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül – való el ju tá sa 
a szék hely sze rin ti, a fo ga dó, il let ve a töb bi tag ál lam ban.

(3) A ki bo csá tó kö te les meg kül de ni a sza bá lyo zott in -
for má ci ót a hi va ta lo san ki je lölt in for má ció tá ro lá si rend -
szer szá má ra, amely meg fe lel a biz ton ság gal, az in for má -
ció for rás bi zo nyos sá gá val, az idõ pont rög zí té sé vel és a
vég fel hasz ná lók ál ta li egy sze rû hoz zá fé rés sel kap cso la tos
mi ni má lis mi nõ sé gi elõ írásoknak, és azok össz hang ban
van nak az elekt ro ni kus irat tá ro zá si el já rás sal.

(4) A ki bo csá tó rend sze res és rend kí vü li tá jé koz ta tást
egy ide jû leg a Fel ügye let nél is kö te les elekt ro ni kus úton
be je len te ni, ame lyet a Fel ügye let köz zé tesz az ál ta la üze -
mel te tett hon la pon.

(5) Az in for má ció ter jesz tés re, az in for má ció tá ro lá si
rend szer re, to váb bá a Fel ügye let felé fenn ál ló be je len té si
kö te le zett ség tel je sí té sé re vo nat ko zó rész let sza bá lyo kat a
mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”

12.  § A Tpt. 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„57.  § (1) A sza bá lyo zott in for má ci ók nyil vá nos ság ra
ho za ta lá nak el ma ra dá sá val, il let ve fél re ve ze tõ tar tal má val
oko zott kár meg té rí té sé ért a ki bo csá tó fe lel.

(2) Ha a ki bo csá tó ról olyan va lót lan adat ke rül nyil vá -
nos ság ra, amely az ál ta la ki bo csá tott ér ték pa pír ér té két
vagy ho za mát érint he ti, kö te les a va ló ság nak meg fe le lõ
ada tok ha la dék ta lan nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra. A ki bo -
csá tó nyi lat ko za tát az 56.  §-ban meg ha tá ro zott mó don és a
va lót lan adat meg je le né sé nek he lyén is köz zé kell ten ni.

(3) A fel szá mo lá si el já rás, il let ve vég el szá mo lás ese tén
a rend sze res és rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett ség a fel -
szá mo lót, vég el szá mo lót ter he li.”

13.  § A Tpt. az 57.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 58.  §-sal
egé szül ki:

„58.  § (1) Ha az ér ték pa pírt csak Ma gyar or szá gon hoz -
ták nyil vá no san for ga lom ba, a sza bá lyo zott in for má ci ó kat
a Fel ügye let ál tal el fo ga dott nyel ven kell köz zé ten ni.

(2) Ha az ér ték pa pír nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lá ra
Ma gyar or szá gon, mint szék hely sze rin ti tag ál lam ban, il -
let ve egy vagy több fo ga dó tag ál lam ban ke rült sor, ak kor a
sza bá lyo zott in for má ci ó kat:

a) a Fel ügye let ál tal el fo ga dott nyel ven, és

b) a ki bo csá tó vá lasz tá sá tól füg gõ en vagy a fo ga dó tag -
ál la mok fel ügye le ti ha tó sá ga 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 kell köz zé ten ni.

(3) Ha az ér ték pa pí ro kat egy vagy több fo ga dó tag ál -
lam ban hoz ták nyil vá no san for ga lom ba, azon ban Ma gyar -
or szá gon nem, a sza bá lyo zott in for má ci ó kat a Fel ügye let
ál tal el fo ga dott nyel ven, to váb bá a ki bo csá tó vá lasz tá sá tól
füg gõ en vagy a fo ga dó tag ál la mok 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 kell köz zé ten ni.

(4) A 61.  § sze rin ti in for má ció egy, a nem zet kö zi pénz -
ügyi pi a co kon ál ta lá ban hasz nált nyel ven is be je lent he tõ,
il let ve köz zét ehe tõ.

(5) Az egy vagy több tag ál lam ban nyil vá no san for ga -
lom ba ho zott, öt ven ezer euró, il let ve a ki bo csá tás nap ján
az an nak meg fe le lõ név ér té kû hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó sza bá lyo zott in for má ci ó kat
vagy a Fel ügye let és a fo ga dó tag ál lam 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 kell köz zé ten ni a 
ki bo csá tó vá lasz tá sa alap ján.

(6) Ha a sza bá lyo zott in for má ci ók tar tal má val kap cso -
lat ban bí ró ság vagy vá lasz tott bí ró ság elõtt ke re set in dí tás ra 
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ke rül sor, a for dí tás költ sé ge i nek vi se lé sé re az adott tag ál -
lam jog sza bá lyai alap ján ke rül sor.”

14.  § A Tpt. az e tör vénnyel meg ál la pí tott 58.  §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ cím mel és 59.  §-sal egé szül ki:

„A tájékoztatási kötelezettség megszüntetése

59.  § A nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pír ki bo -
csá tó já nak rend sze res, il let ve rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö -
te le zett sé ge meg szû nik

a) az ér ték pa pír le jár tá val;
b) nyil vá nos rész vény ki bo csá tá sa ese té ben a Fel ügye -

let 60.  § sze rin ti en ge dé lyé vel;
c) az ér ték pa pír tel jes ki bo csá tott mennyi sé gé nek le já -

rat elõt ti vissza vá sár lá sá val.”

15.  § A Tpt. az e tör vénnyel meg ál la pí tott 59.  §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ 60.  §-sal egé szül ki:

„60.  § (1) Ha a ki bo csá tó iga zol ja, hogy zárt kö rû en mû -
kö dõ rész vény tár sa ság ként mû kö dik to vább, ké rel mez he -
ti, hogy az adott rész vény so ro zat te kin te té ben a nyil vá nos -
ság nak tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett ség alól a Fel -
ügye let men te sít se.

(2) A ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a ki bo csá tó
rend kí vü li tá jé koz ta tást kö te les köz zé ten ni az 56.  §-ban
meg ha tá ro zott he lyen, amely ben az ér ték pa pír tu laj do no -
sa it a ké re lem be adá sá nak té nyé rõl és an nak in do ka i ról tá -
jé koz tat ja.

(3) A Fel ügye let a hir det mény meg je le né sét kö ve tõ har -
minc nap után, de leg ké sõbb negy ven öt na pon be lül dönt
az en ge dély meg adá sá ról vagy meg ta ga dá sá ról. A Fel -
ügye let az en ge délyt csak ab ban az eset ben ta gad hat ja
meg, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nem
áll nak fenn.

(4) Ha a Fel ügye let az en ge délyt meg ad ja, a ha tá ro zat -
ban meg je lölt idõ pont tól kezd ve a ki bo csá tót az adott ér -
ték pa pír-so ro zat te kin te té ben a rend sze res és rend kí vü li
tá jé koz ta tá si kö te le zett ség nem ter he li.

(5) A Fel ügye let ha tá ro za tát a ki bo csá tó az 56.  §-ban
meg ha tá ro zott he lye ken kö te les meg je len tet ni.”

16.  § A Tpt. az e tör vénnyel meg ál la pí tott 60.  §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ cím mel és 61.  §-sal egé szül ki:

„A szavazati jog mértékének bejelentése és közzététele

61.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ban
tör té nõ köz vet len vagy köz ve tett, 5%-os, majd ezt köve -
tõen min den to váb bi 5%-os kü szöb ér té ket át lé põ, sza va za -
ti jo got biz to sí tó rész vény, il le tõ leg sza va za ti jog meg szer -
zé sé rõl vagy el ide ge ní té sé rõl a rész vé nyes, il let ve a sza va -
za ti jog bir to ko sa a ki bo csá tót ha la dék ta la nul, de leg ké -
sõbb 2 nap tá ri na pon be lül tá jé koz tat ja a Fel ügye let egy -
ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett. Elsõ nap nak azon nap más nap -
ja szá mít, ame lyen a sza va za ti jo got biz to sí tó rész vény, il -
let ve a sza va za ti jog kü szöb ér té ket át lé põ tranz ak ci ó ról tu -

do mást szer zett, il let ve kel lett vol na sze rez zen an nak meg -
szer zõ je, el adó ja.

(2) Az öt ven szá za lé kos mér ték el éré sét köve tõen az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett ség -
nek a het ven öt, nyolc van, nyolc van öt, ki lenc ven szá za lé -
kos mér ték el éré se kor, il let ve ezt köve tõen min den újabb
egy szá za lé kos nö ve ke dé se ese tén kell is mét ele get ten ni.
Ezt a sza bályt kell al kal maz ni a csök ke nés be je len té sé re és 
köz zé té te lé re is.

(3) A sza va za ti jo gok ki szá mí tá sa mind azon rész vé nyek 
alap ján tör té nik, ame lyek hez sza va za ti jo gok kap cso lód -
nak, még ak kor is, ha a sza va za ti jo gok gya kor lá sát fel füg -
gesz tet ték.

(4) A tá jé koz ta tá si kö te le zett ség nem vo nat ko zik azok ra 
a rész vé nyek re,

a) ame lye ket ki zá ró lag a szo ká sos rö vid el szá mo lá si
cik lu son be lü li köl csö nös be szá mí tás vagy el szá mo lás cél -
já ból vá sá rol tak meg, il let ve

b) nem al kal ma zan dó a le tét ke ze lõk nek a le tét ke ze lõi
mi nõ sé gük ben bir to ká ban lévõ rész vé nyek re, az zal a fel té -
tel lel, hogy a le tét ke ze lõk az ezek hez a rész vé nyek hez
kap cso ló dó sza va za ti jo go kat csak pa pír ala pú vagy elekt -
ro ni kus esz kö zök kel adott uta sí tá sok sze rint gya ko rol hat -
ják, to váb bá

c) nem vo nat ko zik az ár jegy zõ ál tal tör té nõ meg vá sár -
lá sá ra vagy el adá sá ra, ha az ren del ke zik a szék he lye sze -
rin ti tag ál lam en ge dé lyé vel és nem avat ko zik bele az érin -
tett ki bo csá tó ve ze té sé be, to váb bá sem mi lyen be fo lyást
sem gya ko rol a ki bo csá tó ra az ilyen rész vé nyek meg vá sár -
lá sá hoz vagy a rész vény ár ga ran tá lá sá hoz.

(5) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség ter he li
mind azon sze mé lye ket is, akik jo go sul tak sza va za ti jo gok
meg szer zé sé re, el adá sá ra vagy gya kor lá sá ra:

a) olyan meg ál la po dás alap ján, amely le he tõ vé te szi a
sza va za ti jo gok össze han golt – a ki bo csá tó felé tar tós kö -
zös po li ti ká ra irá nyu ló – gya kor lá sát;

b) sza va za ti jo gok el len szol gál ta tás fe jé ben tör té nõ
ide ig le nes át ru há zá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás alap ján;

c) biz to sí ték ként el he lye zett rész vé nyek hez kap cso ló -
dó sza va za ti jo gok te kin te tét ben, a sza va za ti jo gok gya -
kor lá sát le he tõ vé tevõ meg ál la po dás alap ján;

d) ha szon él ve ze ti jog alap ján;
e) az el len õr zött vál lal ko zás bir to ká ban lévõ sza va za ti

jo gok te kin te té ben, az a)–d) pon tok ér tel mé ben;
f) nála le tét be he lye zett rész vé nyek hez kap cso ló dó sza -

va za ti jo gok te kin te té ben, amennyi ben erre – a rész vé nye -
sek konk rét uta sí tá sai hi á nyá ban – sa ját be lá tá sa sze rint
van mód ja;

g) har ma dik fél nek adott meg bí zás alap ján, a har ma dik
fél sa ját ne vé ben bir to kolt sza va za ti jo gok te kin te té ben;

h) meg ha tal ma zott ként, amennyi ben erre – a rész vé -
nye sek konk rét uta sí tá sai hi á nyá ban – sa ját be lá tá sa sze -
rint van mód ja.

(6) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség ter he li
mind azon sze mé lye ket is, akik köz vet le nül vagy köz vet ve
olyan, a Bszt. sze rin ti pénz ügyi esz kö zök – ide ért ve a ha -
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tár idõs, op ci ós szer zõ dé se ket is – bir to ká ban van nak, ame -
lyek – a bir to kos egye dü li sa ját kez de mé nye zé sé re, il le tõ -
leg meg ál la po dás alap ján – a ki bo csá tó ál tal ko ráb ban
nyil vá nos for ga lom ba ho zott rész vé nyek sza va za ti jo gá -
nak meg szer zé sét te szi le he tõ vé.

(7) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kü szöb ér -
té kek vo nat ko zá sá ban a ki bo csá tó sa ját rész vény meg szer -
zé sé nek, il let ve el adá sá nak té nyét és kö rül mé nye it mi e -
lõbb, de leg ké sõbb a meg szer zést vagy az ér té ke sí tést kö -
ve tõ két nap tá ri na pon be lül kö te les köz zé ten ni.

(8) Nem kell al kal maz ni az (1), (2) és (5) be kez dés ben
fog lal ta kat azon anya vál la lat ra, amely nek be fek te té si vál -
lal ko zá sa vagy hi tel in té ze te

a) ren del ke zik port fó li ó ke ze lé si en ge déllyel,
b) csak uta sí tá sok alap ján gya ko rol hat ja az ezek hez a

rész vé nyek hez kap cso ló dó sza va za ti jo go kat, vagy biz to -
sít ja, hogy az egyé ni port fó li ó ke ze lé si szol gál ta tá so kat
min den más szol gál ta tás tól füg get le nül vég zi,

c) az anya vál la lat tól füg get le nül gya ko rol ja sza va za ti
jo ga it.

(9) Egy vál lal ko zás men te sül az (1), (2) és (5) be kez dé -
sek sze rin ti be je len té si kö te le zett ség alól, ha a be je len tést
az anya vál la lat, vagy amennyi ben az anya vál la lat is egy
el len õr zött vál lal ko zás, ak kor sa ját anya vál la la ta te szi
meg.

(10) Egy alap ke ze lõ tár sa ság anya vál la la tá nak nem
szük sé ges össze sí te nie az (1), il let ve (2) és (5) be kez dé sek
sze rin ti ér ték pa pír-ál lo má nyát az alap ke ze lõ tár sa ság ál tal
ke zelt ér ték pa pír-ál lo mánnyal, ha az adott alap ke ze lõ tár -
sa ság az anya vál la lat tól füg get le nül gya ko rol ja sza va za ti
jo ga it. Össze sí te nie kell azon ban az ér ték pa pír-ál lo má nyo -
kat, ha az anya vál la lat, vagy az anya vál la lat egy má sik el -
len õr zött vál lal ko zá sa az adott alap ke ze lõ tár sa ság ál tal
ke zelt ér ték pa pír-ál lo mány ba fek tet be, és az alap ke ze lõ
tár sa ság nak nincs le he tõ sé ge az adott ér ték pa pír-ál lo -
mány hoz kap cso ló dó sza va za ti jo gok gya kor lá sá ra, és eze -
ket a sza va za ti jo go kat csak az anya vál la lat vagy az anya -
vál la lat egy má sik el len õr zött vál lal ko zá sá nak köz vet len
vagy köz ve tett uta sí tá sai alap ján gya ko rol hat ja.

(11) A be fek te té si vál lal ko zás vagy hi tel in té zet anya -
vál la la tá nak nem szük sé ges össze sí te nie az (1), (2) és
(5) be kez dé sek sze rin ti ér ték pa pír-ál lo má nyát az zal a ér -
ték pa pír-ál lo mánnyal, ame lyet a be fek te té si vál lal ko zás
vagy hi tel in té zet ügy fe len ként el kü lö ní tet ten ke zel, fel -
téve, hogy:

a) ren del ke zik port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség végzé -
sére vo nat ko zó en ge déllyel,

b) csak uta sí tá sok alap ján gya ko rol hat ja az ezek hez a
rész vé nyek hez kap cso ló dó sza va za ti jo go kat, vagy biz to -
sít ja, hogy az egyé ni port fó li ó ke ze lé si szol gál ta tá so kat
min den más szol gál ta tás tól füg get le nül vég zi,

c) az anya vál la lat tól füg get le nül gya ko rol ja sza va za ti
jo ga it.

Össze sí te nie kell azon ban az ér ték pa pír-ál lo má nyo kat,
ha az anya vál la lat, il let ve az anya vál la lat egy má sik el len -
õr zött vál lal ko zá sa az adott be fek te té si vál lal ko zás, il let ve

hi tel in té zet ál tal ke zelt ér ték pa pír-ál lo mány ba fek tet be, és 
a be fek te té si vál lal ko zás nak, il let ve hi tel in té zet nek nincs
le he tõ sé ge az adott ér ték pa pír-ál lo mány hoz kap cso ló dó
sza va za ti jo gok gya kor lá sá ra, és eze ket a sza va za ti jo go kat 
csak az anya vál la lat vagy az anya vál la lat egy má sik el len -
õr zött vál lal ko zá sá nak köz vet len vagy köz ve tett uta sí tá sai
alap ján gya ko rol hat ja.

(12) Az e §-ban meg ha tá ro zott be je len tést és köz zé té telt 
el mu lasz tó sze mély a be je len té si kö te le zett ség teljesíté -
séig a rész vény tár sa ság ban a sza va za ti jo gát nem gya ko -
rol hat ja.

(13) Az e §-ban meg ha tá ro zott be je len tés re és köz zé té -
tel re vo nat ko zó rész let sza bá lyo kat a mi nisz ter ren de let ben 
ál la pít ja meg.”

17.  § A Tpt. az e tör vénnyel meg ál la pí tott 61.  §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ Fe je zet tel és 62.  §-sal egé szül ki:

„VI. Fejezet

A közérdeklõdésre számot tartó személyre vonatkozó
elõ írások

62.  § (1) A sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír ki -
bo csá tó já nak leg alább há rom tagú au dit bi zott sá got kell
lét re hoz ni, amely nek tag ja it a ki bo csá tó leg fõbb szer ve vá -
laszt ja.

(2) Az au dit bi zott ság leg alább egy tag já nak füg get len -
nek kell len nie és ren del kez nie kell szám vi te li és/vagy
könyv vizs gá lói szak kép zett ség gel. Az au dit bi zott ság tag -
já vá nem vá lasz ha tó meg az igaz ga tó ság azon tag ja, aki a
ki bo csá tó val mun ka vi szony ban áll.

(3) Az au dit bi zott ság fel ada ta:
a) a pénz ügyi be szá mo lás fo lya ma tá nak fi gye lem mel

kí sé ré se,
b) a bel sõ el len õr zé si és koc ká zat ke ze lé si rend szer ha -

té kony sá gá nak fi gye lem mel kí sé ré se,
c) az éves be szá mo ló és az össze vont (kon szo li dált)

éves be szá mo ló könyv vizs gá la tá nak nyo mon kö ve té se,
d) a könyv vizs gá ló, a könyv vizs gá ló cég füg get len sé -

gé nek fi gye lem mel kí sé ré se, ide ért ve a könyv vizs gá ló, a
könyv vizs gá ló cég ál tal az éves be szá mo ló és az össze vont 
(kon szo li dált) éves be szá mo ló könyv vizs gá la tán kí vül a
ki bo csá tó nak nyúj tott egyéb szol gál ta tá so kat is,

e) ja vas lat té tel a könyv vizs gá ló ra, könyv vizs gá ló
 cégre.

(4) A könyv vizs gá ló, könyv vizs gá ló cég az éves be szá -
mo ló és az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló
könyv vizs gá la tá nak so rán fel me rü lõ kulcs fon tos sá gú kér -
dé sek rõl, így kü lö nö sen a bel sõ el len õr zé si, a pénz ügyi be -
szá mo lá si fo lya mat tal kap cso la tos je len tõs hi á nyos sá gok -
ról kö te les írás ban tá jé koz tat ni az au dit bi zott sá got.

(5) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz -
nia, ha a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír ki bo csá -
tó ja ren del ke zik olyan tes tü let tel, amely nek tag jai meg fe -
lel nek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek és a
tes tü let fel ada ta el lát ni a (3) be kez dés ben fog lal ta kat. A ki -
bo csá tó nak eb ben az eset ben a Fel ügye let ál tal üze mel te -
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tett hon la pon és a sa ját hon lap ján nyil vá nos ság ra kell hoz -
nia, hogy me lyik tes tü let lát ja el a (3) be kez dés ben fog lal -
ta kat, to váb bá a tes tü let össze té te lét.

(6) E § ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán a befekte -
tési jegy ki bo csá tó já nak a be fek te té si alap alap ke ze lõ je
mi nõ sül.”

18.  § A Tpt. 65.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(3) Ha e fe je zet köz zé té tel rõl, köz zé té te li kö te le zett -
ség rõl vagy a köz zé té tel kez de mé nye zé sé rõl ren del ke zik,
a köz zé té tel he lye a 34.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
hely.”

19.  § (1) A Tpt. 65/A.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fo lyás mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán a köz -
vet len és a köz ve tett be fo lyást [5.  § (1) be kez dés 84. pont],
az össze han gol tan el já ró sze mé lyek, va la mint a kö ze li
hoz zá tar to zó be fo lyá sá nak mér té két egy be kell szá mí ta -
ni.”

(2) A Tpt. 65/A.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Össze han gol tan el já ró sze mé lyek nek mi nõ sül nek
– te kin tet nél kül a cél zat ra – a cso port [5.  § (1) be kez dés
27. pont] tag jai.”

20.  § (1) A Tpt. 68.  §-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 ben meg ha tá ro zott mér té ket
meg ha la dó be fo lyás meg szer zé sé re

a) nem a be fo lyást szer zõ köz vet le nül erre irá nyu ló ma -
ga tar tá sa kö vet kez té ben,

b) vé te li jog, vissza vá sár lá si jog ér vé nye sí té se, il le tõ -
leg ha tár idõs vé te li meg ál la po dás tel je sí té se alap ján,

c) ál la mi va gyon ke ze lõ szer ve zet ál tal le foly ta tott, tör -
vény ben sza bá lyo zott el já rás ke re té ben, vagy

d) össze han gol tan el já ró sze mé lyek együtt mû kö dé se
ered mé nye kép pen ke rült sor,
ak kor a vé te li aján la tot leg ké sõbb az 55.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott köz zé té tel tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül kell meg ten ni.”

(2) A Tpt. 68.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) A vé te li aján lat út ján tör té nõ be fo lyás szer zés le bo -
nyo lí tá sá ra a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban
meg ha tá ro zott szol gál ta tás vég zé sé re vo nat ko zó en ge -
déllyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zást, hi tel in té ze tet
(e fe je zet al kal ma zá sá ban a továb biak ban: be fek te té si
szol gál ta tó) kell meg bíz ni.”

21.  § A Tpt. 76.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„76.  § Az aján lat te võ és a 68.  § (4) be kez dé se alap ján
meg bí zott be fek te té si szol gál ta tó a vé te li aján lat el fo ga dá -

sá ra nyit va álló ha tár idõ zá ró nap ját kö ve tõ két nap tá ri na -
pon be lül a vé te li aján lat ered mé nyét a Fel ügye let nek be je -
len ti, és azt a be je len tés sel egy ide jû leg a vé te li aján lat köz -
zé té te lé re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint köz zé te szi. Az
aján lat te võ az el len ér ték szol gál ta tá sá ra nyit va álló ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ két nap tá ri na pon be lül kö te les a Fel -
ügye let nek be je len te ni az el len ér ték tel je sí té sé nek vagy
nem tel je sí té sé nek té nyét, az utób bi eset ben a nem vagy
rész le ges tel je sí tés in do ka it is.”

22.  § A Tpt. 76/B.  §-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 sze rin ti jog el len té te le zé se ként a
rész vé nyest a be fo lyás szer zõ vel szem ben el adá si jog il le ti
meg, amellyel a het ven öt szá za lé kot el érõ vagy azt meg ha -
la dó mér té kû sza va za ti jog 55.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott köz zé té te lé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül él -
het.”

23.  § A Tpt. 76/D.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a vé te li aján la ti el já rás le zá rá sa kor az ajánlat -
tevõnek a cél tár sa ság ban fenn ál ló be fo lyá sa el éri a ki lenc -
ven szá za lé kot, a fenn ma ra dó rész vé nyek tu laj do no sa i nak
– az 55.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz zé té telt kö -
ve tõ ki lenc ven na pon be lül – írás ban meg tett ké ré sé re kö -
te les e rész vé nye ket is meg vá sá rol ni. A vé te li kö te le zett -
ség ese tén az el len ér ték leg ki sebb össze gé nek meg ha tá ro -
zá sá ra a (4) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal -
maz ni kell.”

24.  § A Tpt. 140.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ér ték pa pír-tu laj do nos ré szé re ér ték pa pír szám lát 
a be fek te té si vál lal ko zás és a hi tel in té zet, a 335/A.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek tu laj do ná ban
álló ér ték pa pír ról ér ték pa pír szám lát a köz pon ti ér ték tár
ve zet (a továb biak ban együtt: szám la ve ze tõ).”

25.  § A Tpt. 147.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„147.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, a hi tel in té zet és az
áru tõzs dei szol gál ta tó – a 148.  §-ban fog lalt eset ki vé te lé -
vel – ügy fél szám lát ve zet. A be fek te té si vál lal ko zás és az
áru tõzs dei szol gál ta tó az ügy fél szám lán tart ja nyil ván a
szám la tu laj do nost meg il le tõ be vé telt, és az ügy fél szám lá -
ról tel je sí ti a szám la tu laj do nost ter he lõ ki fi ze tést. A be fek -
te té si vál lal ko zás kö te les ügy fél szám la-szer zõ dést köt ni
az zal az ügy fél lel, aki nek a meg bí zá sá ból port fó li ó ke ze -
lést, le té ti õr zést, le tét ke ze lést vé gez.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás, a hi tel in té zet és az áru -
tõzs dei szol gál ta tó az ügy fe lek tu laj do nát ké pe zõ ügy fél -
szám la-ál lo mányt – ha e tör vény más ként nem rendelke -
zik – le té ti szám lán kö te les el he lyez ni.

(3) Az ügy fél szám la nyi tás ra és ke ze lés re vo nat ko zó
sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.”
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26.  § (1) A Tpt. 201/A.  §-a a) pont já nak aa)–ac) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Nem köt het ügy le tet
a) a ki bo csá tó nál ve ze tõ ál lá sú sze mély]
„aa) a tárgy évi mér leg for du ló nap já tól az éves je len tés

56.  § sze rin ti köz zé té te lé ig ter je dõ idõ szak ban (a nyil vá -
nos for ga lom ba ho za tal ese tét ki vé ve);

ab) ha a ki bo csá tó fél éves je len tést ké szít, a fél éves je -
len tés köz zé té te lét meg elõ zõ ti zen öt na pon be lül;

ac) ha a ki bo csá tó ne gyed éves je len tést vagy idõ kö zi
ve ze tõ sé gi be szá mo lót ké szít, an nak köz zé té te lét meg elõ -
zõ ti zen öt na pon be lül;”
[a ki bo csá tó ál tal for ga lom ba ho zott ér ték pa pír ra;]

(2) A Tpt. 201/A.  §-a c) pont já nak ca)–cc) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Nem köt het ügy le tet
c) a ki bo csá tó val mun ka vi szony ban álló dol go zó és a

201.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott sze -
mély,]

„ca) ha az éves be szá mo ló ké szí té sé ben köz re mû kö dik, 
a tárgy évi mér leg for du ló nap já tól az éves be szá mo ló 56.  §
sze rin ti köz zé té te lé ig ter je dõ idõ szak ban (a nyil vá nos for -
ga lom ba ho za tal ese tét ki vé ve);

cb) ha a fél éves je len tés ké szí té sé ben köz re mû kö dik, a
fél éves je len tés köz zé té te lét meg elõ zõ ti zen öt na pon be lül;

cc) ha a ne gyed éves je len tés vagy az idõ kö zi ve ze tõ sé -
gi be szá mo ló ké szí té sé ben köz re mû kö dik, an nak köz zé té -
te lét meg elõ zõ ti zen öt na pon be lül;”
[a ki bo csá tó ál tal for ga lom ba ho zott ér ték pa pír ra.]

27.  § A Tpt. 201/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 201.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti benn -
fen tes sze mély a Fel ügye let nek tett be je len tés ben fog lalt
in for má ci ó kat a be je len tés meg té te lét köve tõen kö te les ha -
la dék ta la nul az 56.  § sze rint köz zé ten ni.”

28.  § (1) A Tpt. 201/C.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír ki bo -
csá tó ja kö te les ha la dék ta la nul az 56.  § sze rint, il le tõ leg in -
ter ne tes hon lap ján köz zé ten ni a rá vo nat ko zó benn fen tes
in for má ci ó kat.”

(2) A Tpt. 201/C.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ki bo csá tó más nak benn fen tes in for má ci ót bo -
csát ren del ke zés re, ez zel egy ide jû leg kö te les ugyan azt az
in for má ci ót tel jes mér ték ben az in ter ne tes hon lap ján nyil -
vá nos ság ra hoz ni.”

29.  § A Tpt. 216.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Alap a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a Fel ügye let ál tal üze mel te -
tett hon la pon és a sa ját hon lap ján köz le mény ben tá jé koz -

tat ja a be fek te tõ ket a kár ta la ní tá si igény ér vé nye sí tés le he -
tõ sé gé rõl. Az Alap köz zé te szi az igény ér vé nye sí tés elsõ
nap ját, az igény ér vé nye sí tés mód ját, to váb bá a ki fi ze tést
vég zõ szer ve zet ne vét. Az igény ér vé nye sí tés elsõ nap ja
nem le het ké sõbb, mint a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés
köz zé té te lét kö ve tõ har min ca dik nap.”

30.  § A Tpt. 221.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tag sá gi vi szony kez de te a biz to sí tott te vé keny ség 
vég zé sé re jo go sí tó fel ügye le ti en ge dély ha tály ba lé pé sé -
nek nap ja. Amennyi ben a csat la ko zó szer ve zet ön kén te sen 
csat la ko zik az Alap hoz (áru tõzs dei szol gál ta tó, fi ók te lep),
úgy tag sá gi vi szo nya azon a na pon kez dõ dik, ami kor a
csat la ko zá si nyi lat ko za tot be nyújt ja és a csat la ko zá si dí jat
meg fi ze ti. A csat la ko zás idõ pont ját az Alap a Fel ügye let
ál tal üze mel te tett hon la pon és a sa ját hon lap ján te szi
 közzé.”

31.  § A Tpt. 225.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Alap a sza bály za ta it és az igaz ga tó ság nyil vá -
nos sá mi nõ sí tett ha tá ro za ta it a Fel ügye let ál tal üze mel te -
tett hon la pon és a sa ját hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za.
Az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott sza bály zat
köz zé té te lé tõl az Alap el te kint het.”

32.  § A Tpt. 228.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Alap pal fenn ál ló tag sá gi vi szony a va la mennyi biz -
to sí tott te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt vissza -
vo nó fel ügye le ti ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel szû nik meg.
Amennyi ben a csat la ko zó szer ve zet ön kén te sen csat la ko -
zott az Alap hoz (áru tõzs dei szol gál ta tó, fi ók te lep), az
Alap pal fenn ál lott tag sá gi vi szo nyát bár mi kor meg szün -
tet he ti, és ilyen eset ben tag sá gi vi szo nya azon a na pon szû -
nik meg, ami kor a tag sá gi vi szony meg szün te té sé re vo nat -
ko zó nyi lat ko za tát az Alap ál tal meg ha tá ro zott for má ban
az Alap ré szé re át ad ja. A tag sá gi vi szony meg szû né sé nek
idõ pont ját az Alap a Fel ügye let ál tal üze mel te tett hon la -
pon és a sa ját hon lap ján te szi köz zé.”

33.  § (1) A Tpt. 289.  §-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 jegy ese tén – a (4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott el té rés sel – az V. Fe je zet ben fog lalt elõ írásokat
nem kell al kal maz ni.”

(2) A Tpt. 289.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A zárt végû, nyil vá nos be fek te té si alap ra ki bo csá -
tott be fek te té si jegy ese tén al kal maz ni kell az 56.  §-ban
fog lalt elõ írásokat.”

34.  § (1) A Tpt. 302.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(2) Ha az ala pí ta ni kí vánt tõzs de az Eu ró pai Unió má -
sik tag ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ tõzs de, hi tel in té -
zet vagy be fek te té si vál lal ko zás le ány vál la la ta, a Bszt.
29.  §-ának ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.”

(2) A Tpt. 302.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ma gyar or szá gon szék hellyel ren del ke zõ tõzs de ál -
tal az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban lé te sí te ni kí vánt
fi ók te lep ese té ben a Bszt. 123.  §-ának ren del ke zé se it meg -
fele lõen al kal maz ni kell.”

35.  § A Tpt. 305.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„305.  § A pénz ügyi esz kö zök va la me lyi ké nek ke res ke -
dé sé re en ge déllyel ren del ke zõ tõzs dét a Fel ügye let sza bá -
lyo zott pi ac ként tart ja nyil ván.”

36.  § A Tpt. 306.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A tõzs dei te vé keny ség re ki adott en ge délyt a Fel ügye let
vissza von ja, ha]

„c) a tõzs de az en ge dé lye zett te vé keny sé get ti zen két hó -
na pon be lül nem kez di meg, vagy ti zen két hó na pot meg ha -
la dó idõ tar tam alatt nem gya ko rol ja;”

37.  § A Tpt. 307.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A (3) be kez dés sze rin ti en ge dély irán ti ké re lem hez mel -
lé kel ni kell:]

„d) a ké rel me zõ nél ve ze tõ tiszt ség vi se lõi be osz tás ban
lévõ sze mély te kin te té ben a 357.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ki zá ró ok meg íté lé sé hez szük sé ges té nye ket és a 
357.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bün te tõ el já rás sal
kap cso la tos nyi lat ko za tot;”

38.  § A Tpt. 309.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tõzs de öt mun ka na pon be lül a Fel ügye let nek be -
je len ti, ha tu do mást sze rez a 307.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ará nyú ré sze se dés meg szer zé sé rõl, el ide ge ní té -
sé rõl, il let ve mó do su lá sá ról. A be je len tés sel egy ide jû leg
ezen in for má ci ót a Fel ügye let ál tal üze mel te tett hon la pon
és a sa ját hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za.”

39.  § A Tpt. 310.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az en ge dély meg ta ga dá sá ra okot adó kö rül mény 
nem áll fenn, de a jogi sze mély ké rel me zõ be fo lyá so ló ré -
sze se dés sel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély tu laj do no sa,
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je el len, il let ve a ter mé sze tes sze mély
ké rel me zõ el len a 357.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
bün te tõ el já rás van fo lya mat ban, a Fel ügye let az en ge dé -
lye zé si el já rást fel füg gesz ti a bün te tõ el já rás be fe je zé sé ig.
A Fel ügye let az el já rást a bün te tõ el já rás jog erõs le zá rá sát
köve tõen foly tat ja.”

40.  § A Tpt. 311.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tõzs dé vel mun ka vi szony ban álló sze mély és kö -
ze li hoz zá tar to zó ja tõzs dei ke res ke dõ ben köz vet len tu laj -
don nal nem ren del kez het.”

41.  § A Tpt. 312.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Tõzs dei ke res ke dõ az a sze mély le het, aki”

42.  § A Tpt. 314.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet
és a köz pon ti szer zõ dõ fél a sza bály za tá ban meg ha tá ro zott
eset ben jo go sult kor lá toz ni a tõzs dei ke res ke dõ ke res ke dé -
si jo gá nak gya kor lá sát.”

43.  § (1) A Tpt. 317.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A tõzs de a sza bály za ta it, va la mint azok mó do sí tá -
sát a Fel ügye let jó vá ha gyá sát köve tõen a Fel ügye let ál tal
üze mel te tett hon la pon és a sa ját hon lap ján köz zé te szi. A
(4) be kez dés i) pont já ban fog lalt sza bály zat köz zé té te lé tõl
a tõzs de el te kint het.”

(2) A Tpt. 317.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(8) A sza bá lyo zott pi ac nak
a) a (4) be kez dés d) pont já ban fog lal tak sza bá lyo zá sa

ese tén al kal maz nia kell a Bi zott ság 1287/2006/EK ren de -
le té nek V. fe je ze té ben,

b) a (4) be kez dés f) pont já ban fog lal tak sza bá lyo zá sa
ese tén al kal maz nia kell a Bi zott ság 1287/2006/EK ren de -
le té nek IV. fe je ze té ben
fog lal ta kat.”

44.  § A Tpt. 321.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fe lek meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a tõzs de
ügy let ben vál lalt kö te le zett sé ge i ket a tõzs dei sza bály zat
ál tal meg ha tá ro zott ké sõb bi idõ pont ban tel je sí tik (ha tár -
idõs ügy let). Eb ben az eset ben a tõzs dei ügy let a tõzs de
sza bály za ta sze rin ti tel je sí té si fel té te lek kel az ál tal jön lét -
re, hogy az ügy le tet az el szá mo ló ház nyil ván tar tás ba ve szi
és vissza iga zol ja. Az el szá mo ló ház ál tal nyil ván tar tás ba
vett ha tár idõs ügy let bõl ere dõ kö te le zett sé get – a köz pon ti
szer zõ dõ fél ként kö te le zett sé get vál la ló szer ve zet sza bály -
za ta ál tal meg ha tá ro zott mó don – mind két fél irá nyá ban a
köz pon ti szer zõ dõ fél ként kö te le zett sé get vál la ló szer ve -
zet tel je sí ti.”

45.  § A Tpt. 322.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az op ci ós ügy let az ál tal jön lét re, hogy azt az el szá -
mo ló ház nyil ván tar tás ba ve szi és vissza iga zol ja. Az el szá -
mo ló ház ál tal nyil ván tar tás ba vett op ci ós ügy let bõl ere dõ
kö te le zett sé get – a köz pon ti szer zõ dõ fél ként kö te le zett sé -
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get vál la ló szer ve zet sza bály za ta ál tal meg ha tá ro zott mó -
don – mind két fél irá nyá ban a köz pon ti szer zõ dõ fél ként
kö te le zett sé get vál la ló szer ve zet tel je sí ti.”

46.  § A Tpt. 329.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tõzs de, il let ve a Fel ügye let a fel füg gesz tés re
vagy a ke res ke dés vissza ál lí tá sá ra vo nat ko zó dön té sé rõl
ha la dék ta la nul ér te sí ti a má sik fe let és dön té sét a Fel ügye -
let ál tal üze mel te tett hon la pon és a sa ját hon lap ján nyil vá -
nos ság ra hoz za.”

47.  § A Tpt. 331.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A sza bá lyo zott pi ac nak a ke res ke dés elõt ti és utá ni
át lát ha tó ság biz to sí tá sa ér de ké ben al kal maz nia kell a
 Bizottság 1287/2006/EK ren de le té nek IV. fe je ze té ben
fog lal ta kat.”

48.  § A Tpt. 332.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tõzs de a Fel ügye let nek kö te les be je len te ni és a
be je len tés sel egy ide jû leg a Fel ügye let ál tal üze mel te tett
hon la pon és a sa ját hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz ni”

49.  § A Tpt. 334.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„334.  § El szá mo ló há zi te vé keny ség az aláb bi te vé keny -
sé gek vég zé se:

a) a klí ring,
b) a klí rin gelt ügy let pénz ügyi tel je sí té se,
c) a klí rin gelt ügy let nem pénz be li (ter mék kel) tör té nõ

tel je sí té se, ide nem ért ve az ér ték pa pír ral tör té nõ tel je sí -
tést,

d) az ér ték pa pír-köl csön zé si rend szer mû köd te té se.”

50.  § (1) A Tpt. 335.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el szá mo ló há zi te vé keny sé gek kö zül]
„b) a 334.  § a), c) és d) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé -

keny sé get tõzs dei te vé keny sé get vég zõ tár sa ság végez -
heti.”

(2) A Tpt. 335.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az el szá mo ló ház el szá mo ló há zi te vé keny sé gen kí -
vül ki zá ró lag

a) a köz pon ti ér ték tá ri te vé keny sé get,
b) a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban

meg ha tá ro zott ki egé szí tõ szol gál ta tást,
c) a 336.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro -

zott te vé keny sé get,
d) köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get,
e) a Hpt. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban

meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé get,
f) ér ték pa pír-köl csön zést,
g) ne mes fém le té ti õr zé sét és le tét ke ze lé sét,

h) 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 sát,

i) az el szá mo ló há zi te vé keny sé get se gí tõ ki egé szí tõ te -
vé keny ség ként:

ia) in for ma ti kai,
ib) adat szol gál ta tá si,
ic) rész vény könyv-ve ze té si,
id) ok ta tá si,
ie) köz gyû lés szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra ki ter je -

dõ,
if) rész vény esi meg ha tal ma zot ti (no mi nee)

te vé keny sé get vé gez het.”

(3) A Tpt. 335.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az el szá mo ló ház ki zá ró lag ab ban az eset ben jo go -
sult a 335.  § (3) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott
te vé keny sé get vé gez ni, amennyi ben nem ren del ke zik a
335.  § (3) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel.”

(4) A Tpt. 335.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az el szá mo ló ház jo go sult to váb bá a köz pon ti szer -
zõ dõ fél ál tal ki szer ve zett te vé keny sé gek vég zé sé re.”

51.  § A Tpt. 335/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet a
(2) be kez dés ben és a 335.  § (3) be kez dé sé nek i) pont já ban
fog lal tak ki vé te lé vel szol gál ta tá so kat

a) tõzs dé nek, ide ért ve a kül föl di tõzs dét;
b) el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet nek,

ide ért ve a kül föl di el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve ze tet;

c) köz pon ti ér ték tár nak, ide ért ve a kül föl di köz pon ti ér -
ték tá ri te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tet;

d) köz pon ti szer zõ dõ fél nek, ide ért ve a kül föl di köz -
pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tet;

e) be fek te té si vál lal ko zás nak, ide ért ve a kül föl di be -
fek te té si vál lal ko zást;

f) hi tel in té zet nek, ide ért ve a kül föl di hi tel in té ze tet;
g) áru tõzs dei szol gál ta tó nak, ide ért ve a kül föl di áru -

tõzs dei szol gál ta tót;
h) be fek te té si alap ke ze lõ nek, ide ért ve a kül föl di be fek -

te té si alap ke ze lõt, ki zá ró lag az ál ta la ke zelt be fek te té si
jegy vo nat ko zá sá ban;

i) tör vény ál tal meg ha tá ro zott szer ve zett piac sze rep lõ -
jé nek;

j) ér ték pa pír-ki bo csá tó nak, ide ért ve a kül föl di ér ték pa -
pír-ki bo csá tót;

k) a Ma gyar Ál lam szá má ra;
l) a Ma gyar Ál lam va gyo nát ke ze lõ szer ve ze tek szá má -

ra és
m) az MNB szá má ra

nyújt hat.”

11676 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám



52.  § A Tpt. 336.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti ér ték tár köz pon ti ér ték tá ri te vé keny sé -
gen kí vül ki zá ró lag:

a) a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ki egé szí tõ szol gál ta tást,

b) ki zá ró lag tõzs dén kí vü li szál lí tás fi ze tés el le né ben
tör té nõ el szá mo lás sal le zá ru ló ér ték pa pír ügy let ese tén a
334.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott el szá mo ló há zi te vé -
keny sé get,

c) ki zá ró lag ér ték pa pír ral tör té nõ tel je sí tés ese tén a
334.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott el szá mo ló há zi te vé -
keny sé get,

d) a 334.  § d) pont já ban meg ha tá ro zott el szá mo ló há zi
te vé keny sé get,

e) a 335.  § (3) be kez dé sé nek g) és i) pont já ban meg ha -
tá ro zott el szá mo ló há zi te vé keny sé get ki se gí tõ te vé keny -
sé get, és

f) ér ték pa pír-köl csön zést
foly tat hat.”

53.  § (1) A Tpt. 338.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) El szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé hez a Fel ügye -
let en ge dé lye szük sé ges. A Fel ügye let az en ge délyt a
335.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt el szá mo ló ház 
és a 335.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fi ók te lep ré szé re a
334.  §-ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek tel jes kö ré re, a
335.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt tõzs de ré szé -
re a 334.  § a), c) és d) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny -
sé gek re adja meg.”

(2) A Tpt. 338.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé -
ges, a 335.  § (3) be kez dé sé nek a)–e) és g)–i) pont ja i ban
fog lalt te vé keny sé gek vég zé sé re jo go sí tó en ge dély az
(1) be kez dés ben fog lalt en ge dé lye zés sel egy el já rás ban is
meg ad ha tó.”

(3) A Tpt. 338.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[El szá mo ló há zi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó en ge -
délyt az a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren -
del ke zõ ké rel me zõ kap hat, amely meg fe lel a kö vet ke zõ fel -
té te lek nek:]

„f) ha köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get nem vé gez,
leg alább a 321.  § (1) be kez dé se és a 322.  § (4) be kez dé se
sze rin ti tõzs dei ügy le tek tel je sí té sért tör té nõ kö te le zett ség -
vál la lás te kin te té ben elõ szer zõ dést kö tött a köz pon ti szer -
zõ dõ fél lel.”

54.  § A Tpt. 339.  §-a a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:
[Az el szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé re  szóló en ge -

dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„l) ha köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get nem vé gez, a 

köz pon ti szer zõ dõ fél lel kö tött elõ szer zõ dést.”

55.  § A Tpt. 340/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge délyt a Fel ügye let an nak a Ma gyar Köz tá ra ság te rü le -
tén szék hellyel ren del ke zõ, leg alább egy mil li árd fo rint
jegy zett tõ ké vel ren del ke zõ rész vény tár sa ság nak vagy
köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get nem vég zõ el szá mo -
ló ház nak adja meg, amely ren del ke zik

a) kár ese mé nyen ként leg alább száz mil lió fo rin tos fe le -
lõs ség biz to sí tás sal,

b) a te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi,
tár gyi, tech ni kai és biz ton sá gi fel té te lek kel,

c) a 350/B.  §-ban fog lalt sza bály za tok kal.”

56.  § A Tpt. 340/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„340/B.  § A köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) a ma gyar or szá gi szék he lyû rész vény tár sa ság nak
aa) a rész vény tár sa ság ha tá lyos ala pí tó ok ira tát, alap -

sza bá lyát, há rom hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát,
ab) iga zo lást a jegy zett tõke be fi ze té sé rõl,
ac) leg alább egy – azo nos el szá mo lá si rend szer be tar -

to zó – be fek te té si vál lal ko zás sal, hi tel in té zet tel vagy áru -
tõzs dei szol gál ta tó val kö tött, a ré szük re nyúj tott szol gál ta -
tá sok ra vo nat ko zó, va la mint tõzs dei te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet tel kö tött elõ szer zõ dést,

ad) szer ve ze ti fel épí té sé nek, irá nyí tá si, dön té si és el -
len õr zé si rend jé nek be mu ta tá sát, ha eze ket az ala pí tó ok -
irat nem tar tal maz za,

b) kül föl di köz pon ti ér ték tá ri te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet ma gyar or szá gi fi ók te le pé nek a 340/A.  § (5) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak való meg fe le lést iga zo ló do ku -
men tu mo kat,

c) a 340/A.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt
ren del ke zé sek tel je sí té sét szol gá ló, ren del ke zés re álló
vagy be sze rez ni kí vánt tár gyi, tech ni kai esz kö zök rész le -
tes le írá sát, mely bõl meg ál la pít ha tó, hogy a ké rel me zõ

ca) a 336.  § (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban sze rep -
lõ köz pon ti ér ték pa pír-nyil ván tar tás ve ze té sét, va la mint a
de ma te ri a li zált ér ték pa pír-elõ ál lí tást, -tör lést és -nyil ván -
tar tást pon tos, meg bíz ha tó és át lát ha tó mó don va ló sít ja
meg,

cb) adat ke ze lé se meg fe lel a biz ton sá gos adat vé de lem
(tá ro lás, men tés, vissza ke res he tõ ség) fel té te le i nek,

d) a 350/B.  §-ban fog lalt sza bály za to kat,
e) a mû kö dés elsõ há rom évé re vo nat ko zó üz le ti ter vet,
f) a fe le lõs ség biz to sí tás ról  szóló szer zõ dést,
g) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy a

köz pon ti ér ték tá ri te vé keny sé gét mi kor kí ván ja meg kez -
de ni és

h) a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek meg ne ve zé sét.”

57.  § A Tpt. a 340/C.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ Fe je zet -
tel és 340/D.  §-sal egé szül ki:
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„XLIV/B. Fejezet

A központi szerzõdõ fél tevékenység engedélyezése

340/D.  § (1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek 83. pont ja sze rin ti 
köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny ség csak ki zá ró la gos te vé -
keny ség ként vé gez he tõ, ki vé ve ha azt el szá mo ló ház vég zi.

(2) A köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny ség vég zé sé hez a
Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges.

(3) A köz pon ti szer zõ dõ fél ként tör té nõ te vé keny ség
vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt a Fel ügye let an nak a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé -
lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság nak adja meg,
amely ren del ke zik

a) leg alább 20 mil lió fo rint alap tõ ké vel,
b) kár ese mé nyen ként leg alább 100 mil lió fo rin tos fe le -

lõs ség biz to sí tás sal,
c) leg alább egy be fek te té si vál lal ko zás sal, hi tel in té zet -

tel vagy áru tõzs dei szol gál ta tó val, to váb bá el szá mo ló ház -
zal kö tött elõ szer zõ dés sel,

d) a te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi,
tár gyi, tech ni kai és biz ton sá gi fel té te lek kel és

e) a 350/E.  §-ban meg ha tá ro zott sza bály za tok kal.
(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge délyt a Fel -

ügye let az MNB el nö ké nek egyet ér té sé vel adja ki, mó do -
sít ja, il let ve von ja vissza.

(5) Kül föl di köz pon ti szer zõ dõ fél fi ók te le pe Ma gyar or -
szá gon köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny ség vég zé sé re ak -
kor kap hat en ge délyt, ha

a) a ké rel me zõ iga zol ja a (3) be kez dés ben fog lal tak tel -
je sí té sét;

b) ér vé nyes és ha tá lyos, a fel ügye le ti ha tó sá gok köl -
csö nös el is me ré sén ala pu ló, to váb bá a fi ók te le pek fel -
ügye le té re is ki ter je dõ nem zet kö zi együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás van a Fel ügye let és a kül föl di ké rel me zõ szék he -
lye sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság kö zött;

c) a ké rel me zõ nyi lat ko zik ar ról, hogy kor lát la nul
helyt áll a fi ók te lep cég ne ve alatt ke let ke zett kö te le zett sé -
ge kért;

d) a ké rel me zõ be nyújt ja a szék he lye sze rin ti fel ügye -
le ti ha tó ság fi ók te lep lé te sí tés re vo nat ko zó en ge dé lyét, il -
le tõ leg hoz zá já ru lá sát vagy tu do má sul vé te lét tar tal ma zó
nyi lat ko za tát;

e) a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti ál lam jog sza bá lyai
biz to sít ják a ké rel me zõ pru dens, biz ton sá gos mûködé -
sét; és

f) a ké rel me zõ szék he lye sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ 
fel ügye le ti ha tó ság iga zol ja, hogy a ké rel me zõ szék he lye
és fõ iro dá ja is az adott ál lam ban van.”

58.  § A Tpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 340/D.  §-át
köve tõen a kö vet ke zõ 340/E.  §-sal egé szül ki:

„340/E.  § A köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny ség vég zé -
sé rõl  szóló en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) a tár sa ság ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát, há rom hó nap nál
nem ré geb bi cég ki vo na tát,

b) iga zo lást az alap tõ ke be fi ze té sé rõl,

c) leg alább egy be fek te té si vál lal ko zás sal, hi tel in té zet -
tel vagy áru tõzs dei szol gál ta tó val, va la mint el szá mo ló ház -
zal kö tött elõ szer zõ dést,

d) a 350/E.  §-ban meg ha tá ro zott sza bály za to kat,

e) szer ve ze ti fel épí té sé nek, irá nyí tá si, dön té si és el len -
õr zé si rend jé nek be mu ta tá sát, ha eze ket az ala pí tó ok irat
nem tar tal maz za,

f) a ren del ke zés re álló vagy be sze rez ni kí vánt tár gyi,
tech ni kai esz kö zök le írá sát,

g) a fe le lõs ség biz to sí tás ról  szóló szer zõ dést,

h) a mû kö dés elsõ 3 évé re vo nat ko zó üz le ti ter vet,

i) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy a
köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get mi kor kí ván ja meg -
kez de ni.”

59.  § A Tpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 340/E.  §-át
köve tõen a kö vet ke zõ 340/F.  §-sal egé szül ki:

„340/F.  § (1) A Fel ügye let a köz pon ti szer zõ dõ fél te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt ak kor von ja vissza,
ha

a) az en ge délyt a Fel ügye let meg té vesz té sé vel vagy
más jog sza bály sér tõ mó don sze rez ték meg,

b) az en ge dély ki adá sá nak fel té te lei már nem áll nak
fenn és azok meg fe le lõ ha tár idõ el tel té vel nem pó tol ha tók,

c) a köz pon ti szer zõ dõ fél az en ge dé lye zett te vé keny sé -
get hat hó na pon be lül nem kez di meg,

d) a köz pon ti szer zõ dõ fél a te vé keny ség foly ta tá sá val
fel hagy,

e) a köz pon ti szer zõ dõ fél a te vé keny ség re vo nat ko zó,
e tör vény ben és más jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ -
írásokat is mét lõ dõ en vagy sú lyo san meg sze gi,

f) a fi ók te lep for má já ban mû kö dõ el szá mo ló há zi te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet lé te sí tõ jé nek te vé keny sé gi en -
ge dé lyét a szék hely sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság vissza -
vonta.

(2) A Fel ügye let az (1) be kez dés d) pont ja alap ján a te -
vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt ak kor von ja
vissza, ha a köz pon ti szer zõ dõ fél ügy fe le felé vál lalt
összes kö te le zett sé gé nek ele get tett, to váb bá leg alább a
321.  § (1) be kez dé se és a 322.  § (4) be kez dé se sze rin ti
tõzs dei ügy le tek tel je sí té sé ért tör té nõ kö te le zett ség vál la -
lást más köz pon ti szer zõ dõ fél, vagy el szá mo ló ház át -
vette.”

60.  § A Tpt. 342.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz pon ti ér ték tár két mun ka na pon be je len ti a
Fel ügye let nek, ha tu do mást sze rez az (1) és (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mér té kû ré sze se dés meg szer zé sé rõl,
mó do su lá sá ról, el ide ge ní té sé rõl, il let ve meg szû né sé rõl, és
ez zel egy ide jû leg a Fel ügye let ál tal üze mel te tett hon la pon
és a sa ját hon lap ján köz zé te szi.”
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61.  § A Tpt. 343.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„343.  § (1) A köz pon ti ér ték tár ral, az el szá mo ló há zi te -
vé keny sé get vég zõ szer ve zet tel, va la mint a köz pon ti szer -
zõ dõ fél lel mun ka vi szony ban vagy fog lal koz ta tás ra irá -
nyu ló egyéb jog vi szony ban álló sze mély be fek te té si
vállal kozásnál, hi tel in té zet nél, a köz pon ti ér ték tár, el szá -
mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le tõ leg köz -
pon ti szer zõ dõ fél ügy fe lé nél és sza bá lyo zott pi ac ra be ve -
ze tett ér ték pa pír ki bo csá tó já nál – ide nem ért ve az ér ték -
tár ban, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet -
ben, il le tõ leg a köz pon ti szer zõ dõ fél ben tu laj do no si ré sze -
se dés sel ren del ke zõ pénz ügyi hol ding tár sa sá got –

a) nem áll hat mun ka vi szony ban vagy fog lal koz ta tás ra
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban; és

b) nem le het ve ze tõ ál lá sú sze mély.
(2) A köz pon ti ér ték tár nál, az el szá mo ló há zi te vé keny -

sé get vég zõ szer ve zet nél, va la mint a köz pon ti szer zõ dõ
fél nél mun ka vi szony ban vagy fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
egyéb jog vi szony ban álló sze mély be fek te té si vál lal ko zás -
ban, hi tel in té zet ben, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet ben, köz pon ti szer zõ dõ fél ben köz vet len tu laj -
dont nem sze rez het, ki vé ve a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze -
tett rész vény tu laj don jo gá nak meg szer zé sét.”

62.  § (1) A Tpt. 345.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 334.  §-ban meg ha tá ro zott el szá mo ló há zi te vé -
keny sé gek, és a 335.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el -
szá mo ló há zi te vé keny ség mel lett vé gez he tõ te vé keny sé -
gek, a 336.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ki -
egé szí tõ szol gál ta tás, va la mint köz pon ti szer zõ dõ fél ként
tör té nõ kö te le zett ség vál la lás a Fel ügye let ál tal jó vá ha -
gyott üz let sza bály zat, sza bály za tok alap ján folytatha -
tóak.”

(2) A Tpt. 345.  §-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 sze rin ti el szá mo ló há zi üz let sza -
bály zat ban, sza bály za tok ban meg kell ha tá roz ni:

a) az ügy fe lek kel szem be ni jog vi szony ke let ke zé sé -
nek, meg szû né sé nek rend jét, az ügy fe lek kel szem ben tá -
masz tott pénz ügyi és tech ni kai fel té te le ket;

b) a klí ring és az el szá mo lás rend jét;

c) a pénz szám lák szám la ve ze té sé nek rend jét és sza bá -
lya it;

d) a pénz- és ér ték pa pír-köl csön zés sza bá lya it;

e) a koc ká za tok ke ze lé sé nek mód ját;

f) a kö te le zõ biz to sí ték kép zé sé nek, fel hasz ná lá sá nak
mód ját;

g) a tõzs dei ügy let el szá mo lá sá hoz kap cso ló dó kö te le -
zett ség vál la lás sza bá lya it;

h) a ga ran cia ala pok kép zé sé nek, igény be vé te lé nek, ke -
ze lé sé nek rend jét;

i) az ügy fe lek ál tal az el szá mo ló ház ré szé re nyúj tan dó
in for má ció kö rét, az in for má ció nyúj tás rend jét;

j) az el szá mo ló ház ál tal al kal maz ha tó szank ci ók kö rét
és a jog or vos lat rend jét;

k) az el szá mo ló ház ve ze tõ tiszt ség vi se lõi és al kal ma -
zot tai ál tal vé gez he tõ be fek te té si te vé keny ség sza bá lya it;

l) az el szá mo ló ház ál tal a szol gál ta tást igény be ve võk
ré szé re fel szá mí tott dí jat;

m) az ér ték pa pír-köl csön zés sza bá lya it;
n) köz pon ti ér ték tá ri te vé keny sé get vég zõ el szá mo ló -

ház nak a 350/B.  § (2) be kez dé sé nek b), c) és e) pont já ban
fog lal ta kat;

o) köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get vég zõ el szá mo -
ló ház nak a 350/E.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal -
ta kat.”

(3) A Tpt. 345.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet
az üz let sza bály za tát, va la mint azok mó do sí tá sát a Fel -
ügye let jó vá ha gyá sát köve tõen a Fel ügye let ál tal üze mel -
te tett hon la pon és a sa ját hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za.
A (2) be kez dés e) és l) pont já ban meg ha tá ro zott sza bály zat 
köz zé té te lé tõl az el szá mo lá si te vé keny sé get vég zõ szer ve -
zet el te kint het.”

63.  § A Tpt. 350/B.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A köz pon ti ér ték tár a Fel ügye let (5) be kez dés sze -
rin ti jó vá ha gyá sát köve tõen a (2) be kez dés ben fog lalt sza -
bály za to kat a Fel ügye let ál tal üze mel te tett hon la pon és a
sa ját hon lap ján köz zé te szi.”

64.  § A Tpt. a 350/C.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ Fe je zet -
tel, cím mel és 350/D.  §-sal egé szül ki:

„XLVII/B. Fejezet

A központi szerzõdõ fél szolgáltatására vonatkozó
szabályok

A központi szerzõdõ fél szolgáltatási kötelezettsége

350/D.  § (1) A köz pon ti szer zõ dõ fél szer zõ dést köt az -
zal a sze méllyel, aki

a) meg fe lel a köz pon ti szer zõ dõ fél sza bály za tá ban
rög zí tett pénz ügyi kö ve tel mé nyek nek;

b) vál lal ja az elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel -
je sí té sét;

c) meg fe lel a köz pon ti szer zõ dõ fél sza bály za tá ban
rög zí tett tár gyi, tech ni kai fel té te lek nek; és

d) ma gá ra néz ve kö te le zõ nek el fo gad ja a köz pon ti
szer zõ dõ fél sza bály za ta it.

(2) A köz pon ti szer zõ dõ fél ál tal nyúj tott szol gál ta tás ra
irá nyu ló szer zõ dést írás ba kell fog lal ni.”

65.  § A Tpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 350/D.  §-át
köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 350/E.  §-sal egé szül ki:
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„A központi szerzõdõ fél tevékenységhez szükséges
szabályzatok

350/E.  § (1) A köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny ség a Fel -
ügye let ál tal jó vá ha gyott, a (2) be kez dés sze rin ti sza bály -
za tok alap ján vé gez he tõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti sza bály za tok ban meg kell
ha tá roz ni

a) az ügy fe lek kel szem be ni jog vi szony ke let ke zé sé -
nek, meg szû né sé nek rend jét, az ügy fe lek kel szem ben tá -
masz tott pénz ügyi, tech ni kai fel té te le ket,

b) az ügy let tel je sí té sé hez kap cso ló dó kö te le zett ség -
vál la lás sza bá lya it,

c) a koc ká za tok ke ze lé sé nek mód ját,

d) a kö te le zõ biz to sí té kok kép zé sé nek, fel hasz ná lá sá -
nak mód ját,

e) a ga ran cia ala pok kép zé sé nek, igény be vé te lé nek, ke -
ze lé sé nek rend jét,

f) az ügy fe lek ál tal a köz pon ti szer zõ dõ fél ré szé re
nyúj tan dó in for má ció kö rét, az in for má ció nyúj tás rend jét,

g) a köz pon ti szer zõ dõ fél ál tal al kal maz ha tó szank ci ók 
kö rét és a jog or vos lat rend jét,

h) a szol gál ta tást igény be ve võk ré szé re fel szá mí tott
 díjat.

(3) A sza bály za tok nak a köz pon ti szer zõ dõ fél ügy fe le i -
re néz ve biz to sí ta nia kell az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé -
nyé nek meg tar tá sát.

(4) A (2) be kez dés ben fog lalt sza bály za tok al kal maz ha -
tó sá gá hoz szük sé ges jó vá ha gyást a Fel ügye let az MNB el -
nö ké nek egyet ér té sé vel adja meg. Az MNB el nö ke az
egyet ér tést ak kor ta gad ja meg, ha a sza bály zat a tárgy ban
ki adott jog sza bály ál tal elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem fe lel 
meg.

(5) A Fel ügye let a jó vá ha gyást meg ta gad ja, ha

a) a sza bály zat nem fe lel meg e tör vény vagy más jog -
sza bály ren del ke zé se i nek;

b) a sza bály zat nincs össz hang ban más sza bály za tok
ren del ke zé se i vel; vagy

c) az MNB el nö ke a (4) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyást
nem adja meg.

(6) A köz pon ti szer zõ dõ fél a Fel ügye let (4) be kez dés
sze rin ti jó vá ha gyá sát köve tõen a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott sza bály za to kat a Fel ügye let ál tal üze mel te tett
hon la pon és a sa ját hon lap ján köz zé te szi.

(7) A Fel ügye let kü lö nö sen in do kolt eset ben el ren del -
he ti a sza bály zat, il let ve mó do sí tá sá nak a (6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tár idõ tõl leg fel jebb har minc nap pal ké -
sõb bi ha tály ba lé pé sét.

(8) A köz pon ti szer zõ dõ fél sza bály za ta bí ró ság elõtt
meg tá mad ha tó, ha az e tör vény ben fog lal tak kal, vagy más
jog sza bállyal el len té tes ren del ke zé se ket tar tal maz.”

66.  § A Tpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 350/E.  §-át
köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 350/F.  §-sal egé szül ki:

„A központi szerzõdõ fél tevékenység végzésére
vonatkozó speciális szabályok

350/F.  § (1) A köz pon ti szer zõ dõ fél az ál ta la ga ran tált
ügy le tek tel je sí té sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben, sza bály za tá -
ban meg ha tá ro zott ga ran cia rend szert mû köd tet, en nek ke -
re té ben ga ran cia ala pok, kö te le zõ biz to sí té kok kép zé sét,
óva dék el he lye zé sét írja elõ. A köz pon ti szer zõ dõ fél sza -
bály za tá ban rög zí tett mó don, az óva dé ki jo go sult ked vez -
mé nye zett sé gé vel tör té nõ zá ro lás a Ptk. 270.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti át adás nak mi nõ sül.

(2) Az ügy le tek tel je sí té sé hez a köz pon ti szer zõ dõ fél
sza bály za ta ál tal meg ha tá ro zott mó don és mér ték ben biz -
to sí ték ként meg kö ve telt és az ügy fe lek el szá mo ló há zi te -
vé keny sé get vég zõ szer ve zet ál tal, il let ve köz pon ti ér ték -
tár ál tal ve ze tett szám lá in el kü lö ní tet ten nyil ván tar tott
pénz ügyi esz köz az ügy let tel je sí té sé hez óva dé kul szol gál.

(3) A köz pon ti szer zõ dõ fél ügy fe lé nek nem tel je sí té se
ese tén va la mennyi, az ügy fél az el szá mo ló há zi te vé keny -
sé get vég zõ szer ve zet nél, il let ve köz pon ti ér ték tár nál nyil -
ván tar tott sa ját tu laj do nú pénz ügyi esz kö ze az ügy let tel je -
sí té sé hez óva dé kul szol gál. A ga ran cia alap kép zé sé re és
fel hasz ná lá sá ra is az óva dék ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
al kal maz ni.

(4) Az e § sze rin ti óva dék igény be vé te le ese tén a köz -
pon ti szer zõ dõ fél az ügy fe lét az óva dék ha la dék ta lan
vissza pót lá sá ra szó lít ja fel. Az óva dék az ügy fél be vé te le i -
bõl min den más kö ve te lést meg elõ zõ en vissza pó to lan dó.

(5) A köz pon ti szer zõ dõ fél jo go sult a te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó in for ma ti kai fel ada to kat ki szer vez ni. Ab ban
az eset ben, ha az in for ma ti kai fel ada tok ki szer ve zé se
olyan sze mély ré szé re tör té nik, amely meg fe lel a köz pon ti
szer zõ dõ fél szá má ra elõ írt tech ni kai fel té te lek nek, ak kor
ezen elõ írások tel je sí té sét a ki szer ve zett te vé keny sé get
vég zõ sze mély nél kell vizs gál ni.”

67.  § A Tpt. 351.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, a 
köz pon ti ér ték tár, va la mint a köz pon ti szer zõ dõ fél nem
sze rez het olyan ré sze se dést, il le tõ leg nem lé te sít het olyan
tag sá gi vi szonyt vál lal ko zás ban, amely eset ben a vál lal ko -
zás tar to zá sa i ért a ré sze se dés mér té ké re való te kin tet nél -
kül kor lát la nul fe lel.”

68.  § A Tpt. 352.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„352.  § (1) A köz pon ti ér ték tár, az el szá mo ló há zi te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet és a köz pon ti szer zõ dõ fél az
e tör vény ben sza bá lyo zott fel ada ta el lá tá sá hoz azon ügy le -
tek te kin te té ben, ame lyek nél szer zõ dõ fél ként sze re pel,
sze mé lyes ada tot ke zel het.

(2) A köz pon ti ér ték tár, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get 
vég zõ szer ve zet és a köz pon ti szer zõ dõ fél az e tör vény ben 
sza bá lyo zott fel ada ta el lá tá sa ér de ké ben jo go sult az e §
alap ján ke zelt sze mé lyes ada to kat kü lön fel ha tal ma zás
nél kül egy más nak át ad ni.
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(3) A köz pon ti ér ték tár, a köz pon ti szer zõ dõ fél és az el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet mû kö dé se so -
rán az üz le ti ti tok ra, a bank ti tok ra, az ér ték pa pír ti tok ra és a 
benn fen tes ke res ke de lem és a pi ac be fo lyá so lás ti lal má ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint jár el.

(4) Ha a köz pon ti ér ték tár, a köz pon ti szer zõ dõ fél és az
el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet feladatkö -
rében el jár va e tör vény, il le tõ leg e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott jog sza bály meg sér té sét ész le li, ar ról ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a Fel ügye le tet.”

69.  § A Tpt. a 352.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
352/A.  §-sal egé szül ki:

„Kiszervezés

„352/A.  § (1) A köz pon ti ér ték tár, az el szá mo ló há zi te -
vé keny sé get vég zõ szer ve zet és a köz pon ti szer zõ dõ fél
(a 352/A–352/C.  § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: vál lal -
ko zás) – a (2)–(5) be kez dés ben, va la mint a 352/B. és
352/C.  §-ban fog lal tak ra fi gye lem mel – te vé keny sé gét
vagy szol gál ta tá sát ki szer vez he ti.

(2) A ki szer ve zés

a) nem ered mé nyez he ti a vál lal ko zás ve ze tõ ál lá sú sze -
mé lyei ha tás kö ré nek át adá sát,

b) nem ered mé nyez het vál to zást az ügy fél és a vál lal -
ko zás kö zöt ti szer zõ dé ses vi szony ban és nem be fo lyá sol -
hat ja a vál lal ko zás ügy fél felé fenn ál ló, e tör vény ben fog -
lalt kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét, és

c) nem ered mé nyez het vál to zást az e tör vény sze rin ti,
te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély meg szer zé sé hez
szük sé ges fel té te lek tel je sí té sé ben.

(3) Ha a vál lal ko zás e tör vény ben sza bá lyo zott te vé -
keny sé get, vagy kri ti kus funk ci ó ját szer ve zi ki, a ki szer ve -
zés rõl  szóló meg ál la po dás meg kö té sét meg elõ zõ en meg -
gyõ zõ dik ar ról, hogy a le en dõ szer zõ dõ fél

a) ren del ke zik-e a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás
tár gyát ké pe zõ te vé keny ség vagy funk ció el lá tá sá hoz
szük sé ges va la mennyi jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze -
mé lyi, tár gyi, tech ni kai fel té te lek kel, il let ve a szük sé ges
ha tó sá gi be je len té si kö te le zett sé gé nek ele get tett-e,

b) szer ve ze ti meg ol dá sa, mû kö dé si és el já rá si sza bá lyai 
al kal ma sak-e a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás tár gyát
ké pe zõ te vé keny ség vagy funk ció ha té kony és ered mé -
nyes el lá tá sá ra, a ha té kony el len õr zés re és a koc ká za tok
ke ze lé sé re,

c) szer ve ze ti meg ol dá sa, mû kö dé si és el já rá si sza bá lyai 
al kal ma sak-e a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás tár gyát
ké pe zõ te vé keny ség vagy funk ció el lá tá sa so rán fel hasz -
nált vagy ke let ke zõ, a vál lal ko zás ra, a vál lal ko zás ügyfe -
leire, le en dõ szer zõ dõ fe le i re vo nat ko zó ada tok jog sza -
bály sze rû ke ze lé sé re és vé del mé re,

d) ren del ke zik-e mind azok kal a szer ve ze ti meg ol dá -
sok kal, mû kö dé si és el já rá si sza bá lyok kal, va la mint sze -
mé lyi és tár gyi fel té te lek kel, ame lyek biz to sít ják, hogy a
vál lal ko zás szá má ra min den, a fel ügye le ti ha tó ság el já rá -

sá hoz szük sé ges in for má ci ót és ada tot az elv árt for má ban
és ha tár idõ ben szol gál tas son, és

e) ren del ke zik-e olyan vész for ga tó könyv vel, amely a
vész hely ze tek meg ol dá sá ra és a biz ton sá gi esz kö zök rend -
sze res fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat tartal -
mazza.

(4) A vál lal ko zás kri ti kus funk ció ki szer ve zé sé rõl  szóló
meg ál la po dást csak az zal köt het, aki meg fe lel a (3) be kez -
dés ben fog lal tak nak.

(5) A vál lal ko zás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te -
vé keny sé ge vagy szol gál ta tá sa ki szer ve zé sé re har ma dik
or szág ban szék hellyel ren del ke zõ sze méllyel vagy szer ve -
zet tel ak kor köt het meg ál la po dást, ha a le en dõ szer zõ dõ
meg fe lel a (3) be kez dés ben fog lal tak nak, va la mint:

a) a szék he lye sze rin ti ál lam e te vé keny ség vég zé sé re
irány adó jog sza bá lya i nak és a ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó ság pru den ci á lis fel ügye le te alatt áll, és

b) a ki szer ve zett te vé keny sé gé re néz ve ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó ság és a Fel ügye let kö zött együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás van ha tály ban.

(6) A (3) és (4) be kez dés al kal ma zá sá ban kri ti kus funk -
ci ó nak mi nõ sül min den olyan funk ció, amely nek vég re -
haj tá sá ban ta pasz tal ha tó hi á nyos ság vagy el té rés két sé ges -
sé te szi a vál lal ko zás e tör vény ben elõ írt kö te le zett sé ge i -
nek tel je sí té sét, jö ve del me zõ sé gét vagy a be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé nek fo lya ma tos sá gát.

(7) Nem mi nõ sül a (3) és (4) be kez dés al kal ma zá sá ban
kri ti kus funk ci ó nak

a) a jogi ta nács adás,
b) az al kal ma zot tak kép zé se és to vább kép zé se,
c) a szám lá zás,
d) a vál lal ko zás he lyi sé gei és al kal ma zot tai biz ton sá gá -

nak meg te rem té sét cél zó te vé keny ség,
e) szab vá nyo sí tott pi a ci in for má ció szol gál ta tá sa,
f) az árin di ká ció szol gál ta tá sa.”

70.  § A Tpt. az e tör vénnyel meg ál la pí tott 352/A.  §-át
köve tõen a kö vet ke zõ 352/B.  §-sal egé szül ki:

„352/B.  § (1) A ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dást a
szer zõ dõ fe lek írás ba fog lal ják.

(2) A ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás ban a fe lek ren -
del kez nek

a) a szer zõ dés idõ tar ta má ról,
b) a szer zõ dõ fe lek jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl,
c) a ki szer ve zés re ke rü lõ te vé keny ség rõl.
(3) A ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás ban a (2) be -

kez dés b) pont já ban fog lalt jo gok és kö te le zett sé gek kö -
zött a fe lek ren del kez nek leg alább

a) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé nek a 352/A.  §
(3) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban fog lalt fel té te lek sze rin -
ti ér té ke lé sé nek rend sze res sé gé rõl és mód já ról,

b) a 352/C.  § sze rin ti ér té ke lés so rán fel tárt hi á nyos sá -
gok ren de zé sé nek sza bá lya i ról,

c) a 352/A.  § (3) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel ügye le ti ha tó ság el len õr zé si el já rá sá hoz a vál lal -
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ko zás szá má ra szük sé ges in for má ció- és adat szol gál ta tás
rend jé rõl és mód já ról,

d) a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ fel ügye le ti ha tó -
ság gal tör té nõ együtt mû kö dé sé nek kö te le zett sé gé rõl, és

e) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé nek a 352/A.  §
(3) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban fog lalt fel té te le i ben be -
kö vet ke zett vál to zás vál lal ko zás felé tör té nõ je len té sé nek
mód já ról.”

71.  § A Tpt. az e tör vénnyel meg ál la pí tott 352/B.  §-át
köve tõen a kö vet ke zõ 352/C.  §-sal egé szül ki:

„352/C. § (1) A vál lal ko zás a ki szer ve zés rõl  szóló meg -
ál la po dás tár gyát ké pe zõ te vé keny sé ge vagy szol gál ta tá sa
meg fe le lõ szín vo na lú el lá tá sa ér de ké ben

a) fo lya ma to san ér té ke li a 352/A.  § (3) be kez dé sé nek
a)–e) pont já ban fog lal tak tel je sü lé sét, és

b) min den nap tá ri év ben, leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ
má jus 31-ig, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar ta lom -
mal je len tést ké szít az a) pont ban fog lal tak ról és azt egy -
ide jû leg meg kül di a Fel ügye let nek.

(2) Ha a vál lal ko zás a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po -
dás ban fog lal tak meg sér té sét ál la pít ja meg, amely nek kö -
vet kez mé nye, hogy a 352/A.  § (3) be kez dé sé nek
a)–e) pont já ban fog lal tak nem tel je sül nek,

a) fel szó lít ja a ki szer ve zést vég zõt a szer zõ dés sze rû
tel je sí tés re, vagy

b) ha a szer zõ dés sze rû ál la pot nem ál lít ha tó hely re, fel -
mond ja a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dást.

(3) A meg ál la po dás (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel mon dá sa nem ered mé nyez he ti a vál lal ko zás te vé -
keny sé gé nek vagy szol gál ta tá sá nak szü ne te lé sét, vagy mi -
nõ sé gé nek csök ke né sét.”

72.  § A Tpt. XLIX. Fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet -
ke zõ cím lép:

„Az elszámolóházi, a központi értéktári, illetve 
a központi szerzõdõ fél tevékenységet végzõ szervezet

felszámolása”

73.  § (1) A Tpt. 353.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet,
va la mint a köz pon ti szer zõ dõ fél el len in dí tott fel szá mo lá -
si el já rás ese tén nem tar to zik az el szá mo ló há zi te vé keny -
sé get vég zõ szer ve zet, köz pon ti szer zõ dõ fél fel szá mo lá si
va gyo ná ba a 346.  §-ban, il let ve a 350/F.  §-ban meg ha tá ro -
zott biz to sí ték és óva dék.”

(2) A Tpt. 353.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet -
tel, a köz pon ti szer zõ dõ fél lel szem be ni szám la kö ve te lé -
sek ki elé gí té sé re – a Cstv. 57.  §-ában meg ha tá ro zott ki elé -
gí té si sor rend tõl el té rõ en – a fel szá mo lá si költ sé gek ki elé -
gí té sét köve tõen ke rül sor.”

74.  § A Tpt. 364.  §-át meg elõ zõ cím és a 364.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Kereskedelmi kommunikációra vonatkozó külön
rendelkezés

364.  § Az a szer ve zet, amely e tör vény ál tal sza bá lyo -
zott te vé keny sé get foly tat, üz le ti do ku men tu ma i ban, írott
for má ban (nyom ta tott vagy elekt ro ni kus mó don) meg je -
len te tett ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó já ban kö te les fel tün -
tet ni te vé keny sé gi en ge dé lyé nek szá mát, il le tõ leg tõzs de -
tag sá gát.”

75.  § A Tpt. 368.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„368.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban üz le ti ti tok fo gal -
ma alatt a Ptk. 81.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fo gal mat kell ér te ni.

(2) 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, a köz pon ti szer zõ dõ fél tu laj do no -
sa, az e szer ve ze tek ben ré sze se dést sze rez ni kí vá nó sze -
mély, a ve ze tõ ál lá sú sze mély, va la mint e szer ve ze tek al -
kal ma zott ja kö te les az e szer ve ze tek mû kö dé sé vel kap cso -
lat ban tu do má sá ra ju tott üz le ti tit kot idõ be li kor lá to zás
nél kül meg tar ta ni.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek nek és
szer ve ze tek nek a Bszt. üz le ti ti tok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

76.  § A Tpt. 369.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„369.  § (1) Ér ték pa pír ti tok min den olyan, az egyes ügy -
fél rõl 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, köz pon ti ér ték tár, köz pon ti szer zõ dõ fél ren del ke zé sé -
re álló adat, amely az ügy fél sze mé lyé re, ada ta i ra, va gyo ni
hely ze té re, üz le ti be fek te té si te vé keny sé gé re, gaz dál ko dá -
sá ra, tu laj do no si, üz le ti kap cso la ta i ra, il let ve a be fek te té si
alap ke ze lõ vel, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ vel, a tõzs dé -
vel, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet tel, a
köz pon ti ér ték tár ral, a köz pon ti szer zõ dõ fél lel kö tött szer -
zõ dé se i re, szám lá já nak egyen le gé re és for gal má ra vo nat -
ko zik.

(2) Az ér ték pa pír ti tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
szem pont já ból ügy fél nek kell te kin te ni min den kit, aki
(amely) be fek te té si alap ke ze lõ tõl, koc ká za ti tõ ke alap-ke -
ze lõ tõl, tõzs dé tõl, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet tõl, köz pon ti ér ték tár tól, köz pon ti szer zõ dõ fél tõl 
szol gál ta tást vesz igény be.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek nek a 
Bszt. ér ték pa pír ti tok ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg -
fele lõen al kal maz ni.”

77.  § (1) A Tpt. 371.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) Aki üz le ti ti tok vagy ér ték pa pír ti tok bir to ká ba jut,
azt nem hasz nál hat ja fel arra, hogy an nak ré vén sa ját maga
vagy más sze mély ré szé re köz vet len vagy köz ve tett mó -
don elõnyt sze rez zen, to váb bá, hogy a be fek te té si alap ke -
ze lõ nek, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ nek, a tõzs dé nek, el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet nek, a köz pon -
ti ér ték tár nak, a köz pon ti szer zõ dõ fél nek vagy ezek ügy -
fe le i nek hát rányt okoz zon.”

(2) A Tpt. 371.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ,
tõzs de, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet,
köz pon ti ér ték tár, köz pon ti szer zõ dõ fél jog utód nél kü li
meg szû né se ese tén a meg szûnt szer ve zet ál tal ke zelt üz le -
ti, il le tõ leg ér ték pa pír tit kot tar tal ma zó irat a ke let ke zé sé tõl 
szá mí tott hat van év múl va a le vél tá ri ku ta tá sok cél já ra fel -
hasz nál ha tó.”

78.  § A Tpt. 375.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„375.  § A Fel ügye let – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – más sze mély nek vagy ha tó ság nak be fek te té si
alap ke ze lõ rõl, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ rõl, tõzs dé rõl, el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet rõl, köz pon ti
ér ték tár ról, köz pon ti szer zõ dõ fél rõl vagy más sze mély rõl,
il let ve ezek te vé keny sé gé rõl ki zá ró lag egye di azo no sí tás ra 
nem al kal mas, össze sí tett ada to kat ad hat át.”

79.  § (1) A Tpt. 380.  §-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 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 sza bá lyo -
zott piac, a tõzs de, a köz pon ti ér ték tár, a köz pon ti szer zõ dõ 
fél, a 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 Tpt. 380.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A szor zó szám

a) be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ,
sza bá lyo zott piac, tõzs de, köz pon ti ér ték tár, köz pon ti szer -
zõ dõ fél ese tén: négy,

b) az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ be fek te té si alap ke ze lõ, sza bá lyo zott piac, tõzs -
de, köz pon ti ér ték tár, köz pon ti szer zõ dõ fél ma gyar or szá gi 
fi ók te le pe ese tén: négy,

c) a 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.”

80.  § 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 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.

(2) 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 port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem
ért ve az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a ma -
gánnyug díj pénz tár, a pénz ügyi in téz mény és a biz to sí tó ré -
szé re vég zett port fó li ó ke ze lé si te vé keny sé get – 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.

(3) A köz pon ti ér ték tár, a köz pon ti szer zõ dõ fél, a tõzs -
de ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj éves mér té ke az éves be szá -
mo ló sze rin ti mér leg fõ összeg 0,2 ez re lé ke.

(4) Ha az Eu ró 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 port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem 
ért ve az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a ma -
gánnyug díj pénz tár, a pénz ügyi in téz mény és a biz to sí tó ré -
szé re vég zett port fó li ó ke ze lé si te vé keny sé get – ke re té ben
ke zelt, pi a ci ér té ken szá mí tott port fó lió esz köz ér té ké nek
0,125 ez re lé ke.

(5) Ha az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ köz pon ti ér ték tár, a köz pon ti szer zõ dõ fél, sza -
bá lyo zott piac, 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 mér leg fõ összeg 0,1 ez -
re lé ke.

(6) Ha el szá mo ló ház köz pon ti ér ték tá ri, il let ve köz pon ti 
szer zõ dõ fél te vé keny sé get is vé gez, ak kor a köz pon ti ér -
ték tár ra, il let ve köz pon ti szer zõ dõ fél re vo nat ko zó díj fi ze -
tés alól men te sül.”

81.  § 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; a 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 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 tõ ke alap; a tõzs de; az el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet; a köz pon ti
szer zõ dõ fél; a köz pon ti ér ték tár az Itv. 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.”

82.  § (1) A Tpt. 391.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A Fel ügye let nyil ván tar tás ba ve szi a kö vet ke zõ ada to -
kat és az azok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat:]

„a) 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 tõ ke alap, a tõzs de, az el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le tõ leg a
köz pon ti ér ték tár neve, szék he lye;

b) 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 tõzs de, az el szá mo ló há zi te vé keny -
sé get vég zõ szer ve zet, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár ala pí tá -
sá nak idõ pont ja;
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c) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár te vé keny sé gi köre;

d) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár jegy zett tõ ké jé nek mér té -
ke;

e) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár tu laj don szer zés szem -
pont já ból en ge dély- vagy be je len tés kö te les tu laj do no sai;

f) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár ve ze tõ ál lá sú sze mé lyei;”

(2) A Tpt. 391.  §-a (1) be kez dé sé nek h)–k) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A Fel ügye let nyil ván tar tás ba ve szi a kö vet ke zõ ada to -
kat és az azok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat:]

„h) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár te vé keny sé ge meg kez dé -
sé nek idõ pont ja;

i) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár tu laj do ná ban álló vál lal -
ko zá sok neve, szék he lye, te vé keny sé ge;

j) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár fi ók te le pe lé te sí té sé nek
idõ pont ja és he lye;

k) a be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze -
lõ ügy nö ké nek neve, szék he lye, fi ók te le pe;”

(3) A Tpt. 391.  §-a (1) be kez dé sé nek s) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let nyil ván tar tás ba ve szi a kö vet ke zõ ada to -
kat és az azok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat:]

„s) a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság tu laj do no -
sa i nak a 67.  §-ban sza bá lyo zott, a be fo lyás szer zés hez kap -
cso ló dó be je len té si kö te le zett ség alap ján tu do má sá ra ju -
tott ada tai;”

83.  § (1) A Tpt. 394.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A Fel ügye let fel ada ta el lá tá sa ér de ké ben ke zel he ti]

„a) a be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze -
lõ ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek és al kal ma zott já nak, a tõzs -
de, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le -
tõ leg a köz pon ti ér ték tár ve ze tõ ál lá sú sze mé lye i nek és al -
kal ma zot ta i nak a 356.  §-ban elõ írt fel té te lek meg lé té nek
el len õr zé sé re szol gá ló ada ta it;

b) a tõzs dé ben tör té nõ tu laj don szer zés en ge dé lye zé se
irán ti ké rel met be nyúj tó sze mély, il let ve a tõzs de tu laj do -
no sá nak a 308.  §-ban elõ írt fel té te lek meg lé té nek el len õr -
zé sé re szol gá ló ada ta it;

c) az ál ta la foly ta tott el já rás ke re té ben 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, il le tõ leg a
köz pon ti ér ték tár ügy fe lé nek ada ta it;”

(2) A Tpt. 394.  §-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 fel ada ta el lá tá sa ér de ké ben ke zel he ti]
„e) a Psztv. sze rin ti pi ac fel ügye le ti el já rás so rán az el já -

rás alá vont ügy fél re vo nat ko zó 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 ada tot (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), 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;”

(3) A Tpt. 394.  §-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 391.  § (1) be kez dé sé nek u) pont -
ja, va la mint a 391.  § (2) be kez dé se vo nat ko zá sá ban a Fel -
ügye let az érin tett sze mély azo no sí tó ada ta it (csa lá di és
utó név, szü le té si név, szü le té si hely és idõ, any ja le ány ko ri 
csa lá di és utó ne ve, ál lam pol gár ság) és lak cí mét (tar tóz ko -
dá si he lyét), va la mint az en ge dé lye zé si és el len õr zé si célú
adat ke ze lés so rán a be fek te tés, tu laj do ni ré sze se dés, szak -
kép zett ség, szak mai gya kor lat, vá lasz tott tiszt ség, be osz -
tás, mun ka vi szony, bün tet len ség és a 357.  §-ban meg ha tá -
ro zott ki zá ró okok meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada to kat
ke ze li.”

(4) A Tpt. 394.  §-a (5) 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 az ada tot]
„c) a tõzs dé ben, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ

szer ve zet ben, a köz pon ti ér ték tár ban meg lé võ tu laj don el -
ide ge ní té sé tõl szá mí tott tíz évig,”
[ke zel he ti.]

84.  § (1) A Tpt. 395.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge és (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke -
ze lõ, 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 a Fel ügye let nek kö te les be je len te ni és
ez zel egy ide jû leg – az i) és k) pont ban fog lal tak ki vé te lé -
vel – köz zé ten ni:”

„d) a 356.  §-ban és a 11. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott sze mé lyi kör ben be kö vet ke zett vál to zást;”

(2) A Tpt. 395.  §-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 koc ká za ti tõ ke alap-ke -
ze lõ, 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 kö te les a Fel ügye let nek meg kül de ni a
köz gyû lés ál tal jó vá ha gyott au di tált éves be szá mo lót és a
könyv vizs gá lói je len tést, va la mint ez zel egy ide jû leg köz -
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zé ten ni a köz gyû lés ál tal jó vá ha gyott au di tált éves be szá -
mo lót és a könyv vizs gá lói zá ra dé kot.”

(3) A Tpt. 395.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke -
ze lõ, 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 kö te les a te vé keny sé gé rõl, az ál ta la meg -
kö tött ügy le tek rõl kü lön jog sza bály ban elõ írt mó don, tar -
ta lom mal és gya ko ri ság gal a Fel ügye let nek, és az
MNB-nek ada tot szol gál tat ni.”

85.  § (1) A Tpt. 400.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A Fel ügye let az aláb bi in téz ke dé se ket, szank ci ó kat al -
kal maz hat ja:]

„a) a ki bo csá tót, a fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tet,
va la mint 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
tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re, a be fek te té si
alap ke ze lé si te vé keny ség re, a le tét ke ze lé si 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, va la mint 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;

b) az en ge dély nél kü li be fek te té si alap ke ze lé si, koc ká -
za ti tõ ke alap-ke ze lé si, tõzs dei, el szá mo ló há zi, il le tõ leg
köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség foly ta tá sát meg tilt hat ja;”

(2) A Tpt. 400.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–h) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A Fel ügye let az aláb bi in téz ke dé se ket, szank ci ó kat al -
kal maz hat ja:]

„d) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek 
és könyv vizs gá ló já nak fel men té sét, az al kal ma zott fe le -
lõs ség re vo ná sát kez de mé nyez he ti;

e) kö te lez he ti 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár igaz ga tó sá -
gát rend kí vü li köz gyû lés össze hí vá sá ra, és arra kö te le zõ
na pi rend meg tár gya lá sát ír hat ja elõ;

f) a be fek te té si alap ke ze lõt, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze -
lõt, a tõzs dét, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer -
ve ze tet, a köz pon ti ér ték tá rat ha tár idõ meg ha tá ro zá sá val
hely re ál lí tá si terv ki dol go zá sá ra és a Fel ügye let hez tör té nõ 
be nyúj tá sá ra kö te lez he ti;

g) a ki bo csá tót, az aján lat te võt, a nyil vá no san mû kö dõ
rész vény tár sa ság ban öt szá za lé kos vagy azt meg ha la dó be -
fo lyás sal ren del ke zõ rész vé nyest, be fek te té si alap ke ze lõt,
a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõt, a tõzs dét, az el szá mo ló há zi
te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tet, il let ve a köz pon ti ér ték -

tá rat meg ha tá ro zott tar tal mú rend kí vü li adat szol gál ta tás
tel je sí té sé re kö te lez he ti;

h) a be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny ség, a tõzs dei te -
vé keny ség foly ta tá sát rész ben vagy egész ben meg ha tá ro -
zott idõ re fel füg geszt he ti;”

(3) A Tpt. 400.  §-a (1) be kez dé sé nek j)–l) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A Fel ügye let az aláb bi in téz ke dé se ket, szank ci ó kat al -
kal maz hat ja:]

„j) 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 te vé keny sé gi en ge dé lyét vissza -
von hat ja;

k) a be fek te té si alap ke ze lõt és a koc ká za ti tõ ke alap-ke -
ze lõt meg lé võ szer zõ dé ses kö te le zett sé ge i nek más szol -
gál ta tó ré szé re tör té nõ át adá sá ra kö te lez he ti;

l) fel ügye le ti biz tost ren del het ki 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, il le tõ -
leg a köz pon ti ér ték tár hoz;”

(4) A Tpt. 400.  § (1) be kez dé se r) pont já nak be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be 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 al -
kal maz hat ja:]

„r) meg tilt hat ja, kor lá toz hat ja vagy fel té tel hez köt he ti a
be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, tõzs -
de, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le tõ -
leg a köz pon ti ér ték tár”

(5) A Tpt. 400.  § (1) be kez dé se s) pont já nak be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be 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 al -
kal maz hat ja:]

„s) kö te lez he ti a be fek te té si alap ke ze lõt, a koc ká za ti
 tõkealap-kezelõt, a tõzs dét, 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”

(6) A Tpt. 400.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A Fel ügye let az (1) be kez dés h), i), n), o), r), s) és
v) pont já ban meg ha tá ro zott ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la tá -
ra irá nyu ló per ben a bí ró ság so ron kí vül jár el. A tár gya lást
– ha egyéb in téz ke dés re nincs szük ség – leg ké sõbb a ke re -
set le vél nek a bí ró ság hoz ér ke zé sé tõl szá mí tott nyol ca dik
nap ra kell ki tûz ni.”

(7) A Tpt. 400.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Fel ügye let a te vé keny ség ki szer ve zé sét meg tilt -
hat ja, ha nem fe lel meg a Bszt. ki szer ve zés re vo nat ko zó
elõ írásainak.”

(8) A Tpt. 400.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A Fel ügye let az (1) be kez dés r) pont ja 1. al pont já -
ban fog lalt in téz ke dést ak kor al kal maz hat ja, ha az osz ta lék 
ki fi ze té se ese tén a be fek te té si alap ke ze lõ, a tõzs de, az el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le tõ leg a
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köz pon ti ér ték tár elõ írt tõ ke kö ve tel mé nyek nek való meg -
fe le lé se nem biz to sí tott.”

86.  § (1) A Tpt. 401.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fel ügye let egy vagy több fel ügye le ti biz tost ren -
del het ki, kü lö nö sen ak kor, ha a be fek te té si alap ke ze lõ, a
koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, el szá mo ló há zi te vé keny sé get
vég zõ szer ve zet, il le tõ leg köz pon ti ér ték tár”

(2) A Tpt. 401.  §-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 b) pont já ban meg ha tá ro zott hely zet kü -
lö nö sen ak kor áll fenn, ha]

„a) a tu laj do no sok vagy a fi ók te lep ala pí tó ja a be fek te -
té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, az el szá mo -
ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le tõ leg a köz pon ti
ér ték tár sa ját tõ ké jét az elõ írt szint re nem eme lik fel;”

(3) A Tpt. 401.  §-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 sza bá lyo zott pi ac ra, tõzs dé re fel -
ügye le ti biz tost ak kor ren del het ki, ha a sza bá lyo zott pi ac -
nak, tõzs dé nek nincs a 317.  § (4) be kez dés a)–d) és
h) pont ja i ban meg ha tá ro zott ér vé nyes sza bály za ta, vagy
har minc nap nál hosszabb idõ tar tam alatt az igaz ga tó ság
meg vá lasz tá sá ra, il let ve az ügy ve ze tõ ki ne ve zé sé re nem
ke rül sor. A fel ügye le ti biz tos fel ada ta it és jog kö rét a ki -
ren de lõ ha tá ro zat tar tal maz za.”

87.  § (1) A Tpt. 402.  §-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 tos ki ren de lé sé rõl ren del ke zõ ha -
tá ro zat kéz hez vé te lé ig a be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká -
za ti tõ ke alap-ke ze lõ, a sza bá lyo zott piac, 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 igaz ga tó sá gi tag ja i nak a gaz da sá gi tár sa sá gok ra
vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek sze rin ti fe le lõs sé ge
fenn ma rad.”

(2) A Tpt. 402.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(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 tos 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 alap -
ke ze lõ vel, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ vel, a sza bá lyo zott
pi ac cal, a tõzs dé vel, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég -
zõ szer ve zet tel, a köz pon ti ér ték tár ral szem ben ho zott ha -
tá ro zat el len, e jog or vos la ti el já rás ban a be fek te té si alap -
ke ze lõt, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõt, a sza bá lyo zott
 piacot, a tõzs dét, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve ze tet, 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.”

(3) A Tpt. 402.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fel ügye le ti biz tos fel ada ta:
a) a be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze -

lõ, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le -
tõ leg a köz pon ti ér ték tár va gyo ni hely ze té nek fel mé ré se;

b) az ügy fél kö ve te lé sek tel je sít he tõ sé gé nek fel mé ré se;
c) az a) és b) pont ban elõ ír tak hoz szük sé ges mér ték ben

a be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, az
el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le tõ leg a
köz pon ti ér ték tár nyil ván tar tá sá nak hely re ál lí tá sa; és

d) a szük sé ges mér ték ben a be fek te té si alap ke ze lõ, a
koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, az el szá mo ló há zi te vé keny sé -
get vég zõ szer ve zet, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár cég ként
való mû köd te té se.”

88.  § A Tpt. 404.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban szék -
hellyel ren del ke zõ be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ, sza bá lyo zott piac, tõzs de, el szá mo ló ház, il le -
tõ leg köz pon ti ér ték tár fi ók te le pe meg sér ti a Ma gyar or szá -
gon ha tá lyos elõ írásokat, il let ve a Fel ügye let hi á nyos sá got 
ész lel a fi ók te lep mû kö dé sé ben, a Fel ügye let fel szó lít ja a
fi ók te le pet a sza bály el le nes hely zet meg szün te té sé re.”

89.  § A Tpt. 404/A.  §-ának (1) be kez dé se ki egé szül a
kö vet ke zõ e) pont tal:

[A Fel ügye let együtt mû kö dik más tag ál lam ha tás kör rel
ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá val. Az együtt mû kö dés kü -
lö nö sen a kö vet ke zõ ese tek re ter jed ki:]

„e) a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pí rok kal
kap cso la tos tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re.”

90.  § A Tpt. 405.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„405.  § (1) A Fel ügye let a ki bo csá tót, az aján lat te võt, a
nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ban tör té nõ be fo -
lyás szer zés sza bá lya it meg sér tõ sze mélyt, a be fek te té si
alap ke ze lõt, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõt, tõzs dét, az el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tet, a köz pon ti
ér ték tá rat, a köz pon ti szer zõ dõ fe let, il let ve ezek ve ze tõ ál -
lá sú sze mé lyét és al kal ma zott ját, a benn fen tes ke res ke del -
met és a pi ac be fo lyá so lást el kö ve tõ sze mélyt az e tör vény -
ben és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza -
bály ban, a Pmt.-ben, va la mint a Fel ügye let ha tá ro za tá ban
fog lalt kö te le zett sé ge, to váb bá a sa ját sza bály za tá ban fog -
lal tak meg sze gé se, ki ját szá sa, el mu lasz tá sa vagy ké se del -
mes tel je sí té se ese tén, to váb bá, ha azt az MNB a (2) be kez -
dés sze rint, il le tõ leg kül föl di fel ügye le ti ha tó ság a 399.  §
(2) be kez dé se sze rint kez de mé nye zi, bír ság meg fi ze té sé re
kö te lez he ti.

(2) Az MNB bír ság ki sza bá sát kez de mé nyez he ti, ha 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, a köz pon ti szer zõ dõ fél meg sér ti az
MNB tv. és a pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ -
írásait.”
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91.  § (1) A Tpt. 406.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A bír ság össze ge:]
„a) en ge dély nél kül vég zett 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;

b) a be fek te té si alap ke ze lé si, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze -
lé si, tõzs dei, köz pon ti ér ték tá ri, el szá mo ló há zi, köz pon ti
szer zõ dõ féli te vé keny ség en ge dé lye zé si fel té te le i tõl való
el té rés, il let ve mu lasz tás ese tén 200 000–4 000 000 fo -
rint;”

(2) A Tpt. 406.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bír ság össze ge:]
„h) a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pí rok kal

kap cso la tos tá jé koz ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa, ké se -
del mes vagy hi á nyos tel je sí té se ese tén 100 000–6 000 000
fo rint;”

(3) A Tpt. 406.  §-a (2) be kez dé sé nek s) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bír ság össze ge:]
„s) a Pmt.-ben elõ írt kö te le zett ség meg sér té se ese tén

100 000–500 000 fo rint;”

(4) A Tpt. 406.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2) és (3) be kez dés alap ján a ki bo csá tó, a be fek te -
té si vál lal ko zás, a hi tel in té zet, 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, a köz -
pon ti szer zõ dõ fél ve ze tõ ál lá sú sze mé lye és al kal ma zott ja
ter hé re ki szab ha tó bír ság össze ge 500 000–20 000 000 fo -
rint.”

92.  § (1) A Tpt. 451.  §-a (2) be kez dé sé nek b), c), e) és
l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg]

„b) a sza bá lyo zott piac, a tõzs de és az el szá mo ló há zi te -
vé keny sé get vég zõ szer ve zet Fel ügye let ré szé re tör té nõ
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek tar tal mát, mód ját és
gya ko ri sá gát;

c) a sza bá lyo zott piac, a tõzs de és az el szá mo ló há zi te -
vé keny sé get vég zõ szer ve zet tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé -
nek tar tal mát, mód ját és gya ko ri sá gát;”

„e) a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pí rok kal
kap cso la tos tá jé koz ta tá si kö te le zett ség rész le tes szabá -
lyait;”

„l) a be fek te té si alap ke ze lõ üz le ti, szol gál ta tá si te vé -
keny sé gé hez kap cso ló dó, a Fel ügye let ré szé re tör té nõ
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét, az adat szol gál ta tás tar -
tal mát, fel épí té sét, mód ját, gya ko ri sá gát;”

(2) A Tpt. 451.  §-ának (2) be kez dés a kö vet ke zõ új h) és
n) 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]

„h) a be fek te té si alap be fek te té si sza bá lya i ra vo nat ko zó
elõ írásokat;”

„n) a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pí rok kal
kap cso la tos tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek for -
má ját és tar tal mát.”

93.  § (1) A Tpt. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
1. mel lék le te lép.

(2) A Tpt. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
2. mel lék le te lép.

(3) A Tpt. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
3. mel lék le te lép.

(4) A Tpt. 13. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
4. mel lék le te lép.

(5) A Tpt. 15. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
5. mel lék le te lép.

(6) A Tpt. 25. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
6. mel lék le te lép.

III. Fejezet

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 
2003. évi LX. tör vény módosítása

94.  § (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.) 72.  §-a
a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A biz to sí tó kö te les a nemi ho va tar to zás sze rint el té -
rõ dí jak és szol gál ta tá sok alap já ul szol gá ló ará nyos kü -
lönb sé ge ket alá tá masz tó ada to kat a Fel ügye let nek az éves
adat szol gál ta tás sal meg kül de ni.

(5) A nemi ho va tar to zás sze rint el té rõ dí jak és szol gál ta -
tá sok alap já ul szol gá ló ará nyos kü lönb sé ge ket alá tá masz -
tó ada tok szol gál ta tá sá nak rend jét és tar tal mát a mi nisz ter
a biz to sí tók bel sõ adat szol gál ta tá sá nak rend jé rõl és tar tal -
má ról  szóló ren de let ben ál la pít ja meg.”

(2) A Bit. a 96.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
96/A.  §-sal egé szül ki:

„A nemek közötti megkülönböztetés tilalma

96/A.  § (1) A biz to sí tó a nemi ho va tar to zás alap ján ki zá -
ró lag az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 30/A.  §-ában 
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén al kal maz hat el -
té rõ dí ja kat és nyújt hat el té rõ szol gál ta tá so kat.

(2) A biz to sí tó kö te les a ter mék ter jesz té sé nek meg kez -
dé sé vel egy ide jû leg nyil vá nos ság ra hoz ni, és éven te az
éves adat szol gál ta tás tel je sí té se kor ak tu a li zál ni azo kat a
biz to sí tás ma te ma ti kai és sta tisz ti kai ada to kat, ame lyek
alap ján a ne mek kö zött ará nyos kü lönb sé ge ket al kal maz a
dí jak ban, il let ve a szol gál ta tá sok ban. A biz to sí tó gon dos -
ko dik az ada tok fo lya ma to san hoz zá fér he tõ mó don tör té nõ 
köz zé té te lé rõl.”

2007/162. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11687



(3) A Bit. 12. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 33. 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:]

„33. A Ta nács 2004/113/EK irány el ve (2004. decem -
ber 13.) a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé nek 
az áruk hoz és szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés, va la mint
azok ér té ke sí té se, il let ve nyúj tá sa te kin te té ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról.”

IV. Fejezet

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény

módosítása

95.  § (1) Az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ -
ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény
(a továb biak ban: Ebktv.) a 30.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
30/A.  §-sal egé szül ki:

„30/A.  § (1) A biz to sí tá si szol gál ta tá sok és a biz to sí tá si
el ven ala pu ló szol gál ta tá sok ese té ben a nemi ho va tar to zá -
son ala pu ló meg kü lön böz te tés nem sér ti az egyen lõ bá nás -
mód kö ve tel mé nyét, ha

a) a díj és a szol gál ta tás koc ká zat ará nyos mér té ke meg -
ha tá ro zott, koc ká za ti té nye zõ kön ala pu ló cso por tok lét re -
ho zá sá val jár, és

b) a re le váns és pon tos biz to sí tás ma te ma ti kai és sta tisz -
ti kai ada tok alap ján a díj szá mí tá sá ban és a szol gál ta tás
nyúj tá sá ban a nemi ho va tar to zás té nye zõ je a koc ká zat -
elem zés ben meg ha tá ro zó.

(2) A ter hes ség gel és az anya ság gal kap cso la tos költ sé -
gek re te kin tet tel tett kü lönb ség té tel az (1) be kez dés sze rin -
ti eset ben is sér ti az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét.”

(2) A Ebktv. 65.  §-a a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:
[Ez a tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö -

zös sé gek és azok tag ál la mai kö zöt ti tár su lás lé te sí té sé rõl
 szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt és az
1994. évi I. tör vénnyel ki hir de tett Eu ró pai Meg ál la po dás
jog kö ze lí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se i vel össz hang ban
az Eu ró pai Kö zös sé gek kö vet ke zõ jog sza bá lya i val össze -
egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz:]

„h) a Ta nács 2004/113/EK irány el ve a nõk és fér fi ak kö -
zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé nek az áruk hoz és szol gál ta tá -
sok hoz való hoz zá fé rés, va la mint azok ér té ke sí té se, il let ve 
nyúj tá sa te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról.”

V. Fejezet

A tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
módosításáról  szóló 2005. évi CLXXXVI. tör vény

módosítása

96.  § 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 se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(8) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor köz pon ti ér ték tá ri
te vé keny ség és a klí rin gelt ügy let tel je sí té sé hez kap cso ló -
dó kö te le zett ség vál la lá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge déllyel egy aránt ren del ke zõ szer ve zet leg ké sõbb
2009. ja nu ár 1-jé ig kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a fen ti 
te vé keny sé get két, el kü lö nült jogi sze mé lyi ség gel ren del -
ke zõ gaz da sá gi tár sa ság vé gez ze.”

VI. Fejezet

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl  szóló 
2007. évi CXVII. tör vény módosítása

97.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl
 szóló 2007. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban: Fnyt.)
34.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(9) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(8) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a
nemi ho va tar to zás alap ján ki zá ró lag az egyen lõ bá nás -
mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. 
évi CXXV. tör vény 30/A.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek
tel je sü lé se ese tén ír hat elõ el té rõ hoz zá já ru lá so kat és
nyújt hat el té rõ szol gál ta tá so kat.

(9) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö te -
les az adott nyug díj konst ruk ci ó ra vo nat ko zó elsõ szer zõ -
dés kö tés sel egy ide jû leg nyil vá nos ság ra hoz ni és éven te az
56.  § (3) be kez dés d) pont já ban fog lal tak sze rin ti adat szol -
gál ta tás tel je sí té se kor ak tu a li zál ni azo kat a biz to sí tás ma te -
ma ti kai és sta tisz ti kai ada to kat, ame lyek alap ján a ne mek
kö zött ará nyos kü lönb sé ge ket al kal maz a hoz zá já ru lá sok -
ban, il let ve a szol gál ta tá sok ban. Ezek az ada tok fo lya ma -
to san hoz zá fér he tõ mó don ke rül nek köz zé té tel re.”

(2) Az Fnyt. 56.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö te les]
„d) a nemi ho va tar to zás sze rint el té rõ hoz zá já ru lá sok és

szol gál ta tá sok alap já ul szol gá ló ará nyos kü lönb sé ge ket
alá tá masz tó ada to kat éves rend sze res ség gel”
[a Fel ügye let ré szé re meg kül de ni.]

(3) Az Fnyt. 86.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„86.  § A pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért
fe le lõs mi nisz ter fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény bel sõ adat szol gál ta tá sá nak, va la mint a nemi ho va -
tar to zás sze rint el té rõ hoz zá já ru lá sok és szol gál ta tá sok
alap já ul szol gá ló ará nyos kü lönb sé ge ket alá tá masz tó ada -
tok szol gál ta tá sá nak rend jét, tar tal mát.”

(4) Az Fnyt. 90.  §-a a kö vet ke zõ c) 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:]
„c) a Ta nács 2004. de cem ber 13-án kelt 2004/113/EK

irány el ve a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé -
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nek az áruk hoz és szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés, va la -
mint azok ér té ke sí té se, il let ve nyúj tá sa te kin te té ben tör té -
nõ vég re haj tá sá ról.”

VII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

98.  § (1) E tör vény 2007. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Tpt. 52/A.  §-a, 58.  §-át meg elõ zõ Fe je zet cím és
cím, 63.  §-át meg elõ zõ cím, 67.  §-át meg elõ zõ cím,
67.  §-a, Negye dik ré sze, X–XII. fe je ze te, 158–160.  §-a,
XVII. Fe je ze te, 172.  §-át meg elõ zõ cím, 172.  §-a,
172/A.  §-a, 173.  §-át meg elõ zõ cím, 173.  §-a, 175.  §-át
meg elõ zõ cím, 175–177.  §-ai, 178.  §-át meg elõ zõ cím,
178.  §-a, 178/A.  §-a, 179.  §-át meg elõ zõ cím, 179.  §-a,
180.  §-át meg elõ zõ cím, 180–181.  §-ai, 182.  §-át meg elõ -
zõ cím, 182.  §-a, 183.  §-át meg elõ zõ cím, 183–187.  §-ai,
188.  §-át meg elõ zõ cím, 188–197.  §-ai, 198.  §-át meg elõ -
zõ cím, 198.  §-a, 229.  §-ának (3) be kez dé se, 242/A.  §-ának 
(4) be kez dé se, 313.  §-a, 340/C.  §-ának (2) be kez dé se,
357.  §-ának (5) be kez dé se, 360.  §-ának (2) be kez dé se,
362.  §-a, 365.  §-a, a 367.  §-át meg elõ zõ cím, 367.  §-a,
370.  §-a, 372–374.  §-a, 391.  §-a (1) be kez dé sé nek g) és
t) pont ja, 394.  §-a (1) be kez dé se f) pont já nak 2., 3. al pont ja 
és g) pont ja, 394.  §-a (4) be kez dé sé nek e)–i) pont ja,
395.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja, 395/A.  §-a,
399/A.  §-a, 400.  §-a (1) be kez dé sé nek q), u), x) és y) pont -
ja, 400.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja, 400.  §-ának (9) be -
kez dé se, 451.  §-a (1) be kez dé sé nek a), b), h)–l), o),
p) pont ja, 451.  §-a (2) be kez dé sé nek f) és i) pont ja, 5. és
6. szá mú mel lék le te, 14. szá mú mel lék le te, 22. szá mú mel -
lék le te.

(3) E tör vény hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti a (2) be kez dés és az I–VI. Fe je zet. E tör vény
hatályba lépését kö ve tõ má so dik na pon e be kez dés ha tá lyát 
vesz ti.

Átmeneti rendelkezések

99.  § (1) Az Ebktv. – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
30/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés a 2007. 
de cem ber 21-ét köve tõen meg kö tött szer zõ dés re al kal -
maz ha tó.

(2) Az Ebktv. – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
30/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés a 2008. 
de cem ber 21-ét köve tõen meg kö tött szer zõ dés re al kal -
maz ha tó.

(3) A Bit. – e tör vénnyel meg ál la pí tott – 96/A.  §-a
(2) be kez dé sé nek ha tály ba lé pé se kor már ter jesz tett biz to -

sí tá si ter mé kek ese té ben, a biz to sí tók szá má ra az ugyan ott
elõ írt nyil vá nos ság ra ho za ta li kö te le zett sé get a biz to sí tók -
nak elsõ al ka lom mal leg ké sõbb a 2007. évre vo nat ko zó, a
172.  § a) pont ja sze rin ti éves je len tés meg kül dé sé vel egy -
ide jû leg kell tel je sí te ni.

(4) A Tpt.-nek – e tör vénnyel meg ál la pí tott – a nyil vá -
no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pí rok kal kap cso la tos tá jé -
koz ta tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó ren del ke zé se it a ki bo -
csá tó nak a 2007-tõl in dult üz le ti év rõl ké szí tett tá jé koz ta -
tá si kö te le zett ség tel je sí té se so rán is al kal maz nia kell.

(5) A Tpt. – e tör vénnyel mó do sí tott – 5.  §-a (1) be kez -
dé sé nek 22. pont já nak és VII. Fe je ze té nek ren del ke zé se it a 
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez e tör vény
ha tály ba lé pé sét köve tõen be nyúj tott nyil vá nos vé te li aján -
lat ra kell al kal maz ni. A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le té hez e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en jó vá -
ha gyás ra be nyúj tott nyil vá nos vé te li aján la tok ese tén a
nyil vá nos vé te li aján lat jó vá ha gyás ra tör té nõ be nyúj tá sa -
kor ha tá lyos elõ írásokat kell al kal maz ni.

(6) A ma gyar or szá gi szék he lyû, nyil vá no san mû kö dõ
rész vény tár sa ság ban be fo lyás sal ren del ke zõ e tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül kö te les a meg lé -
võ be fo lyá sá nak mér té két a Tpt. – e tör vénnyel meg ál la pí -
tott – 61.  §-ában fog lal tak sze rint be je len te ni és köz zé ten -
ni, ha e tör vény ren del ke zé sei be fo lyá sá nak mér té két érin -
tik.

(7) Aki az e tör vény ha tály ba lé pé se kor ma gyar or szá gi
szék he lyû, nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ban hu -
szon öt vagy har minc há rom szá za lé kot meg ha la dó mér té kû 
be fo lyás sal ren del ke zik és be fo lyá sát a ko ráb ban ha tá lyos
sza bá lyok alap ján vé te li aján lat meg té te le nél kül sze rez te,
a be fo lyás mér té két csak a vé te li aján lat ra vo nat ko zó sza -
bá lyok al kal ma zá sá val nö vel he ti.

Jogharmonizációs záradék

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 21-i
2004/39/EK irány el ve a pénz ügyi esz kö zök pi a ca i ról, a
85/611/EGK és a 93/6/EGK ta ná csi irány elv és a
2000/12/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do -
sí tá sá ról, va la mint a 93/22/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Ta nács 2004. de cem ber 13-i 2004/113/EK irány el -
ve a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé nek az
áruk hoz és szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés, va la mint
azok ér té ke sí té se, il let ve nyúj tá sa te kin te té ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. má jus 17-i
2006/43/EK irány el ve az éves és össze vont (kon szo li dált)
éves be szá mo lók jog sze rin ti könyv vizs gá la tá ról, a
78/660/EGK és a 83/349/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
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sá ról, va la mint a 84/253/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl,

d) a Bi zott ság 2006. au gusz tus 10-i 2006/73/EK irány -
el ve a 2004/39/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek a be fek te té si vál lal ko zá sok szer ve ze ti kö ve tel mé nyei
és mû kö dé si fel té te lei, va la mint az irány elv al kal ma zá sá -
ban meg ha tá ro zott ki fe je zé sek te kin te té ben tör té nõ vég re -
haj tá sá ról,

e) a Bi zott ság 2007. már ci us 8-i 2007/14/EK irány el ve
a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pí rok ki bo csá tó i -
val kap cso la tos in for má ci ók ra vo nat ko zó át lát ha tó sá gi kö -
ve tel mé nyek har mo ni zá ci ó já ról  szóló 2004/109/EK irány -
elv egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ra irány adó rész -
le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról,

f) a Bi zott ság 2007. már ci us 19-i 2007/16/EK irány el ve 
az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok kal fog lal ko zó kol lek tív be -
fek te té si vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV) vo nat ko zó tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá -
ról  szóló 85/611/EGK ta ná csi irány elv egyes fo ga lom meg -
ha tá ro zá sok pon to sí tá sa te kin te té ben tör té nõ vég re haj 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

1. melléklet
a 2007. évi CXXXVII. tör vényhez

„1. számú melléklet 
a 2001. évi CXX. tör vényhez

A tör vény ben hivatkozott jogszabályok rövidítései

1. Art.: az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény,

2. Áht.: az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény,

3. Bit.: a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény,

4. Bszt.: a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei
szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé -
gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény,

5. Btk.: a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény,

6. Ctv.: a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról
és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény,

7. Cstv.: a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény,

8. Fkt.: a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or -
szá gi fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló
1997. évi CXXXII. tör vény,

9. Gt.: a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény,

10. Hpt.: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény,

11. Itv.: az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény,

12. Ket.: a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta -
tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény,

13. MNB tv.: a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001.
évi LVIII. tör vény;

14. Pmt.: a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo -
zá sá ról  szóló tör vény,

15. Psztv.: a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le -
té rõl  szóló 2007. évi CXXXV. tör vény,

16. Ptk.: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény,

17. Szmt.: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény,

18. Vbt.: a vá lasz tott bí rás ko dás ról  szóló 1994. évi
LXXI. tör vény.”

2. melléklet

a 2007. évi CXXXVII. tör vényhez

„11. számú melléklet 
a 2001. évi CXX. tör vényhez

A befektetési alapkezelési tevékenységet végzõk
személyi, tárgyi, technikai feltételei

Személyi feltételek

1. A te vé keny ség irá nyí tá sá ra olyan szak em bert kell al -
kal maz ni, aki bün tet len elõ éle tû, leg alább öt éves szak mai
gya kor lat tal ren del ke zik és aki vel szem ben nem áll fenn a
357.  §-ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok.

2. Port fó li ó ke ze lés re, be fek te té si esz kö zök és tõzs dei
ter mé kek ke res ke dé sé re olyan szak em bert kell al kal maz -
ni, aki bün tet len elõ éle tû, leg alább két éves szak mai gya -
kor lat tal ren del ke zik és aki vel szem ben nem áll fenn a
357.  §-ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok.

3. A back of fi ce ve ze té sé re olyan szak em bert kell al -
kal maz ni, aki bün tet len elõ éle tû, leg alább két éves port -
fóliókezelési, be fek te té si alap ke ze lé si vagy pénz in té ze ti
szak mai gya kor lat tal ren del ke zik és aki vel szem ben nem
áll fenn a 357.  §-ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok.

4. Az 1–3. pont ese té ben be fek te té si alap ke ze lõ nél,
 európai be fek te té si alap ke ze lõ jé nél, be fek te té si vál lal ko -
zás nál, hi tel in té zet/biz to sí tó/nyug díj pénz tár be fek te té sek -
kel, il let ve hi tel in té zet le tét ke ze lés sel fog lal ko zó te rü le -
tén, a Ma gyar Nem ze ti Bank nál, a Fel ügye let nél, a mi nisz -
té ri um ban, sza bá lyo zott pi ac nál, tõzs dé nél, az el szá mo ló -
ház nál, az ÁKK Zrt.-nél, a kincs tár nál, to váb bá in gat lan -
alap-ke ze lõ ese té ben in gat lan for gal ma zó nál, il let ve ezek
kül föl di meg fe le lõ i nél mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony ban el töl tött idõ szá mít szak mai gya kor lat nak.

11690 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám



Tárgyi feltételek

A be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ nek ren -
del kez nie kell meg fe le lõ iro dai el he lye zés sel, kom mu ni -
ká ci ós rend szer rel (te le fon, fax, elekt ro ni kus pos ta cím).

Technikai feltételek

Be fek te té si alap ke ze lést vég zõ nek ren del kez nie kell
a) olyan nyil ván tar tá si rend szer rel, amely biz to sít ja,

hogy az e tör vény ben elõ írt el kü lö ní tett ke ze lé si és nyil -
ván tar tá si kö ve tel mény nek meg fe lel jen,

b) olyan port fó lió-nyil ván tar tá si rend szer rel, amely al -
kal mas az ál ta la ke zelt port fó li ók va gyon vál to zá sa i nak
nap ra kész – és az in for má ci ós kö te le zett ség tel je sí té sét le -
he tõ vé tevõ – ki mu ta tá sá ra és a bel sõ el len õr zés, va la mint
a Fel ügye let ál tal tör té nõ el len õr zés kö ve tel mé nye i nek tel -
je sí té sé re.”

3. melléklet
a 2007. évi  CXXXVII. tör vényhez

„12. számú melléklet 
a 2001. évi CXX. tör vényhez

A befektetési alapkezelési tevékenységet végzõ
mûködési szabályzatának kötelezõ tartalmi elemei

1. Az ér de kel len té tek meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re vo -
nat ko zó sza bá lyok.

2. A be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny ség és a be fek te -
té si alap ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ egyéb te vé keny sé -
gei szét vá lasz tá sá nak sza bá lyai.

3. A front of fi ce és a back of fi ce te vé keny sé gek szét vá -
lasz tá sá nak sza bá lyai.

4. A szer ve ze ten be lü li dön té si jog kö rök meg ha tá ro zá -
sá nak sza bá lyai.

5. Az ada tok meg õr zé sé nek sza bá lyai.
6. A ti tok tar tás sza bá lyai.
7. A be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ nek a 

be fek te tõk ál ta li el ér he tõ sé gé nek sza bá lyai.”

4. melléklet
a 2007. évi CXXXVII. tör vényhez

„13. számú melléklet 
a 2001. évi CXX. tör vényhez

A befektetési alapkezelést végzõ eljárási
szabályzatának kötelezõ tartalmi elemei

1. Az esz kö zök ér té ke lé sé nek el ve i re vo nat ko zó sza bá -
lyok.

2. A part ner koc ká zat ke ze lé sé nek el ve i re vo nat ko zó
sza bá lyok.

3. A te vé keny ség át adá sá nak, de le gá lá sá nak el ve i re
vo nat ko zó sza bá lyok.

4. A be fek te tõk tá jé koz ta tá sá nak mód já ra és gya ko ri sá -
gá ra vo nat ko zó sza bá lyok.

5. A tel je sít mény mé rés el vei, sza bá lyai.

6. Az al kal ma zot tak ra vo nat ko zó szak mai kép zé si kö -
ve tel mé nyek.

7. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és az al kal ma zot tak be fek -
te té se i re vo nat ko zó sza bá lyok.

8. Szét osz tá si sza bá lyok.”

5. melléklet

a 2007. évi CXXXVII.  tör vényhez

„15. számú melléklet 
a 2001. évi CXX. tör vényhez

A befektetési alapkezelési tevékenységet végzõ által 
a kezelt portfóliókon elért teljesítmény, illetve hozam
számításának, bemutatásának, illetve közzétételének

szabályai, elvei

Je len mel lék let sze rint el ké szí tett ki mu ta tá sok nem he -
lyet te sí tik azon je len té se ket, ame lye ket a be fek te té si alap -
ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ nek an nak ér de ké ben kell el -
ké szí te nie, hogy meg bí zó ja a sa ját je len té si kö te le zett sé -
gé nek meg tud jon fe lel ni.

A tel je sít mény szá mí tá si, be mu ta tá si és köz zé té te li sza -
bá lyok cél ja, hogy a be fek te tõk biz to sak le hes se nek ab -
ban, hogy a tel je sít mény rõl  szóló in for má ci ók tel je sek és
he lye sek. Ezen elõ írások be tar tá sa, il let ve a ho zam szá mí -
tá si mód sze rek egy sé ges sé ge azt szol gál ja, hogy az egyes
port fó li ók – ide ért ve a be fek te té si ala po kat és az ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó és ma gán-nyug díj pénz tá ri va gyo no kat 
is – tel je sít mé nyét mi nél in kább össze ha son lít ha tó vá te -
gye. Ezen cé lok meg va ló su lá sa ér de ké ben:

1. Min den olyan ada tot és in for má ci ót, amely egy port -
fó li ón el ért tel je sít mény be mu ta tá sá hoz és az elõ írt szá mí -
tá sok el vég zé sé hez szük sé ges, össze kell gyûj te ni és meg
kell õriz ni.

2. A port fó li ó ér té ke lé sek for rá sa it és mód sze re it a be -
fek te tõ szá má ra hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.

3. A port fó li ó kat leg alább ha von ta ér té kel ni kell.

4. A port fó lió ér té ke lé sét pi a ci ér té ken kell el vé gez ni.

5. A ka ma to zó köt vény tí pu sú ér ték pa pí rok, va la mint
min den olyan esz köz ese tén, amely bõl ka mat jö ve de lem
szár ma zik, az idõ ará nyos ka ma to kat figye lembe kell ven ni 
az ér té ke lés nél.

6. A pénz bõl és pénz jel le gû esz kö zök bõl szár ma zó ho -
za mo kat bele kell fog lal ni a tel jes ho zam szá mí tá sá ba.

7. A ke res ke dés-na pi el szá mo lás el vét kell al kal maz ni.
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8. A port fó lió ho za má nak szá mí tá sa kor – jog sza bály
el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – havi tõ ke sú lyo zott
vagy napi idõ sú lyo zott ho zam szá mí tást kell al kal maz ni.

9. A re a li zált és nem re a li zált (ár fo lyam) nye re sé get és
a be vé te le ket is ma gá ba fog la ló tel jes ho za mot kell ki mu -
tat ni.

10. Az idõ sza kok ho za ma it mér ta ni lánc ba kell ál lí ta ni.
11. Egy év nél rö vi debb idõ sza kok tel je sít mé nyét nem

le het éve sí te ni.
12. Min dig meg kell je löl ni, hogy mely idõ szak ra vo -

nat ko zik a ho za ma dat.
13. A tel je sít ményt a ke res ke dé si költ ség le vo ná sa után 

kell ki szá mí ta ni.
14. A ho za mot az osz ta lé kon, ka ma ton és ár fo lyam nye -

re sé gen ke let ke zõ vissza nem igé nyel he tõ for rás adó le vo -
ná sa után kell szá mí ta ni. A vissza igé nyel he tõ for rás adót
figye lembe kell ven ni.

15. Meg kell je löl ni azt is, hogy a tel je sít mé nye ket
brut tó vagy net tó mó don, azaz a be fek te tõ ál tal a port fó li ó -
ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ nek vagy kap csolt vál lal ko -
zá sá nak fi ze tett dí jat figye lembe véve szá mít ják-e.

16. Meg kell je löl ni min den olyan tényt, ki egé szí tõ in -
for má ci ót, amely a tel je sít mé nyek meg íté lé sé hez, il let ve a
be mu ta tott tel je sít mény tel jes ér té kû ma gya rá za ta szem -
pont já ból fon tos le het.

17. A tel je sít mény ada tok be mu ta tá sá nál a tõ ke át té tel
és a szár ma zé kos ter mé kek hasz ná la tát, mér té két is be kell
mu tat ni oly mó don, amely le he tõ vé te szi a koc ká za tok
azo no sí tá sát.

18. Amennyi ben a port fó li ó hoz, an nak be fek te té si po li -
ti ká já ban re fe ren cia in de xet is ren del tek, ezen re fe ren cia -
in dex ho za mát ugyan ar ra (ugyan azok ra) az idõ szak ra
(idõ sza kok ra) és ugyan olyan ho zam szá mí tá si mód szert al -
kal maz va kell be mu tat ni, ame lyek re a port fó lió ho za ma
be mu ta tás ra ke rül.

19. A be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ tel -
je sít mé nye i nek be mu ta tá sa kor a ho zam ada to kat le he tõ leg
öt évre vissza me nõ en, il let ve te vé keny sé ge meg kez dé sé tõl 
– a nap tá ri évek nek meg fe le lõ bon tás ban – kell bemu -
tatni.”

6. melléklet
a 2007. évi CXXXVII. tör vényhez

„25. számú melléklet 
a 2001. évi CXX. tör vényhez

Az Európai Unió jogának való megfelelés

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. A Ta nács 1985. de cem ber 20-i 85/611/EGK irány el -
ve az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok ba kol lek tív ala pon be fek te -
tõ vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV) vo nat ko zó tör vények, ren de -
le tek és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról.

2. A Ta nács 1988. már ci us 22-i 88/220/EGK irány el ve, 
amely az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok ba kol lek tív ala pon be -
fek te tõ vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV) vo nat ko zó tör vények,
ren de le tek és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá -
sá ról  szóló 85/611/EGK irány el vet mó do sít ja bi zo nyos
ÁÉKBV-k be fek te té si po li ti ká já nak vo nat ko zá sá ban.

3. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1995. jú ni us 29-i
95/26/EK irány el ve, amely a pru den ci á lis fel ügye let meg -
erõ sí té se cél já ból mó do sít ja a 77/780/EGK és a
89/646/EGK irány el vet a hi tel in té ze tek te rü le tén, a
73/239/EGK és a 92/49/EGK irány el vet a nem-élet biz to sí -
tás te rü le tén, a 79/267/EGK és a 92/96/EGK irány el vet az
élet biz to sí tás te rü le tén, a 93/22/EGK irány el vet a be fek te -
té si szol gál ta tók te rü le tén, va la mint a 85/611/EGK irány -
el vet az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok ba kol lek tív ala pon be -
fek te tõ vál lal ko zá sok (ÁÉKBV) te rü le tén.

4. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1997. már ci us 3-i
97/9/EK irány el ve a be fek te tõ vé del mi rend sze rek rõl.

5. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001. má jus 28-i,
2001/34/EK irány el ve az ér ték pa pí rok hi va ta los tõzs dei
jegy zés re tör té nõ be ve ze té sé rõl és az ilyen ér ték pa pí rok ról 
köz zé te en dõ in for má ci ó ról.

6. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. ja nu ár 21-i,
2001/107/EK irány el ve az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok ba
kol lek tív ala pon be fek te tõ vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV) vo -
nat ko zó tör vények, ren de le tek és köz igaz ga tá si ren del ke -
zé sek össze han go lá sá ról  szóló 85/611/EGK ta ná csi irány -
elv nek a be fek te té si ala po kat ke ze lõ tár sa sá gok és egy sze -
rû sí tett jegy zé si fel hí vá sok sza bá lyo zá sa te kin te té ben tör -
té nõ mó do sí tá sá ról.

7. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. ja nu ár 21-i
2001/108/EK irány el ve az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok ba
kol lek tív ala pon be fek te tõ vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV) vo -
nat ko zó tör vények, ren de le tek és köz igaz ga tá si ren del ke -
zé sek össze han go lá sá ról  szóló 85/611/EGK ta ná csi irány -
elv nek az ÁÉKBV be fek te té se i nek te kin te té ben tör té nõ
mó do sí tá sá ról.

8. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. jú ni us 6-i
2002/47/EK irány el ve a pénz ügyi biz to sí té kok ról  szóló
meg ál la po dá sok ról.

9. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. de cem ber
16-i 2002/87/EK irány el ve a pénz ügyi kong lo me rá tum hoz 
tar to zó hi tel in té ze tek, biz to sí tók és be fek te té si vál lal ko zá -
sok ki egé szí tõ fel ügye le té rõl, va la mint a 73/239/EGK, a
79/267/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK
ta ná csi, to váb bá a 98/78/EK és a 2000/12/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

10. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. no vem ber
4-i 2003/71/EK irány el ve az ér ték pa pí rok nyil vá nos ki bo -
csá tá sa kor vagy pi a ci be ve ze té se kor köz zé te en dõ tá jé koz -
ta tó ról és a 2001/34/EK irány elv mó do sí tá sá ról.

11. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. ja nu ár 28-i 
2003/6/EK irány el ve a benn fen tes ke res ke de lem rõl és a
pi a ci ma ni pu lá ci ó ról (pi a ci vissza élés).

12. A Bi zott ság 2003. de cem ber 22-i 2003/124/EK
irány el ve a 2003/6/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
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elv nek a benn fen tes in for má ció meg ha tá ro zá sa és köz zé té -
te le, va la mint a pi a ci ma ni pu lá ció meg ha tá ro zá sa te kin te -
té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról.

13. A Bi zott ság 2003. de cem ber 22-i 2003/125/EK
irány el ve a 2003/6/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv nek a be fek te té si aján lá sok tisz tes sé ges is mer te té se és
az össze fér he tet len ség köz zé té te le te kin te té ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról.

14. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 21-i 
2004/25/EK irány el ve a nyil vá nos vé te li aján lat ról.

15. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 21-i 
2004/39/EK irány el ve a pénz ügyi esz kö zök pi a ca i ról, a
85/611/EGK és a 93/6/EGK ta ná csi irány elv és a
2000/12/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do -
sí tá sá ról, va la mint a 93/22/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl.

16. A Bi zott ság 2004. áp ri lis 29-i 2004/72/EK irány el -
ve a 2003/6/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
az el fo ga dott pi a ci gya kor la tok, az áru ala pú szár maz ta tott
ügy le tek re vo nat ko zó benn fen tes in for má ció fo ga lom
meg ha tá ro zá sa, a benn fen te sek jegy zé ké nek össze ál lí tá sa,
a ve ze tõi ügy le tek be je len té se és a gya nús ügy le tek be je -
len té se te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról.

17. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. de cem ber
15-i 2004/109/EK irány el ve a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze -
tett ér ték pa pí rok ki bo csá tó i val kap cso la tos in for má ci ók ra
vo nat ko zó át lát ha tó sá gi kö ve tel mé nyek har mo ni zá ci ó já -
ról és a 2001/34/EK irány elv mó do sí tá sá ról.

18. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. má jus 17-i
2006/43/EK irány el ve az éves és össze vont (kon szo li dált)
éves be szá mo lók jog sze rin ti könyv vizs gá la tá ról, a
78/660/EGK és a 83/349/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról, va la mint a 84/253/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl.

19. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i 
2006/48/EK irány el ve 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 Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i 
2006/49/EK irány el ve 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).

21. A Bi zott ság 2006. au gusz tus 10-i 2006/73/EK
irány el ve a 2004/39/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek a be fek te té si vál lal ko zá sok szer ve ze ti kö ve -
tel mé nyei és mû kö dé si fel té te lei, va la mint az irány elv al -
kal ma zá sá ban meg ha tá ro zott ki fe je zé sek te kin te té ben tör -
té nõ vég re haj tá sá ról.

22. A Bi zott ság 2007. már ci us 8-i 2007/14/EK irány el -
ve a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pí rok ki bo csá -
tó i val kap cso la tos in for má ci ók ra vo nat ko zó át lát ha tó sá gi
kö ve tel mé nyek har mo ni zá ci ó já ról  szóló 2004/109/EK
irány elv egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ra irány adó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

23. A Bi zott ság 2007. már ci us 19-i 2007/16/EK irány -
el ve az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok kal fog lal ko zó kol lek tív

be fek te té si vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV) vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról  szóló 85/611/EGK ta ná csi irány elv egyes fo ga -
lom meg ha tá ro zá sok pon to sí tá sa te kin te té ben tör té nõ vég -
re haj tá sá ról.”

2007. évi CXXXVIII.
tör vény

a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ

tevékenységek szabályairól*

A be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség ha zai és eu ró pai 
sza bá lya i nak egy sé ge sí té se, át lát ha tó sá ga, a nem zet kö zi
ver seny ké pes ség fej lesz té se, a be fek te tõk, ügy fe lek vé del -
me és a szek tor ha té kony fel ügye le te ér de ké ben az Or szág -
gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

ELSÕ RÉSZ

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A TÖRVÉNY HATÁLYA

1.  § Ha nem zet kö zi szer zõ dés vagy e tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik, e tör vény ha tá lya ki ter jed

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ sze mély és szer ve zet ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén vég zett

aa) be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség re,
ab) be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ

szol gál ta tás ra (a továb biak ban: ki egé szí tõ szol gál ta tás),
ac) áru tõzs dei szol gál ta tás ra,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -

ke zõ vál lal ko zás az Eu ró pai Unió más tag ál la má ban vagy
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé get lét re ho zó meg ál la po dás -
ban ré szes más ál lam te rü le tén vég zett ha tá ron át nyú ló
vagy fi ók te lep for má já ban foly ta tott

ba) be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gé re, és
bb) ki egé szí tõ szol gál ta tá sá ra, és
c) az a) és b) pont ban sze rep lõk e tör vény sze rin ti fel -

ügye le té re.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § E tör vény ha tá lya nem ter jed ki
a) arra a sze mély re vagy szer ve zet re, aki pénz ügyi esz -

köz re vo nat ko zó sa ját szám lás ke res ke dé sen kí vül nem vé -
gez be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get, ki vé ve, ha ár -
jegy zõ vagy sa ját szám lá ra a sza bá lyo zott pi a con, mul ti la -
te rá lis ke res ke dé si rend sze ren kí vül, gya ko ri és rend sze res 
ala pon ke res ke dik,

b) arra a sze mély re vagy szer ve zet re, aki ki zá ró lag
anya vál la la ta, le ány vál la la tai vagy az anya vál la la ta más
le ány vál la la tai szá má ra vé gez be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny sé get,

c) arra a sze mély re vagy szer ve zet re, aki ki zá ró lag
mun ka vál la lói ré sze se dé si prog ra mok ke ze lé sé vel össze -
füg gõ en vé gez be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get,

d) arra a sze mély re vagy szer ve zet re, aki ki zá ró lag
da) anya vál la la ta, le ány vál la la tai vagy az anya vál la la ta 

más le ány vál la la tai szá má ra, és
db) mun ka vál la lói ré sze se dé si prog ra mok ke ze lé sé vel

össze füg gõ en
vé gez be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get,

e) arra a sze mély re vagy szer ve zet re, aki az e tör vény -
ben nem sza bá lyo zott te vé keny sé ge so rán vé gez be fek te -
té si ta nács adá si te vé keny sé get és ezért nem ré sze sül dí ja -
zás ban,

f) arra a sze mély re vagy szer ve zet re, amely áru val, áru -
hoz kap cso ló dó op ci ó val, ha tár idõs ügy let tel, cse re ügy let -
tel, va la mint bár mely más szár maz ta tott ügy let tel sa ját
szám lá ra ke res ke dik.

3.  § (1) A 8.  §, 13.  §, 22.  §, 24. §, 27–30.  §, 37–39.  §,
97–107.  §, 121.  §, 124–141.  §, 155–170.  § és 173–175.  §
ki vé te lé vel a be fek te té si vál lal ko zás ra elõ írt ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni

a) a Ma gyar Nem ze ti Bank nak (a továb biak ban: MNB) 
az MNB tv.-ben meg ha tá ro zott alap ve tõ fel ada ta in kí vül
vég zett,

b) az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt.-nek (a továb -
biak ban: ÁKK Zrt.) az Áht. 113/A.  §-ának (5) be kez dé se
sze rin ti ál lam adós ság ke ze lé sen kí vül vég zett, és

c) a Ma gyar Ál lam kincs tár nak (a továb biak ban: kincs -
tár) az Áht. 113/A.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gé re és ki egé szí tõ
szol gál ta tás nyúj tá sá ra.

(2) Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ vagy ki egé szí tõ szol gál -
ta tást nyúj tó hi tel in té zet re – a 8.  § (5) be kez dé se, 13.  §,
15–16.  §, 22.  § (1)–(3) be kez dé se, 25.  § (1) be kez dé se,
37–39.  §, 97–99.  §, 105–107.  §, 121.  § és 124–139.  § ki vé -
te lé vel – a be fek te té si vál lal ko zás ra elõ írt ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni az zal, hogy ahol a ren del ke zés be fek te té si
vál lal ko zást em lít, ott hi tel in té ze tet kell ér te ni.

(3) A Tpt. sze rin ti be fek te té si alap ke ze lõ be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny sé get vé gez het és ki egé szí tõ szol -
gál ta tást nyújt hat az zal, hogy e te vé keny sé ge, il le tõ leg
szol gál ta tá sa te kin te té ben – a 8.  § (5) be kez dé sé nek

a)–e) pont ja, 22.  §, 24–26.  §, 37–39.  §, 73–75.  §,
100–107.  § és 124–139.  § ki vé te lé vel – a be fek te té si vál -
lal ko zás ra elõ írt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

II. Fejezet

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

4.  § (1) Az e tör vény ben hi vat ko zott jog sza bá lyok rö vi -
dí té sét az 1. mel lék let tar tal maz za.

(2) E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok ban

1. anya vál la lat: az Szmt.-ben meg ha tá ro zott vál lal ko -
zás,

2. ÁÉKBV: a Ta nács 85/611/EGK irány el ve alap ján
lét re ho zott, át ru ház ha tó ér ték pa pí rok ba kol lek tív ala pon
be fek te tõ for ma,

3. ár jegy zõ: az a sa ját szám lás ke res ke dést foly ta tó be -
fek te té si vál lal ko zás, amely egy pénz ügyi esz köz re fo lya -
ma tos vé te li és el adá si kö te le zett sé get vál lal az ál ta la meg -
ha tá ro zott ára kon,

4. áru: min den va gyo ni ér ték kel bíró, for ga lom ké pes,
bir tok ba ve he tõ do log, il let ve do log mód já ra hasz no sít ha -
tó ter mé sze ti erõ, ide nem ért ve a pénz ügyi esz közt,

5. át ru ház ha tó ér ték pa pír: az az ér ték pa pír, ame lyet a
for ga lom ba ho za ta la he lye sze rin ti ál lam joga ilyen ként is -
mer el,

6. be fek te té si hi tel: pénz ügyi esz köz vá sár lá sá hoz
nyúj tott hi tel, ha a hi telt nyúj tó részt vesz az ügy let le bo -
nyo lí tá sá ban,

7. be fek te té si elem zés: pénz ügyi esz köz re vagy an nak
ki bo csá tó já ra vo nat ko zó, a Tpt. sze rin ti be fek te té si aján -
lás, ide nem ért ve a be fek te té si ta nács adást,

8. be fek te té si ta nács adás: pénz ügyi esz köz re vo nat ko -
zó ügy let hez kap cso ló dó, sze mély re  szóló aján lás nyúj tá -
sa, ide nem ért ve a nyil vá nos ság szá má ra kö zölt tény, adat, 
kö rül mény, ta nul mány, ri port, elem zés és hir de tés köz zé -
té te lét, to váb bá a be fek te té si vál lal ko zás ál tal az ügy fél ré -
szé re adott, e tör vény sze rin ti elõ ze tes és utó la gos tá jé koz -
ta tást,

9. be fek te té si vál lal ko zás: az, aki e tör vény sze rin ti, te -
vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély alap ján, har ma dik
sze mély ré szé re, el len ér ték fe jé ben, rend sze res gaz da sá gi
te vé keny sé ge ke re té ben be fek te té si szol gál ta tást nyújt
vagy be fek te té si te vé keny sé get vé gez, ide nem ért ve a
3.  §-ban meg ha tá ro zot ta kat,

10. be fo lyá so ló ré sze se dés: olyan köz vet len és köz ve -
tett tu laj don egy vál lal ko zás ban, il le tõ leg egy vál lal ko zás -
sal lét re jött olyan kap cso lat, amely alap ján a be fo lyás sal
ren del ke zõ

a) összes sé gé ben a tu laj do ni há nyad, il le tõ leg a sza va -
za ti jo gok leg alább tíz szá za lé kát bir to kol ja,

b) a vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer vei, il le tõ leg tes tü le tei tag ja i nak leg alább húsz szá za -
lé kát ki ne vez he ti vagy el moz dít hat ja, vagy
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c) lé te sí tõ ok irat vagy meg ál la po dás alap ján dön tõ be -
fo lyást gya ko rol hat a vál lal ko zás mû kö dé sé re,

11. cse re ügy let (swap): va la mely pénz ügyi esz köz cse -
ré jé re vo nat ko zó olyan össze tett meg ál la po dás, amely ál -
ta lá ban egy azon na li és egy ha tár idõs adás vé te li ügy let bõl, 
il let ve több ha tár idõs ügy let bõl te võ dik össze és ál ta lá ban
jö võ be ni pénz áram lá sok cse ré jét von ja maga után,

12. do tá ci ós tõke: a fi ók te lep lé te sí té sé hez és mû kö dé -
sé hez az ala pí tó ál tal tar tó san, kor lát la nul, te her men te sen a 
fi ók te lep sza bad ren del ke zé sé re bo csá tott tõke,

13. EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam,

14. EGT-ál lam be li 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
el len 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 EGT-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 el len õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se -
dé si vi szonnyal nem ren del ke zik ben ne,

15. EGT-ál lam be li 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 el len õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal
nem ren del ke zik,

16. el is mert el szá mo ló ház: EGT-ál lam ban vagy az
OECD tag ál la má ban mû kö dõ, a szék hely sze rin ti or szág
jog sza bá lya vagy fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal el is mert nek
mi nõ sí tett, az el szá mo lás for ga lom le bo nyo lí tá sát vég zõ
pénz ügyi in téz mény, il let ve a Tpt.-ben meg ha tá ro zott el -
szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, amely ese té -
ben – ha szár maz ta tott ügy le tek el szá mo lá sát is vég zi – az
el szá mo lá si rend szer a szék hely sze rin ti or szág fel ügye le ti
ha tó sá ga sze rint biz to sít ja, hogy a szár maz ta tott ügy le tek
ese té ben az el szá mo ló há zi szol gál ta tást igény be vevõ a
kö te le zett sé gé nek meg fe le lõ napi le tét el he lye zé si kö ve -
tel mé nyé nek ele get te gyen,

17. el is mert tõzs de: a ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le -
ti ha tó ság ál tal el is mert tõzs de, amely

a) rend sze re sen mû kö dik,

b) mû kö dé sét, a ke res ke dé si rend szer hez való hoz zá fé -
rést, a tõzs dei be ve ze tést és a szer zõ dés kö tés fel té te le it a
szék he lye sze rin ti ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ 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,

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 ál lam ha tás -
kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá nak ér té ke lé se sze -
rint meg fe le lõ biz ton sá got nyújt,

18. el len õr zõ be fo lyás: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga -
lom,

19. elsõ szá mú ve ze tõ: a be fek te té si vál lal ko zás ve ze tõ
ál lá sú sze mé lyei kö zül az a sze mély, akit a be fek te té si vál -
lal ko zás lé te sí tõ ok ira ta ilyen ként ha tá roz meg,

20. 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,

21. EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat: a
Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,

22. EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat:
a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,

23. ér ték pa pír-köl csön zés: ér ték pa pír tu laj don jo gá nak
olyan át ru há zá sa, amely nek ke re té ben a köl csön be adó a
köl csön be ve võ ré szé re az zal a kö te le zett ség gel ru ház át ér -
ték pa pírt, hogy a köl csön be ve võ kö te les azo nos da rab szá -
mú és azo nos so ro za tú ér ték pa pírt egy, a szer zõ dés ben
vagy a köl csön be adó ál tal meg ha tá ro zott jö võ be ni idõ -
pont ban vissza ad ni a köl csön be adó vagy az ál ta la meg je -
lölt har ma dik sze mély ré szé re,

24. ér ték pa pír le té ti szám la: az ügy fél szá má ra ve ze -
tett, az ügy fél tõl le té ti õr zés re át vett ér ték pa pír nyil ván tar -
tá sá ra szol gá ló szám la,

25. ér ték pa pír szám la: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga -
lom,

26. ér ték pa pír ti tok: min den olyan, az ügy fél rõl a be -
fek te té si vál lal ko zás, a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer
mû köd te tõ je és az áru tõzs dei szol gál ta tó ren del ke zé sé re
álló adat, amely az ügy fél sze mé lyé re, ada ta i ra, va gyo ni
hely ze té re, üz le ti be fek te té si te vé keny sé gé re, gaz dál ko dá -
sá ra, tu laj do no si, üz le ti kap cso la ta i ra, il let ve a be fek te té si
vál lal ko zás sal és áru tõzs dei szol gál ta tó val kö tött szer zõ -
dé se i re, szám lá já nak egyen le gé re és for gal má ra vo nat ko -
zik,

27. fel ügye le ti ha tó ság: a be fek te té si vál lal ko zás és az
áru tõzs dei szol gál ta tó be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny -
sé ge, ki egé szí tõ szol gál ta tá sa, il le tõ leg az áru tõzs dei szol -
gál ta tó ál tal vé gez he tõ te vé keny ség fel ügye le tét el lá tó, ha -
tás kör rel ren del ke zõ szer ve zet, ide nem ért ve a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le tét,

28. fi ók te lep: az Fkt.-ban, il let ve Ctv.-ben meg ha tá ro -
zott szer ve zet,

29. fo ga dó tag ál lam: a szék hely sze rin ti EGT-ál lam tól
el té rõ EGT-ál lam, amely ben a be fek te té si vál lal ko zás nak
fi ók te le pe van vagy ahol szol gál ta tást nyújt, il let ve te vé -
keny sé get vé gez vagy az az EGT-ál lam, amely ben a sza bá -
lyo zott piac olyan rend szert biz to sít, amellyel le he tõ vé te -
szi a tá vo li ta gok, il let ve a le te le pe dés he lye sze rin ti
EGT-ál lam részt ve võ i nek hoz zá fé ré sét a ke res ke dé si
rend szer hez,
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30. har ma dik or szág: az az or szág, amely nem mi nõ sül
EGT-ál lam nak,

31. in du ló tõke: az ala pí tás ko ri jegy zett tõke, a tõ ke tar -
ta lék és az ered mény tar ta lék össze ge,

32. jegy zé si ga ran cia vál la lás: az ér ték pa pír sa ját
szám lá ra tör té nõ le jegy zé sé re, il let ve meg vá sár lá sá ra vo -
nat ko zó kö te le zett ség vál la lás vagy a jegy zés vagy el adás
meg hi ú su lá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben szer zõ dés ben vál -
lalt mennyi sé gû ér ték pa pír le jegy zé sé re, il le tõ leg meg vá -
sár lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás,

33. ke res ke dé si szán dék kal tar tott po zí ció: a rö vid távú
új ra ér té ke sí tés szán dé ká val 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, va la mint
egyéb ár- vagy ka mat láb vál to zá sok ból szár ma zó rö vid
távú ha szon szer zés szán dé ká val tar tott po zí ció, amely be
be le tar toz nak mind a sa ját szám lás, mind az ügy fe lek ál tal
adott meg bí zá sok vég re haj tá sá ból és az ár jegy zés bõl szár -
ma zó po zí ci ók,

34. ki szer ve zés: olyan meg ál la po dás egy be fek te té si
vál lal ko zás és egy har ma dik sze mély kö zött, amely nek ke -
re té ben e har ma dik sze mély olyan te vé keny sé get vé gez,
ame lyet egyéb ként a be fek te té si vál lal ko zás maga vé gez -
ne,

35. kol lek tív be fek te té si for ma: az azo nos szer zõ dé si
fel té te lek mel lett, az ügy fe lek ál tal át adott esz kö zök egy -
más tól el nem kü lö ní tett, együt tes ke ze lé sé vel lét re ho zott
és mû köd te tett be fek te té si for ma, amely nek cél ja, hogy az
ügy fe lek szá má ra port fó li ó ke ze lé si szol gál ta tást nyújt son,
il le tõ leg tag ja i ként az ügy fe lek köz vet ve ve gye nek igény -
be ilyen szol gál ta tást,

36. köz pon ti hi tel in for má ci ós rend szer: a Hpt.-ben
meg ha tá ro zott rend szer (a továb biak ban: KHR),

37. köz pon ti szer zõ dõ fél: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo -
ga lom,

38. kül föl di be fek te té si vál lal ko zás: az a be fek te té si
vál lal ko zás, amely nek szék he lye nem a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén van,

39. kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség: ki zá ró lag a kü -
lön tör vény sze rin ti ér ték pa pí ro sí tá si ügy let vég re haj tá sa
cél já ból lét re ho zott jog alany, amely mû köd het alap (ér ték -
pa pí ro sí tó alap) vagy tár sa ság (ér ték pa pí ro sí tó tár sa ság)
for má já ban,

40. la kos sá gi ügy fél: a szak mai ügy fél nek nem mi nõ sü -
lõ ügy fél,

41. le ány vál la lat: az a vál lal ko zás, amely nek mû kö dé -
sé re egy má sik vál lal ko zás el len õr zõ be fo lyást gya ko rol
az zal, hogy a le ány vál la lat va la mennyi le ány vál la la tát is
az anya vál la lat le ány vál la la tá nak kell te kin te ni,

42. le té ti õr zés: pénz ügyi esz köz meg õr zés re tör té nõ
át vé te le, a tu laj do nos meg bí zá sá ból való nyil ván tar tá sa és
ki adá sa,

43. le tét ke ze lés: a pénz ügyi esz köz le té ti õr zé se, a ka -
mat, az osz ta lék, a ho zam, il le tõ leg a tör lesz tés be sze dé se
és egyéb kap cso ló dó szol gál ta tás együt tes nyúj tá sa, ide ért -
ve az óva dék ke ze lé sé vel össze füg gõ szol gál ta tá so kat,

44. li mit áras meg bí zás: va la mely pénz ügyi esz köz
meg ha tá ro zott li mit áron vagy an nál jobb áron, meg ha tá ro -
zott mennyi ség ben tör té nõ vé te lé re vagy el adá sá ra irá -
nyuló meg bí zás,

45. meg bí zás vég re haj tá sa az ügy fél ja vá ra: pénz ügyi
esz köz vé te lé re vagy el adá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás
meg kö té sé re irá nyu ló te vé keny ség vég zé se az ügy fél ja -
vára,

46. füg gõ ügy nök (meg ha tal ma zott): az a ter mé sze tes
sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa ság, amely az ál ta la kép vi selt be fek te té si vál -
lal ko zás tel jes körû és fel té tel nél kü li fe le lõs sé gé re se gí ti
elõ a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sét vagy
ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sát az ügy fél vagy a jö võ be ni 
ügy fél szá má ra,

47. mi nisz ter: a pénz-, tõke és biz to sí tá si piac sza bá lyo -
zá sá ért fe le lõs mi nisz ter,

48. mi nisz té ri um: a mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium,

49. pénz ügyi elem zõ: a be fek te té si elem zés tar tal mát a
be fek te té si vál lal ko zás ré szé rõl, a be fek te té si vál lal ko zás
füg gõ ügy nö ke ré szé rõl, il let ve ezek ren del ke zé se sze rint
vagy a be fek te té si vál lal ko zás sal kö tött ki szer ve zé si meg -
ál la po dás alap ján ki ala kí tó, a Tpt.-ben meg ha tá ro zott érin -
tett sze mély nek mi nõ sü lõ ter mé sze tes sze mély, füg get le -
nül at tól, hogy a be fek te té si elem zést mi lyen jog vi szony
alap ján ké szí ti,

50. pénz pi a ci esz köz: so ro zat ban ki bo csá tott, ér ték pa -
pír nak nem mi nõ sü lõ, pénz kö ve te lés re  szóló esz köz,
amellyel pénz pi a con ke res ked nek,

51. pénz ügyi esz köz el he lye zé se (pla ce ment): a pénz -
ügyi esz köz Tpt. sze rin ti for ga lom ba ho za ta la és nyil vá nos
ér té ke sí tés re tör té nõ fel aján lá sa,

52. port fó li ó ke ze lés: az a te vé keny ség, amely nek so rán
az ügy fél esz kö zei elõ re meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett,
az ügy fél ál tal adott meg bí zás alap ján, az ügy fél ja vá ra
pénz ügyi esz kö zök be ke rül nek be fek te tés re és ke ze lés re
az zal, hogy az ügy fél a meg szer zett pénz ügyi esz köz bõl
ere dõ koc ká za tot és ho za mot, azaz a vesz te sé get és a nye -
re sé get köz vet le nül vi se li,

53. re fe ren ci a a dat: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,
54. re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó: a be fek te té si hi tel

nyúj tá sá ra en ge déllyel ren del ke zõ, il le tõ leg ér ték pa pír-
köl csön zést vég zõ be fek te té si vál lal ko zás,

55. rend sze res in ter na li zá ló: az a be fek te té si vál lal ko -
zás, amely ügy fél ré szé re szer ve zett ke re tek kö zött, sa ját
szám lás ke res ke dés ke re té ben a ke res ke dé si na pok mind -
egyi kén biz to sít ja az ügy let kö tés le he tõ sé gét oly mó don,
hogy az ügy fél meg bí zá sa it sza bá lyo zott pi a con és mul ti -
la te rá lis ke res ke dé si rend sze ren kí vül hajt ja vég re,

56. re pó-, for dí tott re pó ügy let: min den olyan meg ál la -
po dás, amely ér ték pa pír tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ról
ren del ke zik a szer zõ dés kö tés sel egy ide jû leg meg ha tá ro -
zott vagy meg ha tá ro zan dó jö võ be li idõ pont ban tör té nõ
vissza vá sár lá si kö te le zett ség mel lett, meg ha tá ro zott
vissza vá sár lá si áron, füg get le nül at tól, hogy az ügy let fu -
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tam ide je alatt a vevõ az ügy let tár gyát ké pe zõ ér ték pa pírt
meg szer zi és az zal sza ba don ren del kez het (szál lí tá sos re -
pó ügy let) vagy nem szer zi meg az ér ték pa pírt, az zal sza ba -
don nem ren del kez het, ha nem óva dék ként ke rül el he lye -
zés re a vevõ ja vá ra a fu tam idõ alatt (óva dé ki re pó ügy let),

57. sa ját szám lás ke res ke dés: pénz ügyi esz köz sa ját
esz köz ter hé re tör té nõ adás vé te le, cse ré je,

58. sza bá lyo zott piac: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga -
lom,

59. szak mai ügy fél: az az ügy fél, aki meg fe lel a
49.  §-ban fog lalt fel té te lek nek, il let ve a 48.  § sze rint ilyen -
nek mi nõ sül,

60. szár maz ta tott ügy let: olyan ügy let, amely nek ér té -
ke az alap já ul szol gá ló pénz ügyi esz köz, mint alap ter mék
ér té ké tõl függ és ön ál ló ke res ke dés tár gyát ké pe zi,

61. szék hely sze rin ti tag ál lam:
a) ha a kül föl di be fek te té si vál lal ko zás ter mé sze tes sze -

mély, az az EGT-ál lam, ahol a lak he lye vagy tar tóz ko dá si
he lye ta lál ha tó;

b) ha a be fek te té si vál lal ko zás vagy a kül föl di be fek te -
té si vál lal ko zás jogi sze mély, az az EGT-ál lam, ahol a lé te -
sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye ta lál ha tó;

c) ha a be fek te té si vál lal ko zás vagy a kül föl di be fek te -
té si vál lal ko zás jogi sze mély és a nem ze ti jog sze rint nem
ren del ke zik lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék hellyel, az az
EGT-ál lam, amely ben a köz pon ti iro dá ja ta lál ha tó,

62. szo ros kap cso lat: az el len õr zõ be fo lyás nak vagy ré -
sze se dé si vi szony nak mi nõ sü lõ kap cso lat az zal, hogy ha
egy vál lal ko zás olyan vál lal ko zás sal áll el len õr zõ be fo -
lyás nak mi nõ sü lõ kap cso lat ban, amely maga is el len õr zõ
be fo lyást gya ko rol egy har ma dik sze mély re, ak kor e har -
ma dik sze mélyt is a leg fel sõ szin ten lé võ vel szo ros kap -
cso lat ban ál ló nak kell te kin te ni, va la mint az zal, hogy az
azo nos vál lal ko zás el len õr zõ be fo lyá sa alatt álló vál lal ko -
zá sok kö zöt ti kap cso la tot is szo ros kap cso lat nak kell te -
kin te ni,

63. 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,

64. tar tós adat hor do zó: olyan esz köz, amely az ügy fél
szá má ra le he tõ vé te szi a neki cím zett ada tok nak az adat
cél já nak meg fe le lõ ide ig tör té nõ tar tós tá ro lá sát és a tá rolt
ada tok vál to zat lan for má ban és tar ta lom mal tör té nõ meg -
je le ní té sét,

65. ügy fél: az, aki az e tör vény ha tá lya alá tar to zó szol -
gál ta tást vesz igény be,

66. ügy fél azo no sí tás ra szol gá ló ada tok:
a) ter mé sze tes sze mély ese tén
aa) csa lá di és utó név (szü le té si név),
ab) szü le té si hely, idõ,
ac) any ja neve,
ad) lak cím, tar tóz ko dá si hely,
ae) ál lam pol gár ság,
af) azo no sí tó ok mány tí pu sa és szá ma,

b) jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ szer ve zet ese tén

ba) név, rö vi dí tett név,
bb) szék hely címe,
bc) cég bí ró sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ jogi sze mély

ese tén cég jegy zék szám, egyéb jogi sze mély ese tén a lét re -
jöt té rõl (nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, be jegy zé sé rõl)  szóló
ha tá ro zat szá ma vagy nyil ván tar tá si szá ma,

67. ügy fél cso port: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,
68. ügy fél szám la: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,
69. üz le ti ti tok: a Ptk. 81.  §-ának (2) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott fo ga lom,
70. ve ze tõ ál lá sú sze mély:
a) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, az igaz ga tó ta nács tag ja és

fel ügye lõ bi zott ság tag ja,
b) a fi ók te lep ve ze té sé re a kül föl di vál lal ko zás ál tal ki -

ne ve zett sze mély és an nak köz vet len he lyet te se, és
c) min den olyan sze mély, akit a lé te sí tõ ok irat vagy a

mû kö dés re vo nat ko zó bár mely bel sõ sza bály zat ilyen ként
ha tá roz meg.

MÁSODIK RÉSZ

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS
ÉS AZ ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÓ

MÛKÖDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE

III. Fejezet

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG
 ÉS A KIEGÉSZÍTÕ SZOLGÁLTATÁS

5.  § (1) Be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség nek mi nõ -
sül a rend sze res gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben, pénz -
ügyi esz köz re vo nat ko zó an vég zett

a) meg bí zás fel vé te le és to váb bí tá sa,
b) meg bí zás vég re haj tá sa az ügy fél ja vá ra,
c) sa ját szám lás ke res ke dés,
d) port fó li ó ke ze lés,
e) be fek te té si ta nács adás,
f) pénz ügyi esz köz el he lye zé se az esz köz (ér ték pa pír

vagy egyéb pénz ügyi esz köz) vé te lé re vo nat ko zó kö te le -
zett ség vál la lás sal (jegy zé si ga ran cia vál la lás),

g) pénz ügyi esz köz el he lye zé se az esz köz (pénz ügyi
esz köz) vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás nél kül,
és

h) mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te té se.

(2) Ki egé szí tõ szol gál ta tás nak mi nõ sül
a) a pénz ügyi esz köz le té ti õr zé se és nyil ván tar tá sa, va -

la mint az eh hez kap cso ló dó ügy fél szám la ve ze té se,
b) a le tét ke ze lés, va la mint az eh hez kap cso ló dó ér ték -

pa pír szám la ve ze té se, nyom dai úton elõ ál lí tott ér ték pa pír
ese té ben en nek nyil ván tar tá sa és az ügy fél szám la veze -
tése,

2007/162. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11697



c) a be fek te té si hi tel nyúj tá sa,

d) a tõ ke szer ke zet tel, üz le ti stra té gi á val és az ezek kel
össze füg gõ kér dé sek kel, va la mint az egye sü lés sel és a vál -
la lat fel vá sár lás sal kap cso la tos ta nács adás és szol gál ta tás,

e) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség hez kap cso ló -
dó va lu tá val és de vi zá val tör té nõ sa ját szám lás ke res ke dés,

f) a be fek te té si elem zés és pénz ügyi elem zés,

g) jegy zé si ga ran cia vál la lás hoz kap cso ló dó szol gál ta -
tás,

h) a 6.  § e)–g), j) és k) pont ja i ban fog lalt szár maz ta tott
ügy le tek alap já ul szol gá ló esz köz höz kap cso ló dó be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny ség vagy ki egé szí tõ szol gál ta -
tás.

6.  § Pénz ügyi esz köz

a) az át ru ház ha tó ér ték pa pír,

b) a pénz pi a ci esz köz,

c) a kol lek tív be fek te té si for ma ál tal ki bo csá tott ér ték -
pa pír,

d) az ér ték pa pír hoz, de vi zá hoz, ka mat láb hoz vagy ho -
zam hoz kap cso ló dó op ció, ha tár idõs ügy let, cse re ügy let,
ha tár idõs ka mat láb-meg ál la po dás, va la mint bár mely más
szár maz ta tott ügy let, esz köz, pénz ügyi in dex vagy in téz -
ke dés, amely fi zi kai le szál lí tás sal tel je sít he tõ vagy pénz -
ben ki egyen lít he tõ,

e) az áru hoz kap cso ló dó op ció, ha tár idõs ügy let, cse re -
ügy let, ha tár idõs ka mat láb-meg ál la po dás, va la mint bár -
mely más szár maz ta tott ügy let, esz köz, ame lyet pénz ben
kell ki egyen lí te ni vagy az ügy let ben részt ve võ fe lek va la -
me lyi ké nek vá lasz tá sa sze rint pénz ben ki egyen lít he tõ, ide
nem ért ve a tel je sí té si ha tár idõ le jár tát vagy más meg szû -
né si okot,

f) az áru hoz kap cso ló dó op ció, ha tár idõs ügy let, cse re -
ügy let, va la mint bár mely más szár maz ta tott ügy let, esz -
köz, amely fi zi kai le szál lí tás sal tel je sít he tõ, fel té ve hogy
az zal sza bá lyo zott pi a con vagy mul ti la te rá lis ke res ke dé si
rend szer ben ke res ked nek,

g) az f) pont alá nem tar to zó, más szár maz ta tott pénz -
ügyi esz köz jel lem zõ i vel ren del ke zõ, áru hoz kap cso ló dó
op ció, tõzs dei és tõzs dén kí vü li ha tár idõs ügy let, cse re ügy -
let, va la mint bár mely más szár maz ta tott ügy let, amely fi zi -
kai le szál lí tás sal tel je sít he tõ, és nem ke res ke del mi célt
szol gál, ha azt el is mert el szá mo ló há zon ke resz tül szá mol -
ják el vagy rend sze res pót be fi ze té si kö te le zett ség érvé -
nyes rá,

h) a hi tel koc ká zat át ru há zá sát cél zó szár maz ta tott
 ügylet,

i) a kü lön bö zet re vo nat ko zó pénz ügyi meg ál la po dás,

j) az ég haj la ti, idõ já rá si vál to zó hoz, fu var díj hoz, lég -
szennye zõ anyag vagy üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sá hoz, 
inf lá ci ós rá tá hoz vagy más hi va ta los gaz da sá gi sta tisz ti ká -
hoz kap cso ló dó op ció, ha tár idõs ügy let, cse re ügy let, ha -
tár idõs ka mat láb-meg ál la po dás vagy bár mely más szár -
maz ta tott ügy let, esz köz, ame lyet pénz ben kell ki egyen lí -
te ni vagy amely az ügy let ben részt ve võ fe lek va la me lyi ké -

nek vá lasz tá sa sze rint pénz ben ki egyen lít he tõ, ide nem ért -
ve azt az ese tet, ha a meg szû nés oka a nem tel je sí tés,

k) egyéb, az a)–j) pont ban nem em lí tett esz köz höz, jog -
hoz, kö te le zett ség hez, in dex hez, in téz ke dés hez kap cso ló -
dó szár maz ta tott ügy let, esz köz, amely ren del ke zik a töb bi
szár maz ta tott esz köz va la me lyi ké nek jel lem zõ i vel, ide ért -
ve azt, hogy va la mely sza bá lyo zott pi a con vagy mul ti la te -
rá lis ke res ke dé si rend szer ben ke res ked nek vele, el is mert
el szá mo ló há zon ke resz tül szá mol ják el és tel je sí tik vagy
rend sze res pót be fi ze té si kö te le zett ség ér vé nyes rá, va la -
mint a Bi zott ság 1287/2006/EK ren de le té nek 39. cik ké ben 
meg ha tá ro zott szár maz ta tott ügy let.

7.  § (1) Be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get – ha
e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – csak be fek te té si vál -
lal ko zás és hi tel in té zet vé gez het.

(2) Be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség az e tör vény -
ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je -
sí té se ese tén kezd he tõ meg és foly tat ha tó.

(3) A har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ be -
fek te té si vál lal ko zás te vé keny sé gét a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén fi ók te le pén ke resz tül vé gez he ti.

(4) A más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek -
te té si vál lal ko zás a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ha tá ron
át nyú ló te vé keny sé get vé gez het.

8.  § (1) Be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség és ki egé -
szí tõ szol gál ta tás – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te (a továb biak ban: Fel ügye let) en ge dé lyé vel vé gez he tõ, 
il let ve nyújt ha tó.

(2) A kül föl di be fek te té si vál lal ko zás – ide nem ért ve a
(3) be kez dés ben fog lalt be fek te té si vál lal ko zást – fi ók te le -
pe be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ak kor vé gez het,
il le tõ leg ki egé szí tõ szol gál ta tást ak kor nyújt hat, ha ren del -
ke zik a szék he lye sze rin ti ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ
fel ügye le ti ha tó sá gá nak az adott te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó en ge dé lyé vel.

(3) A más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek -
te té si vál lal ko zás a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ha tá ron
át nyú ló te vé keny sé get ak kor vé gez het vagy fi ók te le pet ak -
kor lé te sít het, ha ren del ke zik a ha tás kör rel bíró fel ügye le ti
ha tó ság nak az adott te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge -
dé lyé vel és a 27.  § (5) be kez dé sé ben, il le tõ leg a 27.  §
(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül tek.

(4) Ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá ra vo nat ko zó en ge -
dély – ki vé ve ha a ké rel me zõ a Tpt. sze rin ti el szá mo ló ház
vagy köz pon ti ér ték tár – be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély nél kül, ön ál ló an nem 
sze rez he tõ.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny ség vég zé se és ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sa
mel lett ki zá ró lag

11698 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám



a) a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tevékeny -
séget,

b) rész vény könyv ve ze tést,
c) rész vény esi meg ha tal ma zot ti (no mi nee) tevékeny -

séget,
d) a Hpt. sze rint ki adott, pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí -

té sé re jo go sí tó te vé keny sé gi en ge déllyel Hpt. sze rin ti ügy -
nö ki te vé keny sé get,

e) a Bit. sze rin ti biz to sí tás köz ve tí tést ügy nök ként,
f) ér ték pa pír-köl csön zést, és
g) pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó adat, in for má ció ér té -

ke sí tést
foly tat hat.

9.  § (1) Áru tõzs dei szol gál ta tó a rend sze res gaz da sá gi
te vé keny ség ke re té ben a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
esz kö zök re vo nat ko zó an

a) meg bí zás fel vé te lét és to váb bí tá sát,
b) meg bí zás vég re haj tá sát az ügy fél ja vá ra,
c) zám lás ke res ke dést,
d) a Hpt. sze rint ki adott, pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí -

té sé re jo go sí tó te vé keny sé gi en ge déllyel Hpt. sze rin ti ügy -
nö ki te vé keny sé get,

e) a Bit. sze rin ti biz to sí tás köz ve tí tést ügy nök ként,
f) be fek te té si szol gál ta tás, ki egé szí tõ szol gál ta tás füg -

gõ ügy nök ként tör té nõ köz ve tí té sét
vé gez he ti.

(2) Áru tõzs dei szol gál ta tás tár gya le het
a) áru, ide ért ve a köz rak tár je gyet, an nak le vá lasz tott

áru jegy ré szét, a for ga lom ké pes va gyo ni ér té kû jo got és az
erre vo nat ko zó szár maz ta tott esz közt,

b) az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá si egy ség és a lég -
szennye zõ anyag ki bo csá tá si jog, va la mint az erre vo nat -
ko zó op ció, ha tár idõs és egyéb szár maz ta tott ügy let, és

c) a 6.  § e)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott pénz ügyi esz -
köz.

10.  § (1) Áru tõzs dei szol gál ta tást – a (3) be kez dés ben
fog lal tak ra is te kin tet tel – áru tõzs dei szol gál ta tó és be fek -
te té si vál lal ko zás nyújt hat.

(2) Áru tõzs dei szol gál ta tás csak az e tör vény ben és kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott

a) sze mé lyi fel té te lek,
b) mû sza ki, tech ni kai, in for ma ti kai, biz ton sá gi fel sze -

relt ség re vo nat ko zó elõ írások, és
c) az el fo ga dott sza bály za tok ban rög zí tett szer ve ze ti,

mû kö dé si, ügy vi te li, szám vi te li, nyil ván tar tá si és el len õr -
zé si el já rás ra, rend szer re és meg ol dás ra vo nat ko zó elõ -
írások
tel je sí té se ese tén nyújt ha tó.

(3) Kül föl di be fek te té si vál lal ko zás áru tõzs dei szol gál -
ta tást a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén csak fi ók te le pén ke -
resz tül nyújt hat.

11.  § (1) Áru tõzs dei szol gál ta tás – a (2) be kez dés ben
fog lal tak figye lembe véte lével – a Fel ügye let en ge dé lyé vel 
nyújt ha tó.

(2) A kül föl di be fek te té si vál lal ko zás fi ók te le pe áru -
tõzs dei szol gál ta tást ak kor nyújt hat, ha ren del ke zik a szék -
he lye sze rin ti ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha -
tó sá gá nak az adott te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge -
dé lyé vel.

IV. Fejezet

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS
ÉS AZ ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÓ

MÛKÖDÉSÉNEK TÁRGYI ÉS TECHNIKAI
FELTÉTELEI

Az informatikai rendszer

12.  § (1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a)–d), f) és g) pont já -
ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get
vég zõ, to váb bá az 5.  § (2) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban
meg ha tá ro zott ki egé szí tõ szol gál ta tást nyúj tó be fek te té si
vál lal ko zás és a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé get vég zõ áru tõzs dei szol gál ta tó a te vé keny sé ge el -
lá tá sá hoz hasz nált in for ma ti kai rend szer biz ton sá gá val
kap cso la tos sza bá lyo zást ala kít ki, va la mint gon dos ko dik
az in for ma ti kai rend szer koc ká za tok kal ará nyos vé del mé -
rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti sza bá lyo zá si rend szer ki tér
az in for má ció tech no ló gi á val szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nyek re, a hasz ná la tá ból adó dó biz ton sá gi koc ká za tok
fel mé ré sé re és ke ze lé sé re a ter ve zés, a be szer zés, az üze -
mel te tés és az el len õr zés te rü le tén.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be fek te té si vál -
lal ko zás és áru tõzs dei szol gál ta tó az in for ma ti kai rend szer
biz ton sá gi koc ká zat elem zé sét szük ség sze rint, de leg alább 
két éven te fe lül vizs gál ja és ak tu a li zál ja.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be fek te té si vál -
lal ko zás és áru tõzs dei szol gál ta tó az in for ma ti ka al kal ma -
zá sá ból fa ka dó biz ton sá gi koc ká za tok figye lembe véte -
lével meg ha tá roz za a szer ve ze ti és mû kö dé si ren det, a fe le -
lõs sé gi, nyil ván tar tá si és tá jé koz ta tá si sza bá lyo kat, a fo -
lya mat ba épí tett el len õr zé si kö ve tel mé nye ket és szabá -
lyokat.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be fek te té si vál -
lal ko zás és áru tõzs dei szol gál ta tó ki dol goz za az in for ma ti -
kai rend sze ré nek biz ton sá gos mû köd te té sét fel ügye lõ in -
for ma ti kai el len õr zõ rend szert és azt fo lya ma to san mû köd -
te ti.

(6) A biz ton sá gi koc ká zat elem zés ered mé nyé nek ér té -
ke lé se alap ján a biz ton sá gi koc ká zat tal ará nyos mó don
gon dos kod ni kell leg alább:
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a) a rend szer leg fon to sabb ele me i nek (esz kö zök, fo lya -
ma tok, sze mé lyek) egy ér tel mû és vissza ke res he tõ azo no -
sí tá sá ról,

b) az in for ma ti kai biz ton sá gi rend szer ön vé del mét, kri -
ti kus ele mei vé del mé nek zárt sá gát és tel jes kö rû sé gét biz -
to sí tó el len õr zé sek rõl, el já rá sok ról,

c) a rend szer sza bá lyo zott, el len õriz he tõ és rend sze re -
sen el len õr zött fel hasz ná lói ad mi niszt rá ci ó já ról (hoz zá fé -
ré si szin tek, egye di jo go sult sá gok, en ge dé lye zé sük, fe le -
lõs sé gi kö rök, hoz zá fé rés nap ló zás, rend kí vü li ese mé -
nyek),

d) olyan biz ton sá gi kör nye zet rõl, amely az in for ma ti -
kai rend szer mû kö dé se szem pont já ból kri ti kus fo lya ma tok 
ese mé nye it nap lóz za és al kal mas e nap ló zás rend sze res
(eset leg ön mû kö dõ) és ér de mi ér té ke lé sé re, il let ve le he tõ -
sé get nyújt a nem rend sze res ese mé nyek ke ze lé sé re,

e) a táv adat át vi tel bi zal mas sá gá ról, sér tet len sé gé rõl és
hi te les sé gé rõl,

f) az adat hor do zók sza bá lyo zott és biz ton sá gos ke ze lé -
sé rõl,

g) a rend szer biz ton sá gi koc ká zat tal ará nyos ví rus vé -
del mé rõl.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be fek te té si vál -
lal ko zás és áru tõzs dei szol gál ta tó te vé keny sé ge el lá tá sá -
hoz, nyil ván tar tá sai nap ra kész és biz ton sá gos ve ze té sé hez
a biz ton sá gi koc ká zat elem zés alap ján in do kolt vé del mi in -
téz ke dé se ket tesz és ren del ke zik leg alább

a) az in for ma ti kai rend sze ré nek mû köd te té sé re vo nat -
ko zó uta sí tá sok kal és elõ írásokkal, va la mint a fej lesz tés re
vo nat ko zó ter vek kel,

b) olyan do ku men tá ci ó val, amely az üz le ti te vé keny sé -
get köz vet le nül vagy köz vet ve tá mo ga tó in for ma ti kai
rend sze rek fo lya ma tos és biz ton sá gos mû kö dé sét – még a
szál lí tó, il le tõ leg a rend szer fej lesz tõ te vé keny sé gé nek
meg szû né se után is – biz to sít ja,

c) a szol gál ta tá sok el lá tá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai
rend szer rel, va la mint a szol gál ta tá sok foly to nos sá gát biz -
to sí tó tar ta lék be ren de zé sek kel, il let ve e be ren de zé sek hi á -
nyá ban az eze ket he lyet te sí tõ egyéb – a te vé keny sé gek, il -
let ve szol gál ta tá sok foly to nos sá gát biz to sí tó – meg ol dá -
sok kal,

d) olyan in for ma ti kai rend szer rel, amely le he tõ vé te szi
az al kal ma zá si kör nye zet biz ton sá gos el kü lö ní té sét a fej -
lesz té si és tesz te lé si kör nye zet tõl, va la mint a meg fe le lõ
vál to zás kö ve tés és vál to zás ke ze lés fenn tar tá sát,

e) az in for ma ti kai rend szer szoft ver ele me i rõl (al kal -
ma zá sok, ada tok, ope rá ci ós rend szer és kör nye ze tük)
olyan biz ton sá gi men té sek kel és men té si rend del (men té -
sek tí pu sa, mód ja, vissza töl té si és hely re ál lí tá si tesz tek, el -
já rá si rend), ame lyek az adott rend szer hely re ál lít ha tó sá gát 
a rend szer ál tal nyúj tott szol gál ta tás kri ti kus hely re ál lí tá si
ide jén be lül le he tõ vé te szik,

f) jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tás is mé telt
elõ hí vá sá ra al kal mas adat tá ro ló rend szer rel, amely biz to -
sít ja, hogy az ar chi vált anya go kat a jog sza bá lyok ban meg -

ha tá ro zott ide ig, de leg alább öt évig, bár mi kor vissza ke -
res he tõ en, hely re ál lít ha tó an meg õriz zék, és

g) a szol gál ta tá sai fo lya ma tos sá gát aka dá lyo zó rend kí -
vü li ese mé nyek ke ze lé sé re szol gá ló terv vel.

(8) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be fek te té si vál -
lal ko zás és áru tõzs dei szol gál ta tó a (7) be kez dés e) pont já -
ban meg ha tá ro zott biz ton sá gi men té se ket koc ká za ti szem -
pont ból el kü lö ní tet ten és tûz biz tos mó don tá rol ja, va la -
mint gon dos ko dik a men té sek for rás rend szer rel azo nos
szin tû hoz zá fé rés-vé del mé rõl.

(9) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be fek te té si vál -
lal ko zás nál és áru tõzs dei szol gál ta tó nál min den kor ren del -
ke zés re kell áll nia:

a) az ál ta la fej lesz tett, meg ren de lé sé re ké szí tett in for -
ma ti kai rend szer fel épí té sé nek és mû köd te té sé nek az el -
len õr zé sé hez szük sé ges rend szer le írá sok nak és mo del lek -
nek,

b) az ál ta la fej lesz tett, meg ren de lé sé re ké szí tett in for -
ma ti kai rend szer nél az ada tok szin tak ti kai sza bá lya i nak,
az ada tok tá ro lá si szer ke ze té nek,

c) az in for ma ti kai rend szer ele me i nek a szol gál ta tó, va -
la mint az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet ál -
tal meg ha tá ro zott biz ton sá gi osz tá lyok ba so ro lá si rend sze -
ré nek,

d) az ada tok hoz tör té nõ hoz zá fé ré si rend meg ha tá ro zá -
sá nak,

e) az adat gaz da és a rend szer gaz da ki je lö lé sét tar tal ma -
zó ok irat nak,

f) az al kal ma zott szoft ver esz kö zök jog tisz ta sá gát bi zo -
nyí tó szer zõ dé sek nek, és

g) az in for ma ti kai rend szert al ko tó ügy vi te li, üz le ti
szoft ver esz kö zök tel jes körû és nap ra kész nyil ván tar tá sá -
nak.

(10) A (7) be kez dés ben fog lalt szoft ve rek nek együt te -
sen al kal mas nak kell len ni leg alább

a) a mû kö dés hez szük sé ges és jog sza bály ban elõ írt
ada tok nyil ván tar tá sá ra,

b) a pénz esz kö zök és a pénz ügyi esz kö zök biz ton sá gos
nyil ván tar tá sá ra,

c) a be fek te té si vál lal ko zás ese té ben a pénz ügyi esz kö -
zök, il let ve az áru tõzs dei szol gál ta tás tár gyá nak ügy fe len -
kén ti és össze sí tett nap ra kész nyil ván tar tá sá ra,

d) a be fek te té si vál lal ko zás te vé keny sé gé vel össze füg -
gõ or szá gos in for ma ti kai rend sze rek hez tör té nõ köz vet len
vagy köz ve tett csat la ko zás ra,

e) a tá rolt ada tok el len õr zé sé hez való fel hasz ná lá sá ra,
és

f) a biz ton sá gi koc ká zat tal ará nyos lo gi kai vé de lem re
és a sért he tet len ség vé del mé re.

(11) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be fek te té si vál -
lal ko zás nak és áru tõzs dei szol gál ta tó nak bel sõ sza bály za -
tá ban meg kell ha tá roz nia az egyes mun ka kö rök be töl té sé -
hez szük sé ges in for ma ti kai is me re tet.
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Az induló tõke

13.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás te vé keny sé ge meg -
kez dé sé hez – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – leg alább hét száz har minc ezer euró össze gû in du ló tõ -
ké vel ren del ke zik.

(2) Ha a be fek te té si vál lal ko zás az 5.  § (1) be kez dés a),
b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt sze rez, és

a) az ügy fél pénz ügyi esz kö zé nek és pénz esz kö zé nek
ke ze lé sé re jo go sult, ak kor leg alább száz hu szon öt ezer
euró,

b) az ügy fél pénz ügyi esz kö zé nek és pénz esz kö zé nek
ke ze lé sé re nem jo go sult, ak kor leg alább öt ven ezer euró
össze gû in du ló tõ ké vel ren del ke zik.

(3) Ha a be fek te té si vál lal ko zás az 5.  § (1) be kez dés a)
vagy e) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt sze rez és az
ügy fél pénz ügyi esz kö zé nek és pénz esz kö zé nek ke ze lé sé -
re nem jo go sult, ak kor leg alább öt ven ezer euró összeg in -
du ló tõ ké vel vagy olyan, az EGT-ál la mok te rü le té re ki ter -
je dõ szak mai fe le lõs ség biz to sí tás sal ren del ke zik, amely -
nek ér té ke kár ese mé nyen ként leg alább egy mil lió euró, és
éven te össze sen leg alább egy mil lió-öt száz ezer euró.

14.  § Az áru tõzs dei szol gál ta tó nak a te vé keny sé ge meg -
kez dé sé hez, ha

a) rész vény tár sa sá gi for má ban vagy fi ók te lep ként mû -
kö dik, leg alább húsz mil lió fo rint, vagy

b) kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság for má já ban vagy szö -
vet ke ze ti for má ban mû kö dik, leg alább tíz mil lió fo rint
in du ló tõ ké vel kell ren del kez nie.

15.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás jegy zett tõ ké je – fi -
gye lem mel a (2) be kez dés ben fog lal tak ra – ki zá ró lag
pénz be li hoz zá já ru lás sal szol gál tat ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti pénz be li hoz zá já ru lás sal
esik egy te kin tet alá, ha a jegy zett tõ két a be fek te té si vál -
lal ko zás jegy zett tõ kén fe lü li va gyo na ter hé re eme lik fel,
il le tõ leg a jegy zett tõke össze ge egye sü lés, be ol va dás,
össze ol va dás so rán ke rül meg ál la pí tás ra.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta -
tó jegy zett tõ ké jét ki zá ró lag olyan hi tel in té zet nél le het be -
fi zet ni, amely nem vesz részt az ala pí tás ban, amely ben az
ala pí tó nem ren del ke zik tu laj do ni ré sze se dés sel, és amely
az ala pí tó ban nem ren del ke zik tu laj do ni ré sze se dés sel.

(4) Fi ók te lep for má já ban mû kö dõ be fek te té si vál lal ko -
zás és áru tõzs dei szol gál ta tó ese té ben – az (5) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – a jegy zett tõke alatt a do tá ci ós tõ két
kell ér te ni.

(5) Más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te -
té si vál lal ko zás fi ók te le pé re a do tá ci ós tõke kö ve tel ményt
nem kell al kal maz ni.

(6) A 13.  §-ban eu ró ban meg ha tá ro zott
a) in du ló tõke össze gét az ala pí tást meg elõ zõ nap tá ri

hó nap utol só nap ján,
b) fe le lõs ség biz to sí tás össze gét a tárgy évet meg elõ zõ

nap tá ri év utol só nap ján
ér vé nyes MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon
kell fo rint ra át szá mí ta ni.

V. Fejezet

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ÉS AZ ÁRUTÕZSDEI 
SZOLGÁLTATÓ MÛKÖDÉSÉNEK SZERVEZETI

FELTÉTELEI

16.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás rész vény tár sa ság ként 
vagy fi ók te lep ként, áru tõzs dei szol gál ta tó rész vény tár sa -
ság ként, kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ként, szö vet ke zet -
ként vagy fi ók te lep ként mû köd het.

(2) A gaz da sá gi tár sa sá gi for má ban mû kö dõ be fek te té si
vál lal ko zás ra és áru tõzs dei szol gál ta tó ra a Gt., a szö vet ke -
ze ti for má ban mû kö dõ áru tõzs dei szol gál ta tó ra az Sztv., a
kül föl di vál lal ko zás fi ók te le pé re az Fkt. ren del ke zé se it az
e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás, amely nek szék he lye a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ta lál ha tó, a köz pon ti iro dá -
ját is a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén je lö li ki.

17.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a szer ve ze tén be lül
az egyes szer ve ze ti egy sé ge ket és az ezek mû kö dé sé re és
el já rá sá ra vo nat ko zó sza bály za to kat úgy ala kít ja ki, hogy a 
lét re jö võ szer ve ze ti fel épí tés és an nak mû kö dé se – össz -
hang ban a be fek te té si vál lal ko zás mé re té vel, te vé keny sé -
gé nek jel le gé vel és össze tett sé gé vel –

a) le he tõ vé te gye az 5.  §-ban fog lalt te vé keny sé gek és
fel ada tok füg get len vég zé sét, il le tõ leg el lá tá sát, ide ért ve
az eh hez szük sé ges ha tás kö rök vi lá gos és kö vet ke ze tes el -
kü lö ní té sét,

b) biz to sít sa, hogy az egyes szer ve ze ti egy sé gek ve ze -
tõi ne le gye nek alá- vagy fö lé ren delt sé gi, il let ve uta sí tá si
vi szony ban egy más sal, csök kent ve ez zel a vissza élés hez
ve ze tõ sze mé lyi ér dek-össze fo nó dás le he tõ sé gét,

c) az in for má ci ó hoz való hoz zá fé rést csak a jo go sul tak
szá má ra te gye le he tõ vé, csök kent ve ez zel a bel sõ, üz let vi -
tel so rán ke let ke zõ in for má ci ó val való vissza élés le he tõ sé -
gét,

d) át lát ha tó le gyen,
e) erõ sít se a fo lya mat ba épí tett el len õr zést és le he tõ vé

te gye en nek so rán az ob jek tív meg íté lést.

(2) An nak a be fek te té si vál lal ko zás nak amely a Tpt.
sze rint össze vont fel ügye let alá tar to zik, az e §-ban és a
100.  §-ban fog lal tak nak az el len 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 együt te sen is
meg kell fe lel nie.
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18.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol -
gál ta tó ál tal al kal ma zott el já rás, rend szer és meg ol dás, va -
la mint az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás

a) biz to sít ja az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il -
le tõ pénz ügyi esz köz vagy pénz esz köz más ügy fél tu laj do -
ná ban lévõ vagy õt meg il le tõ, va la mint a be fek te té si vál -
lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó tu laj do ná ban
lévõ vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz köz tõl vagy pénz esz -
köz tõl való el kü lö ní tett ke ze lé sét, amely al kal mas a tu laj -
don hoz fû zõ dõ jo gok vé del mé re,

b) biz to sít ja a meg kö tött ügy let, a vál lalt koc ká zat (po -
zí ció) rög zí té sét, és fo lya ma tos kö ve té sét,

c) meg aka dá lyoz za, hogy a be fek te té si vál lal ko zás, az
áru tõzs dei szol gál ta tó, va la mint ezek al kal ma zott ja vagy a
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ke re té ben ál ta -
la fog lal koz ta tott más sze mély az ügy fél tu laj do ná ban lévõ 
vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz közt – az ügy fél ki fe je zet -
ten et tõl el té rõ uta sí tá sa hi á nyá ban – sa ját ja ként hasz nál ja
vagy ar ról sa ját ja ként ren del kez zen,

d) meg aka dá lyoz za, hogy az ér ték pa pír ti tok kö ré be tar -
to zó in for má ció ren del te té sé tõl el té rõ en vagy jo go su lat la -
nul ke rül jön fel hasz ná lás ra,

e) biz to sít ja az al kal ma zot tak és a mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony ke re té ben ál ta la fog lal koz ta tot tak
ál tal kö tött ügy le tek rög zí té sét,

f) biz to sít ja a szá mí tó gé pes adat rög zí tés re, adat vé de -
lem re, adat men tés re és fel dol go zás ra vo nat ko zó elõ írások
tel je sü lé sét, va la mint

g) biz to sít ja min den egyéb vo nat ko zó jog sza bály ban
vagy sza bály zat ban fog lalt elõ írás tel je sü lé sét,
ide ért ve a kö vet ke ze tes ség, a fo lya ma tos fi gye lem mel kí -
sér he tõ ség és az el len õriz he tõ ség biz to sí tá sát is.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta -
tó szám vi te li, nyil ván tar tá si és in for ma ti kai rend sze ré nek
al kal mas nak kell len nie

a) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó min den ko ri pénz ügyi hely ze té nek meg ál la pí -
tá sá ra,

b) az ügy fél ál tal át adott vagy az ügy fe let meg il le tõ
pénz ügyi esz köz és pénz esz köz ál lo má nyá nak, il le tõ leg
össze gé nek min den idõ pont ban tör té nõ meg ál la pí tá sá ra,
és

c) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té sé re.

Belsõ ellenõrzési szervezeti egység

19.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol -
gál ta tó a töb bi szer ve ze ti egy sé gé tõl füg get len bel sõ el len -
õr zé si szer ve ze ti egy sé get ala kít ki, és en nek mû kö dé sé re,
el já rá sá ra vo nat ko zó an olyan sza bály za tot ké szít, amely

a) elõ se gí ti a fel ügye le ti ha tá ro za tok ban és a be fek te té -
si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó sza bály -
za ta i ban fog lal tak be tar tá sát, a te vé keny ség vég zé sé re jo -

go sí tó en ge dély ben meg ha tá ro zott te vé keny ség ha té kony
vég zé sét és biz to sít ja a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az
áru tõzs dei szol gál ta tó ve ze té sé hez szük sé ges in for má ci ók
el ér he tõ sé gét,

b) biz to sít ja a fel ügye le ti ha tá ro za tok ban és a be fek te -
té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó sza -
bály za ta i ban fog lal tak be tar tá sá nak el len õr zé sét, az eset le -
ges el té ré sek, hi á nyos sá gok fel tá rá sát, és

c) elõ se gí ti a fel ügye le ti ha tá ro za tok ban és a be fek te té -
si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó sza bály -
za ta i ban fog lal tak tól való el té rés meg aka dá lyo zá sát, va la -
mint el té rés ese tén le he tõ vé te szi a jog sze rû ál la pot hely re -
ál lí tá sát.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó a bel sõ el len õr zé si szer ve ze ti egy ség ve ze té sé -
re bel sõ el len õr zé si ve ze tõt (a továb biak ban: bel sõ el len õr) 
ne vez ki és sze mé lyét be je len ti a Fel ügye let nek.

Kockázatkezelésért felelõs szervezeti egység

20.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás – a (2) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – koc ká zat ke ze lé si szer ve ze ti egy sé get
ala kít ki, amely

a) fe le lõs a 100.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza -
bály zat ban fog lal tak vég re haj tá sá ért,

b) el vég zi a 100.  § (8) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tot,

c) a be fek te té si vál lal ko zás ál tal a 100.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott koc ká zat ke ze lé si sza bály zat ban rög zí -
tett idõ kö zön ként, de leg alább éven te be szá mol a be fek te -
té si vál lal ko zás ügy ve ze té sé nek az a) és b) pont ban fog lal -
tak tel je sí té sé rõl.

(2) Nem szük sé ges ön ál ló koc ká zat ke ze lé si szer ve ze ti
egy sé get ki ala kí ta ni ab ban az eset ben, ha a be fek te té si vál -
lal ko zás ki zá ró lag az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt te vé keny sé get vé gez vagy

a) a tárgy évet meg elõ zõ nap tá ri év ben, az egyes hó na -
pok ban vég re haj tott meg bí zá sok össz ér té ke át la go san nem 
ha lad ta meg az öt mil li árd fo rin tot, és

b) a tárgy évet meg elõ zõ nap tá ri év ben össze sen vég re -
haj tott meg bí zá sok össz ér té ke nem ha lad ta meg a hat van -
mil li árd fo rin tot.

A jogszabályoknak történõ megfelelésért felelõs vezetõ

21.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a jog sza bá lyok ban
fog lal tak nak való meg fe le lé sért, és a sza bály za tok ban fog -
lal tak nak a jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel való összhang -
jáért fe le lõs ve ze tõt ne vez ki (a továb biak ban: meg fe le lé si
ve ze tõ), aki

a) füg get len a be fek te té si vál lal ko zás más te vé keny sé -
gét irá nyí tó ve ze tõ jé tõl, vele sem alá- vagy fö lé ren delt sé -
gi, sem más mó don uta sí tá si vi szony ban nem áll, és

11702 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám



b) ren del ke zik a te vé keny sé ge vég zé sé hez szük sé ges
fel ha tal ma zás sal, erõ for rá sok kal, a fel adat el lát ás ban köz -
re mû kö dõ szak ér tõk kel és a te vé keny sé ge el vég zé sé hez
szük sé ges in for má ci ók hoz való hoz zá fé rés sel.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás meg fe le lé si ve ze tõ irá nyí -
tá sa alá tar to zó al kal ma zot tai

a) nem ve het nek részt an nak be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny sé gé nek vég zé sé ben vagy ki egé szí tõ szol gál ta tá -
sa nyúj tá sá ban, amely nek vizs gá la tát vég zik, és

b) dí ja zá su kat olyan mó don kell meg ál la pí ta ni, hogy az 
sem mi lyen mó don ne be fo lyá sol has sa az ob jek ti vi tá su kat.

(3) Nem kell a (2) be kez dés a) vagy b) pont já ban fog lal -
ta kat al kal maz ni ab ban az eset ben, ha a be fek te té si vál lal -
ko zás szá má ra ez a te vé keny sé gé nek ter mé sze te, mé re te és 
össze tett sé ge figye lembe véte lével arány ta lan ter het je len -
te ne, és a be fek te té si vál lal ko zás hi telt ér dem lõ en iga zol ja, 
hogy mind ez nem be fo lyá sol ja hát rá nyo san a jog sza bá -
lyok ban és a sza bály za tok ban fog lal tak nak való meg fe le -
lést.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a meg fe le lé si ve ze tõ sze -
mé lyét be je len ti a Fel ügye let nek.

VI. Fejezet

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ÉS AZ ÁRUTÕZSDEI 
SZOLGÁLTATÓ MÛKÖDÉSÉNEK SZEMÉLYI

FELTÉTELEI

22.  § (1) A rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ be fek -
te té si vál lal ko zás ügy ve ze té sét leg alább két bün tet len elõ -
éle tû, há rom év szak irá nyú szak mai gya kor lat tal ren del ke -
zõ ter mé sze tes sze mély, mun ka vi szony ke re té ben kö te les
el lát ni.

(2) Fi ók te lep for má já ban mû kö dõ be fek te té si vál lal ko -
zás – ide nem ért ve a más EGT-ál lam ban szék hellyel ren -
del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás fi ók te le pét – ve ze tõ ál lá sú
sze mé lyei kö zött leg alább egy olyan ma gyar ál lam pol gár -
sá gú, de vi za bel föl di sze mély nek kell len nie, aki leg alább
egy éve ál lan dó bel föl di la kó hellyel ren del ke zik.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás a mû kö dé sé nek és te vé -
keny sé ge vég zé sé nek irá nyí tá sá ra a ve ze tõ ál lá sú sze mé -
lyek kö zül elsõ szá mú ve ze tõt ne vez ki.

(4) Az a hi tel in té zet, amely be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny sé get vé gez, a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny -
ség irá nyí tá sá ra olyan bün tet len elõ éle tû sze mélyt kö te les
ki ne vez ni, aki leg alább há rom év szak irá nyú szak mai gya -
kor lat tal ren del ke zik.

23.  § Az áru tõzs dei szol gál ta tó az üz let ág irá nyí tá sá ra
olyan bün tet len elõ éle tû sze mélyt ne vez ki, aki leg alább
ket tõ év szak irá nyú szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.

24.  § (1) A 22.  § (1) és (4) be kez dé se, va la mint a 23.  §
al kal ma zá sa szem pont já ból szak mai gya kor lat ként ve he tõ
figye lembe

a) be fek te té si vál lal ko zás nál,
b) pénz ügyi in téz mény nél,
c) ér ték tõzs dén, áru tõzs dén,
d) el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet nél,
e) be fek te té si alap-ke ze lõ nél,
f) koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ nél,
g) az MNB-nél,
h) az ÁKK Zrt.-nél, a kincs tár nál,
i) köz igaz ga tá si szerv nél,
j) áru tõzs dei szol gál ta tó nál,
k) köz pon ti ér ték tár nál, vagy
l) köz pon ti szer zõ dõ fél nél

tiszt ség vi se lõ ként, köz tiszt vi se lõ ként vagy al kal ma zott -
ként be fek te té si vagy pénz ügyi szak te rü le ten el töl tött idõ.

(2) Kül föl dön szer zett szak mai gya kor lat ak kor ve he tõ
figye lembe, ha a szak irá nyú szak mai gya kor lat meg szer -
zé sé re az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek nek
meg fe le lõ in téz mény nél, il let ve nem zet kö zi pénz ügyi in -
téz mény nél ke rült sor.

Személyi összeférhetetlenség

25.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol -
gál ta tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lye, a ve ze tõ ál lá sú sze mély kö -
ze li hoz zá tar to zó ja nem le het

a) más be fek te té si vál lal ko zás ban köz vet len, il let ve
köz ve tett ré sze se dés sel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély,

b) más be fek te té si vál lal ko zás ban köz vet len, il let ve
köz ve tett ré sze se dés sel ren del ke zõ szer ve zet ve ze tõ ál lá sú 
sze mé lye,

c) más be fek te té si vál lal ko zás ve ze tõ ál lá sú sze mé lye
vagy al kal ma zott ja,

d) sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír ki bo csá tó -
já nál – ide nem ért ve a be fek te té si vál lal ko zást ma gát – ve -
ze tõ ál lá sú sze mély vagy al kal ma zott.

(2) A be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zõ hi tel in té zet e te vé keny ség 
vég zé sé re lét re ho zott szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je vagy 
az irá nyí tá sért fe le lõs, dön té si ha tás kör rel ren del ke zõ sze -
mé lye ugyan ilyen mun ka kör ben a hi tel in té zet más szer ve -
ze ti egy sé gé nél, más hi tel in té zet nél vagy be fek te té si vál -
lal ko zás nál nem fog lal koz tat ha tó.

(3) Az a sze mély, aki vel kap cso la to san az (1) és (2) be -
kez dés ben fog lalt össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, azt
ha la dék ta la nul tu do má sá ra hoz za az érin tett be fek te té si
vál lal ko zás nak, hi tel in té zet nek, il let ve ki bo csá tó nak és
ez zel egy ide jû leg be je len ti a Fel ügye let nek.

(4) Az a sze mély, aki vel kap cso la to san az össze fér he tet -
len ség fel me rült, az össze fér he tet len sé gi okot a (3) be kez -
dés ben fog lalt be je len tést kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül
meg szün te ti.
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26.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás nál a ve ze tõ ál lá sú
sze mély, az al kal ma zott vagy a mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott sze mély ál tal
foly tat ha tó gaz da sá gi te vé keny ség fel té te le it és nyil ván -
tar tá sá nak mód ját a be fek te té si vál lal ko zás sza bály zat ban
ha tá roz za meg.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben fog lalt
te vé keny sé get vég zõk rõl és az ál ta luk vég zett te vé keny -
ség rõl nyil ván tar tást ve zet.

HARMADIK RÉSZ

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉG, AZ ÁRUTÕZSDEI

SZOLGÁLTATÁS, VALAMINT A BEFEKTETÉSI
VÁLLALKOZÁSBAN ÉS AZ ÁRUTÕZSDEI

SZOLGÁLTATÓBAN TÖRTÉNÕ
TULAJDONSZERZÉS ENGEDÉLYEZÉSE

VII. Fejezet

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG
ENGEDÉLYEZÉSE

27.  § (1) A Fel ügye let a te vé keny ség vég zé sé re, il le tõ -
leg a szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sí tó en ge délyt az egyes
te vé keny sé gek re és szol gál ta tá sok ra kü lön-kü lön vagy
együt te sen adja meg an nak a ké rel me zõ nek, amely meg fe -
lel az e tör vény ben és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak és amely fe let ti
ha té kony és ered mé nyes fel ügye let el lá tá sa nem üt kö zik
aka dá lyok ba.

(2) Nem kell a Fel ügye let en ge dé lye az 5.  §-ban fog lalt
te vé keny ség vég zé sé hez, il le tõ leg szol gál ta tás nyúj tá sá -
hoz an nak a más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ
kül föl di be fek te té si vál lal ko zás nak, amely te vé keny sé gét
ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ként vagy fi ók te le pén ke resz -
tül vég zi és ren del ke zik a szék he lye sze rin ti tag ál lam ha -
tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá nak az adott te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyé vel.

(3) A Fel ügye let ál tal e tör vény sze rint ki adott, te vé -
keny ség vég zé sé re, il le tõ leg szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go -
sí tó en ge dély – fi gye lem mel a (4) és (5) be kez dés ben fog -
lal tak ra – más EGT-ál la mok ban be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny ség vég zé sé re és ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá -
ra jo go sít.

(4) Az a be fek te té si vál lal ko zás, amely a Fel ügye let be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re, il le tõ leg ki -
egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sí tó en ge dé lyé vel ren -
del ke zik és más EGT-ál lam ban kí ván ha tá ron át nyú ló te -
vé keny sé get vé gez ni, a te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ -
zõ en ér te sí ti a Fel ügye le tet és az ér te sí tés ben meg je lö li

a) azt a tag ál la mot, amely ben a te vé keny sé gét vé gez ni
kí ván ja,

b) azon be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé ge ket és ki -
egé szí tõ szol gál ta tá so kat, ame lye ket vé gez ni, il le tõ leg
nyúj ta ni kí ván, és

c) arra vo nat ko zó szán dé kát, hogy kí ván-e füg gõ ügy -
nö köt igény be ven ni.

(5) A Fel ügye let be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség
vég zé sé re, il le tõ leg ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo -
go sí tó en ge dé lyé vel ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás a
te vé keny sé gét ak kor kezd he ti meg más EGT-ál lam ban, ha
a (4) be kez dés sze rint a Fel ügye let hez kül dött ér te sí té se

a) a (4) be kez dés a) pont já ban meg je lölt tag ál lam ha -
tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá hoz be ér ke zett és 
a be fek te té si vál lal ko zás er rõl tu do mást szer zett, vagy

b) Fel ügye let hez tör té nõ be ér ke zé sét köve tõen egy hó -
nap el telt.

(6) A (4) és (5) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni kell
ab ban az eset ben is, ha a be fek te té si vál lal ko zás a be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny sé gét meg vál toz tat ja.

(7) Az a be fek te té si vál lal ko zás, amely a Fel ügye let be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re, il le tõ leg ki -
egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sí tó en ge dé lyé vel ren -
del ke zik és más EGT-ál lam te rü le tén kí ván fi ók te le pet lé -
te sí te ni, a fi ók te lep lé te sí té sét meg elõ zõ en ér te sí ti a Fel -
ügye le tet és az ér te sí tés ben meg je lö li

a) azt a tag ál la mot, amely ben a te vé keny sé gét vé gez ni
kí ván ja,

b) azon be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé ge ket és ki -
egé szí tõ szol gál ta tá so kat, ame lye ket vé gez ni, il le tõ leg
nyúj ta ni kí ván,

c) arra vo nat ko zó szán dé kát, hogy kí ván-e füg gõ ügy -
nö köt igény be ven ni, és

d) a fi ók te lep te vé keny sé gé ért fe le lõs ve ze tõ ket.

(8) A Fel ügye let be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség
vég zé sé re és ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sí tó
en ge dé lyé vel ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás fi ók te le -
pe a mû kö dé sét ak kor kezd he ti meg más EGT-ál lam ban,
ami kor

a) a (7) be kez dés sze rint a Fel ügye let hez kül dött ér te sí -
té sét köve tõen a (7) be kez dés a) pont já ban meg je lölt tag ál -
lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga a be fek te -
té si vál lal ko zást egyet ér té sé rõl ér te sí tet te, vagy

b) a Fel ügye let ál tal a (7) be kez dés a) pont já ban meg je -
lölt tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá -
hoz meg kül dött ér te sí té sét köve tõen két hó nap el telt és
tõle ez alatt sem mi lyen ér te sí tés nem ér ke zett.

(9) A (7) és (8) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni kell
ab ban az eset ben is, ha a be fek te té si vál lal ko zás fi ók te le pe
a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gét meg vál toz tat ja.

28.  § (1) A ké rel me zõ a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség vég zés re jo go sí tó en ge dély irán ti ké re lem hez
mel lé ke li

a) a lé te sí tõ ok ira tát vagy lé te sí tõ ok ira tá nak módosí -
tását,
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b) rész vény köny vé nek má so la tát,
c) a meg ha tá ro zott mér té kû in du ló tõke be fi ze té sé nek

iga zo lá sát, nyi lat ko za tot az erre vo nat ko zó ok ira ti bi zo -
nyí ték kal együtt arra, hogy az in du ló tõke be fi ze té sé hez
szük sé ges összeg az ala pí tás ban részt vevõ sze mély tör -
vényes jö ve del mé bõl szár ma zik vagy a fe le lõs ség biz to sí -
tá si szer zõ dést,

d) a vé gez ni kí vánt te vé keny ség meg ne ve zé sét és a ké -
rel me zõ dön té si, irá nyí tá si rend sze rét is tar tal ma zó szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tot,

e) egy nyi lat ko za tot ar ról, hogy a be fek te té si vál lal ko -
zás irá nyí tá sa a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lé te sí ten dõ
köz pon ti iro dá ban tör té nik,

f) több te lep hely ese tén azon te lep hely tár gyi-tech ni kai
fel té te le i nek le írá sát, ahol a te vé keny sé get foly tat ni kí ván ja,

g) az olyan gaz da sá gi tár sa ság meg ne ve zé sét, szék he -
lyét és te vé keny sé gi kö rét, amely ben a ké rel me zõ nek ré -
sze se dé se van, fel tün tet ve a ré sze se dés mér té két,

h) szám vi te li po li ti ká já nak és szám vi te li rend jé nek le -
írá sát,

i) üz le ti nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó sza bály zat ter ve ze -
tét,

j) el len õr zé si rend jé re vo nat ko zó sza bály zat ter ve ze tét,
k) az üz le ti ter vét,
l) az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -

zott tár gyi és tech ni kai fel té te lek tel je sü lé sé nek rész le tes
le írá sát,

m) az e tör vény ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti fel té te lek
tel je sü lé sét iga zo ló do ku men tu mok má so la tát,

n) az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott sze mé lyi fel té te lek tel je sü lé sét iga zo ló ok ira tok má so -
la tát,

o) a vé gez ni kí vánt te vé keny ség re vo nat ko zó ál ta lá nos
szer zõ dé si fel té te lek, az üz let sza bály zat, a pénz mo sás
meg elõ zé sét szol gá ló sza bály zat, a pénz- és ér ték ke ze lé si
sza bály zat, to váb bá a vég re haj tá si po li ti ka, va la mint az
össze fér he tet len sé gi po li ti ka ter ve ze tét,

p) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si-
szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé nek iga zo lá sát,

q) a könyv vizs gá ló iga zo lá sát arra vo nat ko zó an, hogy a 
be fek te té si vál lal ko zás in for ma ti kai rend sze re al kal mas a
18.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel -
je sí té sé re,

r) a koc ká za tok fi gye lem mel kí sé ré sé re, mé ré sé re, el -
len õr zé sé re és ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bály zat ter ve ze tét,

s) a ke res ke dé si könyv ve ze té sé re vo nat ko zó sza bály -
zat ter ve ze tét,

t) az össze vont ala pú, il le tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let
alá tar to zó be fek te té si vál lal ko zás ese té ben az össze vont
ala pú, il le tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let hez kap cso ló dó in -
for má ció át adás rend jé nek be mu ta tá sát és a be fek te té si vál -
lal ko zás sal szo ros kap cso lat ban álló sze mé lyek nyi lat ko -
za tát ar ról, hogy a be fek te té si vál lal ko zás össze vont ala pú, 
il le tõ leg ki egé szí tõ fel ügye le te ér de ké ben szük sé ges ada -
tot, tényt és in for má ci ót át ad ják,

u) a be fek te té si vál lal ko zás sal szo ros kap cso lat ban álló 
ter mé sze tes sze mély nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a
be fek te té si vál lal ko zás ré szé re át adott sze mé lyes ada ta i -
nak az össze vont ala pú, il le tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let
e tör vény sze rin ti el lá tá sa cél já ból tör té nõ ke ze lé sé hez, il -
le tõ leg to váb bí tá sá hoz,

v) az össze vont ala pú, il le tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let alá
tar to zó be fek te té si vál lal ko zás anya vál la la tá val szo ros kap -
cso lat ban álló sze mély vagy szer ve zet azo no sí tó ada ta it.

(2) A ké rel me zõ a le tét ke ze lé si te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel mé hez az (1) be kez dés ben
fog lal ta kon túl mel lé ke li a biz ton sá gi, a le tét ke ze lé si és az
ér ték tá ri sza bály zat ter ve ze tét.

(3) A ké rel me zõ a be fek te té si hi tel nyúj tá si te vé keny -
ség re jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel mé hez az (1) be kez dés -
ben fog lal ta kon túl mel lé ke li a KHR-hez tör té nõ csat la ko -
zá sá ról  szóló iga zo lást.

(4) A kül föl di ké rel me zõ a be fek te té si vál lal ko zá si te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel mé ben az
(1)–(3) be kez dé sek ben fog lal ta kon fe lül

a) meg je lö li azo kat a he lye ket is, ame lye ken a te vé -
keny sé gét vég zi,

b) meg je lö li a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek dön té si ha tás kö -
rét, és azon tes tü le tét, amely jó vá ha gyá sa nél kül egyes
dön té sek nem ér vé nye sek.

(5) A kül föl di ké rel me zõ a be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel mé hez
mel lé ke li a szék hely sze rin ti ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó ság iga zo lá sát ar ról, hogy a nem ma gyar ál -
lam pol gár sá gú ve ze tõ ál lá sú sze méllyel szem ben nem áll -
nak fenn ki zá ró okok e mun ka kör be töl té sé vel, il le tõ leg el -
lá tá sá val kap cso lat ban.

29.  § A Fel ügye let a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny -
ség vég zé sé re, il le tõ leg ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá ra
jo go sí tó en ge dély meg adá sá hoz elõ ze tesen ki ké ri a más
EGT-ál lam érin tett, ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha -
tó sá gá nak vé le mé nyét, ha a ké rel me zõ be fek te té si vál lal -
ko zás

a) a más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te -
té si vál lal ko zás, hi tel in té zet vagy biz to sí tó le ány vál la la ta,

b) a más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek -
te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet vagy biz to sí tó anya vál la la -
tá nak le ány vál la la ta,

c) el len õr zõ be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sa más
EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal -
ko zás ban, hi tel in té zet ben vagy biz to sí tó ban el len õr zõ be -
fo lyás sal ren del ke zik.

30.  § (1) A Fel ügye let a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel met el uta -
sít ja, ha

a) a ké rel me zõ az e tör vény ben vagy az e tör vény fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban fog lalt ren del ke -
zé sek nek nem fe lel meg,
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b) az a) pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg -
fe le lést hi telt ér dem lõ mó don nem iga zol ta,

c) a ké rel me zõ olyan sze méllyel vagy szer ve zet tel áll
szo ros kap cso lat ban, amely nek szék he lye olyan har ma dik
or szág ban van, amely nek jog sza bá lyai vagy a jog sza bá -
lyok ban fog lal tak ki kény sze rí té se aka dá lyoz za a be fek te -
té si vál lal ko zás fe let ti ha té kony és ered mé nyes fel ügye le -
tet, vagy

d) a ké rel me zõ meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tot
 közölt.

(2) A Fel ügye let a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség
vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel met a kül föl di be -
fek te té si vál lal ko zás fi ók te le pe ese té ben ak kor is eluta -
sítja, ha

a) nincs ér vé nyes és ha tá lyos, a fel ügye le ti ha tó sá gok
köl csö nös el is me ré sén ala pu ló, to váb bá a fi ók te le pek fel -
ügye le té re is ki ter je dõ nem zet kö zi együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás a Fel ügye let és a ké rel me zõ szol gál ta tó szék he lye
sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság kö zött,

b) a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti ál lam nem 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 pénz mo sás el le ni jog sza bá lyi elõ írásokkal,

c) a ké rel me zõ nem 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 ke ze lé si
sza bály zat tal,

d) a ké rel me zõ nem nyi lat ko zik ar ról, hogy kor lát la nul
helyt áll a fi ók te lep cég ne ve alatt ke let ke zett kö te le zett sé -
ge kért,

e) a ké rel me zõ nem nyújt ja be a szék he lye sze rin ti fel -
ügye le ti ha tó ság fi ók te lep lé te sí tés re vo nat ko zó en ge dé -
lyét, il le tõ leg hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát vagy tu do má sul -
vé te lét,

f) a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti ál lam jog sza bá lyai
nem biz to sít ják a pru dens, biz ton sá gos mû kö dést, vagy

g) a ké rel me zõ köz pon ti iro dá ja nem a szék he lye sze -
rin ti or szág ban van.

31.  § (1) A Fel ügye let a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt vissza von ja, ha

a) az en ge dély ki adá sá nak fel té te lei már nem áll nak
fenn, és azok hat hó na pon be lül nem pó tol ha tók,

b) a hi tel in té zet Hpt. 18.  § (1) be kez dé se sze rin ti, te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét, az alap ke ze lõ Tpt.
229.  § (1) be kez dé se sze rin ti, te vé keny ség vég zé sé re jo go -
sí tó en ge dé lyét, a biz to sí tó Bit. 63.  § (1) be kez dé se sze rin -
ti, te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét vissza von ta, 
ki vé ve a (3) be kez dés ben fog lalt ese tet,

c) a be fek te té si vál lal ko zás nem vi ta tott tar to zá sát az
ese dé kes sé get kö ve tõ öt na pon be lül nem egyen lí tet te ki,
és va gyo na (esz kö zei) az is mert hi te le zõk kö ve te lé sé nek
ki elé gí té sé re nem nyúj ta na fe de ze tet,

d) az en ge déllyel ren del ke zõ az en ge dé lye zett te vé -
keny sé get ti zen két hó na pon be lül nem kez di meg vagy hat
hó na pot meg ha la dó idõ tar tam alatt nem gya ko rol ja,

e) az en ge déllyel ren del ke zõ a te vé keny ség foly ta tá sá -
val fel hagy,

f) az en ge déllyel ren del ke zõ a te vé keny ség re vo nat ko -
zó, e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
elõ írásokat vagy a Be fek te tõ-vé del mi Alap sza bály za tá -
ban fog lalt kö te le zett sé ge ket is mét lõ dõ en vagy sú lyo san
meg sze gi,

g) a fi ók te lep ala pí tó já nak az adott te vé keny ség vég zé -
sé re vo nat ko zó en ge dé lyét a szék hely sze rin ti fel ügye le ti
ha tó ság vissza von ta,

h) a be fek te té si vál lal ko zás a sa ját tõke fel töl té si kö te -
le zett sé gé nek a Fel ügye let ál tal elõ írt ha tár idõ ben nem tett
ele get,

i) a be fek te té si vál lal ko zás a tõ ke meg fe le lé si kö ve tel -
mé nyek nek a Fel ügye let ál tal elõ írt ha tár idõ ben nem tesz
ele get,

j) az en ge délyt a Fel ügye let meg té vesz té sé vel vagy
más jog sza bály sér tõ mó don sze rez ték meg.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja ki vé te lé vel a Fel ügye let a
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge délyt ak kor von ja vissza, ha az en ge déllyel ren del ke -
zõ az ügy fe lé vel szem ben fenn ál ló el is mert kö te le zett sé -
ge i nek ele get tett vagy szer zõ dé se i nek tel je sí té sét más be -
fek te té si vál lal ko zás át vál lal ta. A Fel ügye let meg ha tá roz -
hat ja azo kat a fel té te le ket és elõ írásokat, ame lyek tel je sí té -
sé ig a be fek te té si vál lal ko zás te vé keny sé gét – az arra vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint – kö te les foly tat ni.

(3) Ha a Fel ügye let olyan hi tel in té zet te vé keny ség vég -
zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét von ja vissza, amely be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel
is ren del ke zik, és az en ge dély vissza vo ná sa kor meg fe lel a
be fek te té si vál lal ko zás ra vo nat ko zó sza bá lyok nak, a Hpt.
sza bá lyai sze rint be fek te té si vál lal ko zás sá ala kul hat át.

(4) A Fel ügye let a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség
vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt ha tá ro zott idõ re fel füg gesz ti, 
ha a te vé keny ség vég zés nek az en ge dé lye zés hez elõ írt fel -
té te lei már nem áll nak fenn, de azok leg fel jebb hat hó na -
pon be lül pó tol ha tók.

VIII. Fejezet

AZ ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE

32.  § A Fel ügye let a te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -
ge délyt az egyes te vé keny sé gek re kü lön-kü lön vagy
együt te sen adja meg an nak a ké rel me zõ nek, amely meg fe -
lel az e tör vény ben és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott jog sza bály ban fog lal tak nak.

33.  § (1) A ké rel me zõ a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott te vé keny ség vég zés re jo go sí tó en ge dély irán ti ké re -
lem hez mel lé ke li

a) lé te sí tõ ok ira tát és lé te sí tõ ok ira tá nak mó do sí tá sát,
b) a meg ha tá ro zott mér té kû in du ló tõke be fi ze té sé nek

iga zo lá sát, va la mint nyi lat ko za tot az erre vo nat ko zó ok ira -
ti bi zo nyí ték kal együtt arra, hogy a in du ló tõke be fi ze té sé -
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hez szük sé ges összeg az ala pí tás ban részt ve võ sze mély
tör vényes jö ve del mé bõl szár ma zik,

c) a vé gez ni kí vánt te vé keny ség meg je lö lé sét és a ké -
rel me zõ dön té si, irá nyí tá si rend sze rét is tar tal ma zó szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tot,

d) azon vál lal ko zá sok meg ne ve zé sét, szék he lyét és te -
vé keny sé gi kö rét, amely ben az áru tõzs dei szol gál ta tó tu -
laj do ni ré sze se dés sel ren del ke zik, a tu laj do ni ré sze se dés
mér té ké nek meg je lö lé sé vel,

e) szám vi te li po li ti ká já nak és szám vi te li rend jé nek le -
írá sát,

f) az üz le ti nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bály zat ter ve -
ze tét,

g) az el len õr zé si rend jé re vo nat ko zó sza bály zat ter ve -
ze tét, amely tar tal maz za az el len õr zé si szer ve ze tet és fo -
lya ma tot, va la mint a fo lya mat ba épí tett utó la gos ve ze tõi
el len õr zés re vo nat ko zó elõ írásokat is,

h) a vé gez ni kí vánt te vé keny ség re vo nat ko zó ál ta lá nos
szer zõ dé si fel té te lek, az üz let sza bály zat, a pénz mo sás
meg elõ zé sét szol gá ló sza bály zat, az irat ke ze lé si sza bály -
zat, a bel sõ el len õr zé si sza bály zat, és az ügy vi te li sza bály -
zat ter ve ze tét,

i) a sze mé lyi fel té te lek tel je sü lé sét iga zo ló ok ira tok
má so la tát,

j) e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
tár gyi, tech ni kai fel té te lek tel je sü lé sé nek rész le tes le írá sát,

k) a könyv vizs gá ló iga zo lá sát arra vo nat ko zó lag, hogy
az áru tõzs dei szol gál ta tó in for ma ti kai rend sze re al kal mas
a 18.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé re,

l) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si-
szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé nek iga zo lá sát,

m) fi ók te lep for má já ban mû kö dõ áru tõzs dei szol gál ta -
tó ese té ben a szék hely sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság iga zo lá -
sát ar ról, hogy ren del ke zik a te vé keny ség vég zé sé re jo go -
sí tó te vé keny sé gi en ge déllyel,

n) fi ók te lep for má já ban mû kö dõ áru tõzs dei szol gál ta tó
ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek dön té si, irá nyí tá si jog kö re be -
mu ta tá sát.

(2) A kül föl di ké rel me zõ a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti
ké rel mé ben az (1) be kez dés ben fog lal ta kon fe lül

a) meg je lö li azo kat a he lye ket is, ame lye ken a te vé -
keny sé gét vég zi,

b) meg je lö li a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek dön té si ha tás kö -
rét, és azon tes tü le tét, amely jó vá ha gyá sa nél kül egyes
dön té sek nem ér vé nye sek.

(3) A kül föl di ké rel me zõ a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti
ké rel mé hez mel lé ke li a szék hely sze rin ti ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó ság iga zo lá sát ar ról, hogy a nem
ma gyar ál lam pol gár sá gú ve ze tõ ál lá sú sze méllyel szem -
ben nem áll nak fenn ki zá ró okok e mun ka kör be töl té sé vel,
il le tõ leg el lá tá sá val kap cso lat ban.

34.  § A Fel ügye let az áru tõzs dei szol gál ta tó ré szé re a te -
vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély meg adá sá hoz elõ -
ze tesen ki ké ri a más EGT-ál lam érin tett, ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá nak vé le mé nyét, ha az ala pí -
ta ni kí vánt áru tõzs dei szol gál ta tó

a) a más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek -
te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet vagy biz to sí tó leányválla -
lata,

b) a más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek -
te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet vagy biz to sí tó anya vál la la -
tá nak le ány vál la la ta,

c) el len õr zõ be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sa más
EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal -
ko zás ban, hi tel in té zet ben vagy biz to sí tó ban el len õr zõ be -
fo lyás sal ren del ke zik.

35.  § (1) A Fel ügye let az áru tõzs dei szol gál ta tó te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel mét el uta -
sít ja, ha

a) a ké rel me zõ az e tör vény ben és más jog sza bály ban
fog lalt ren del ke zé sek nek nem fe lel meg,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg -
fe le lést hi telt ér dem lõ mó don nem iga zol ta, vagy

c) meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tot kö zölt.

(2) A Fel ügye let az áru tõzs dei szol gál ta tó te vé keny ség
vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel mét fi ók te lep ese -
té ben ak kor is el uta sít ja, ha

a) nincs ér vé nyes és ha tá lyos, a fel ügye le ti ha tó sá gok
köl csö nös el is me ré sén ala pu ló, to váb bá a fi ók te le pek fel -
ügye le té re is ki ter je dõ nem zet kö zi együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás a Fel ügye let és a ké rel me zõ szol gál ta tó szék he lye
sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság kö zött,

b) a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti ál lam nem 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 pénz mo sás el le ni jog sza bá lyi elõ írásokkal,

c) a ké rel me zõ nem 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 ke ze lé si
sza bály zat tal,

d) a ké rel me zõ nem nyi lat ko zik ar ról, hogy kor lát la nul
helyt áll a fi ók te lep cég ne ve alatt ke let ke zett kö te le zett sé -
ge kért,

e) a ké rel me zõ nem nyújt ja be a szék he lye sze rin ti fel -
ügye le ti ha tó ság fi ók te lep lé te sí tés re vo nat ko zó en ge dé -
lyét, il le tõ leg hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát vagy tu do má sul -
vé te lét,

f) a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti ál lam jog sza bá lyai
nem biz to sít ják a szol gál ta tók pru dens, biz ton sá gos mû kö -
dé sét, vagy

g) a ké rel me zõ köz pon ti iro dá ja nem a szék he lye sze -
rin ti or szág ban van.

36.  § (1) A Fel ügye let az áru tõzs dei szol gál ta tó te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét vissza von ja, ha

a) az en ge dély ki adá sá nak fel té te lei már nem áll nak
fenn, és azok meg fe le lõ ha tár idõn be lül nem pó tol ha tók,
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b) az áru tõzs dei szol gál ta tó sza bá lyo zott pi a ci ke res ke -
dé si joga meg szû nik,

c) az en ge déllyel ren del ke zõ az en ge dé lye zett te vé -
keny sé get ti zen két hó na pon be lül nem kez di meg vagy hat
hó na pot meg ha la dó idõ tar tam alatt nem gya ko rol ja,

d) az en ge déllyel ren del ke zõ a te vé keny ség foly ta tá sá -
val fel hagy,

e) az en ge déllyel ren del ke zõ a te vé keny ség re vo nat ko -
zó, e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
elõ írásokat vagy a Be fek te tõ-vé del mi Alap sza bály za tá -
ban fog lalt kö te le zett sé ge ket is mét lõ dõ en vagy sú lyo san
meg sze gi,

f) a fi ók te lep ala pí tó já nak az adott te vé keny ség vég zé -
sé re vo nat ko zó en ge dé lyét a szék hely sze rin ti ha tás kör rel
ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó ság vissza von ta,

g) az áru tõzs dei szol gál ta tó a sa ját tõke fel töl té si kö te -
le zett sé gé nek a Fel ügye let ál tal elõ írt ha tár idõ ben nem tett
ele get,

h) az en ge délyt a Fel ügye let meg té vesz té sé vel vagy
más jog sza bály sér tõ mó don sze rez ték meg.

(2) A Fel ügye let az áru tõzs dei szol gál ta tó te vé keny ség
vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét – fi gye lem mel a (3) be kez -
dés ben fog lal tak ra – ak kor von ja vissza, ha az en ge déllyel
ren del ke zõ az ügy fe lé vel szem ben fenn ál ló el is mert kö te -
le zett sé ge i nek ele get tett vagy szer zõ dé se i nek tel je sí té sét
más áru tõzs dei szol gál ta tó át vál lal ta.

(3) A Fel ügye let meg ha tá roz hat ja azo kat a fel té te le ket
és elõ írásokat, ame lyek tel je sí té sé ig az áru tõzs dei szol gál -
ta tó a te vé keny sé gét – az arra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint – kö te les foly tat ni.

(4) A Fel ügye let az áru tõzs dei szol gál ta tó te vé keny ség
vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét ha tá ro zott idõ re fel füg gesz -
ti, ha a te vé keny ség vég zés nek az en ge dé lye zés hez elõ írt
fel té te lei már nem áll nak fenn, de azok meg fe le lõ ha tár -
idõn be lül pó tol ha tók.

IX. Fejezet

A TULAJDONSZERZÉS ENGEDÉLYEZÉSE

A befektetési vállalkozásban történõ tulajdonszerzés

37.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás ban be fo lyá so ló ré -
sze se dés sel

a) a be fek te té si vál lal ko zás óva tos, kö rül te kin tõ és
meg bíz ha tó mû kö dé sét nem ve szé lyez te tõ, a be fek te té si
vál lal ko zás meg bíz ha tó, gon dos tu laj do no si irá nyí tá sát és
el len õr zé sét biz to sí tó, és

b) át lát ha tó tu laj do no si szer ke zet tel és kap cso lat rend -
szer rel ren del ke zõ, a be fek te té si vál lal ko zás fe let ti ha té -
kony fel ügye le ti ha tás kör gya kor lá sát biz to sí tó
sze mély vagy szer ve zet ren del kez het.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás ban tör té nõ be fo lyá so ló ré -
sze se dés szer zé sé hez a Fel ügye let elõ ze tes en ge dé lye
szük sé ges.

(3) A Fel ügye let a (2) be kez dés sze rin ti en ge délyt an nak 
a ké rel me zõ nek adja meg, amely

a) a be fo lyá so ló ré sze se dés meg szer zé sé hez szük sé ges
pénz ügyi for rás tör vényes ere de tét iga zol ta,

b) har minc nap nál nem ré geb bi ok irat tal iga zol ja, hogy
ál la mi adó ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, tár sa da lom biz to sí -
tá si szerv vel szem ben nincs tar to zá sa,

c) egyéb tu laj do no si ér de kelt sé ge és te vé keny sé ge nem 
ve szé lyez te ti a be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé sét,

d) ter mé sze tes sze mély ese té ben bün tet len elõ éle tû, és
más ki zá ró ok nem áll fenn sze mé lyé vel kap cso lat ban,

e) nem ter mé sze tes sze mély ese té ben ala pí tá sá ra jog -
sza bály sze rint ke rült sor és nem áll csõd- vagy fel szá mo -
lá si el já rás alatt, va la mint ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé vel szem -
ben ki zá ró okok nem áll nak fenn,

f) a 28.  § (1) be kez dé sé nek t) és u) pont já ban meg ha tá -
ro zott nyi lat ko za to kat a Fel ügye let ren del ke zé sé re bo csá -
tot ta.

(4) Ha a be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ a ré sze se -
dé sét úgy kí ván ja mó do sí ta ni, hogy a már meg lé võ és a
meg sze rez ni kí vánt köz vet len vagy köz ve tett ré sze se dé se
vagy sza va za ti joga együt te sen meg ha lad ja a húsz, har -
minc há rom vagy öt ven szá za lé kos mér té ket, az (5) be kez -
dés ben fog lal tak sze rin ti tar ta lom mal be je len tést tesz a
Fel ügye let nek.

(5) A be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ a be je len té -
sé ben fel tün te ti

a) a meg sze rez ni szán dé ko zott ré sze se dés mér té két, és
b) a be je len tés pil la na tá ban meg lé võ köz vet len és köz -

ve tett ré sze se dé sé nek mér té két.

(6) A be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ az (5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott be je len tést tesz a Fel ügye let nek
ab ban az eset ben is, ha a meg lé võ ré sze se dé sét a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott mér té kek va la me lyi ke alá szán dé -
ko zik csök ken te ni az zal, hogy be je len té sé ben az (5) be -
kez dés a) pont já ban sze rep lõ meg sze rez ni szán dé ko zott
ré sze se dés he lyett a szán dé kolt csök ken tés mér té két tün -
teti fel.

(7) Ha a be fek te té si vál lal ko zás, amely ben har ma dik
sze mély be fo lyá so ló ré sze se dést kí ván sze rez ni vagy
csök ken te ni, tu do mást sze rez e szán dék ról, ezt ha la dék ta -
la nul be je len ti a Fel ügye let nek.

38.  § (1) A Fel ügye let a be fek te té si vál lal ko zás 37.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be je len té sé nek be nyúj tá -
sá tól szá mí tott há rom hó na pon be lül meg vizs gál ja a ré sze -
se dés szer zé si szán dé kot ab ból a szem pont ból, hogy an nak
meg va ló su lá sát köve tõen az e tör vény ben fog lal tak tel je sí -
té se biz to sít ha tó-e.

(2) Ha a be fo lyá so ló ré sze se dést szer zõ
a) az EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó

en ge délyt ka pott be fek te té si vál lal ko zás,
b) az EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó

en ge délyt ka pott hi tel in té zet,
c) az EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó

en ge délyt ka pott biz to sí tó,
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d) az EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge délyt ka pott ÁÉKBV-t ke ze lõ tár sa ság,

e) az a)–d) pont ban fog lalt vál lal ko zás anya vál la la ta,
f) az a)–d) pont ban fog lalt vál lal ko zást el len õr zõ sze -

mély vagy szer ve zet, vagy
g) a ré sze se dés szer zés ered mé nye kép pen a be fek te té si

vál lal ko zás a be fo lyá so ló ré sze se dést meg szer zõ le ány vál -
la la ta lesz vagy el len õr zé se alá ke rül,
a Fel ügye let a 171.  §-ban fog lal tak sze rin ti kon zul tá ci ót
foly tat az a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zot tak szék he lye
sze rin ti, ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó ság gal.

39.  § (1) A Fel ügye let a be fo lyá so ló ré sze se dés meg -
szer zé sé nek jó vá ha gyá sát meg ta gad ja, ha

a) a be fo lyá so ló ré sze se dést szer zõ sze mé lye egy ér tel -
mû en nem ál la pít ha tó meg,

b) a be fo lyá so ló ré sze se dés meg szer zé sét köve tõen
nem biz to sít ha tó a be fek te té si vál lal ko zás Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén ta lál ha tó köz pon ti iro dá ból tör té nõ irá nyí -
tá sa,

c) a be fo lyá so ló ré sze se dés meg szer zé se kö vet kez té -
ben a be fek te té si vál lal ko zás sal szo ros kap cso lat ba ke rü lõ
ter mé sze tes sze mély sze mé lyes ada ta i nak az össze vont
ala pú, il let ve a ki egé szí tõ fel ügye le te ér de ké ben tör té nõ
ke ze lé sé hez való hoz zá já ru lá sa nem áll ren del ke zés re,
vagy

d) a be fo lyá so ló ré sze se dés meg szer zé se kö vet kez té -
ben a be fek te té si vál lal ko zás te vé keny ség vég zé sé re jo go -
sí tó en ge dé lye ér vé nyes sé gé hez szük sé ges más fel té te lek
nem tel je sül nek.

(2) Ha a Fel ügye let a 38.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, ren del ke zé sé re álló idõ sza kon be lül a be fo lyá so ló ré -
sze se dés meg szer zé sé nek jó vá ha gyá sát nem ta gad ja meg,
a jó vá ha gyást meg adott nak kell te kin te ni.

(3) Ha a Fel ügye let a be fo lyá so ló ré sze se dés meg szer -
zé sét nem ta gad ta meg, an nak le bo nyo lí tá sá ra ha tár idõt ál -
la pít hat meg, amely nem ha lad hat ja meg a hat hó na pot.

NEGYEDIK RÉSZ

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉG ÉS KIEGÉSZÍTÕ SZOLGÁLTATÁS

VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI

X. Fejezet

AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

A tájékoztatás általános szabályai

40.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél
vagy az ügy fél tá jé koz ta tá sa so rán, ide ért ve a be fek te té si
elem zést és a rek lá mot is vi lá gos, egy ér tel mû, ki egyen sú -
lyo zott és pon tos tá jé koz ta tást ad, a le en dõ szer zõ dõ fe let,
il le tõ leg az ügy fe let nem té vesz ti meg.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás a la kos sá gi ügy fél nek
vagy azon le en dõ szer zõ dõ fél nek  szóló tá jé koz ta tás ban,
aki a szer zõ dés kö tést köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi nõ -
sül

a) fel tün te ti a be fek te té si vál lal ko zás el ne ve zé sét,
b) nem tit kol el lé nye ges in for má ci ót, nem ad szán dé -

ko san fél re ér tel mez he tõ in for má ci ót és lé nye ges kö rül -
ményt, tényt vagy ada tot nem ál lít be lé nyeg te len ként,

c) nem hang sú lyoz za a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség, a ki egé szí tõ szol gál ta tás vagy a pénz ügyi esz köz
elõ nyös tu laj don sá ga it, il le tõ leg jel lem zõ it anél kül, hogy
ez zel egy ide jû leg a hát rá nyos tu laj don sá gok vagy jel lem -
zõk, il le tõ leg a koc ká za tok tár gyi la gos és pon tos be mu ta -
tá sá ra sor ne ke rül ne,

d) nem hasz nál a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél
szá má ra nyil ván va ló an ért he tet len, ér tel mez he tet len ki fe -
je zést, nyelv ta ni szer ke ze tet, és a tá jé koz ta tás ter je del mét
a kö zöl ni kí vánt tar ta lom mal össz hang ban ha tá roz za meg,
és

e) a (3)–(10) be kez dés ben fog lal tak sze rint jár el, fi gye -
lem mel a 3. mel lék let ben fog lal tak ra.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kat ab ban az eset ben is al -
kal maz ni kell, ha a tá jé koz ta tás – ide ért ve a be fek te té si
elem zést és a rek lá mot is – más szá má ra ké szül, de a la kos -
sá gi ügy fél vagy azon le en dõ szer zõ dõ fél szá má ra, amely
a szer zõ dés kö tést köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül,
hoz zá fér he tõ vé vá lik.

(4) Ha a be fek te té si vál lal ko zás ál tal adott tá jé koz ta tás a 
be fek te té si vál lal ko zá sok, be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny sé gek, ki egé szí tõ szol gál ta tá sok vagy pénz ügyi esz -
kö zök kö zöt ti össze ha son lí tást tar tal maz,

a) az össze ha son lí tást tár gyi la gos, tisz tes sé ges és ki -
egyen sú lyo zott mó don kell kö zöl ni,

b) meg kell je löl ni az össze ha son lí tás hoz fel hasz nált
ada tok és in for má ci ók for rá sát, és

c) a té nyek tõl el kü lö ní tett mó don be kell mu tat ni az
össze ha son lí tás so rán hasz nált fel té te le zé se ket.

(5) Ha a be fek te té si vál lal ko zás ál tal adott tá jé koz ta tás a 
pénz ügyi esz köz, a pénz ügyi esz köz bõl kép zett in dex vagy 
mu ta tó múlt be li ho za má ra, vál to zá sá ra, il le tõ leg a be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny ség múlt be li tel je sít mé nyé re vo -
nat ko zó ada tot vagy in for má ci ót tar tal maz,

a) ez az in for má ció nem le het a tá jé koz ta tás leg hang sú -
lyo sabb ele me,

b) a tá jé koz ta tás nak ki kell tér nie az adott pénz ügyi
esz köz, pénz ügyi esz köz bõl kép zett in dex vagy mu ta tó
leg alább az el múlt öt nap tá ri év ben mért ho za má ra, vál to -
zá sá ra, il le tõ leg a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség
leg alább az el múlt öt nap tá ri év ben mért tel je sít mé nyé re,

c) a be fek te té si vál lal ko zás nak pon to san meg kell je löl -
nie az ér té ke lés alap já ul szol gá ló re fe ren cia-idõ sza kot, va -
la mint a fel hasz nált in for má ci ók és ada tok for rá sát,

d) a tá jé koz ta tás ban fel tû nõ mó don fel kell hív ni a fi -
gyel met arra, hogy az ada tok, il let ve in for má ci ók a múlt ra
vo nat koz nak, és, hogy a múlt be li ada tok ból és informá -
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ciókból nem le het sé ges a jö võ be ni ho zam ra, vál to zás ra,
 illetõleg tel je sít mény re vo nat ko zó meg bíz ha tó kö vet kez -
te té se ket le von ni,

e) ha ez az in for má ció olyan más ada tok ra, il let ve in -
for má ci ók ra épül, ame lyek a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az
ügy fél szék he lye vagy ál lan dó lak he lye sze rin ti ál lam hi -
va ta los va lu ta- vagy de vi za ne mé tõl el té rõ va lu ta- vagy de -
vi za nem ben ke rül tek meg ha tá ro zás ra, a be fek te té si vál lal -
ko zás vi lá go san meg je lö li az ada tok és in for má ci ók va lu -
ta- vagy de vi za ne mét és fel hív ja a fi gyel met arra, hogy az
egyes va lu ta- vagy de vi za ne mek kö zöt ti át vál tás be fo lyá -
sol ja az el ér he tõ ered ményt,

f) ha ez az in for má ció dí jak kal, ju ta lé kok kal és egyéb
költ sé gek kel nö velt mó don szá mí tott ada tok ra és in for má -
ci ók ra épül, a be fek te té si vál lal ko zás nak be kell mu tat nia
e dí jak, ju ta lé kok és egyéb költ sé gek ha tá sát az ered -
ményre.

(6) Az (5) be kez dés b) pont já ban fog lalt kö te le zett ség
tel je sí té se so rán, ha az adott pénz ügyi esz köz, pénz ügyi
esz köz bõl kép zett in dex vagy mu ta tó ese té ben nem lé te zik
öt év ben mért ho zam ra, vál to zás ra, il le tõ leg a be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny ség ese té ben öt év ben mért tel je sít -
mény re vo nat ko zó in for má ció,

a) de leg alább egy évre vo nat ko zó in for má ció ren del -
ke zés re áll, azon tel jes ti zen két hó nap ból álló idõ sza kok ra
vo nat ko zó ho zam ra, vál to zás ra, il le tõ leg tel je sít mény re
vo nat ko zó in for má ci ót kö zöl ni kell, amely re az ren del ke -
zés re áll,

b) és nem lé te zik tel jes, leg alább ti zen két hó nap ra vo -
nat ko zó in for má ció sem, az adott pénz ügyi esz köz, pénz -
ügyi esz köz bõl kép zett in dex vagy mu ta tó, il le tõ leg a be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség ese té ben össze ha son lí -
tás nem al kal maz ha tó.

(7) Ha a be fek te té si vál lal ko zás ál tal adott tá jé koz ta tás a 
pénz ügyi esz köz, a pénz ügyi esz köz bõl kép zett in dex vagy 
mu ta tó múlt be li ho za má nak, il le tõ leg vál to zá sá nak becs lé -
sét vagy erre vo nat ko zó uta lást tar tal maz, ak kor a tá jé koz -
ta tás nak az adott pénz ügyi esz köz és a pénz ügyi esz kö zök -
bõl kép zett mu ta tó vagy in dex alap ját ké pe zõ pénz ügyi
esz köz re vagy pénz ügyi esz kö zök bõl kép zett mu ta tó ra
vagy in dex re is utal nia kell, va la mint

a) a múlt be li ho zam, il le tõ leg vál to zás becs lé sé nek az
adott pénz ügyi esz köz, pénz ügyi esz kö zök bõl kép zett mu -
ta tó vagy in dex alap ját ké pe zõ pénz ügyi esz köz vagy
pénz ügyi esz kö zök bõl kép zett mu ta tó vagy in dex va lós
múlt be li ho za mán, il le tõ leg vál to zá sán kell ala pul nia,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott, alap ter mék re vo nat ko -
zó va lós múlt be li ho zam vagy vál to zás be mu ta tá sa ese tén
az (5) be kez dés a)–c), e) és f) pont ja i ban és a (6) be kez dés -
ben fog lal tak nak is tel je sül nie kell,

c) a tá jé koz ta tás ban fel tû nõ mó don fel kell hív ni a fi -
gyel met arra, hogy az ada tok, il let ve in for má ci ók be csült
múlt be li ho zam ra vagy vál to zás ra vo nat koz nak, va la mint
hogy a múlt be li ada tok ból és in for má ci ók ból nem le het sé -

ges a jö võ be ni ho zam ra, il le tõ leg vál to zás ra, vo nat ko zó
meg bíz ha tó kö vet kez te té se ket le von ni.

(8) Ha a be fek te té si vál lal ko zás ál tal adott tá jé koz ta tás a 
pénz ügyi esz köz, a pénz ügyi esz köz bõl kép zett in dex vagy 
mu ta tó jö võ be ni ho za má ra, vál to zá sá ra, il le tõ leg a be fek -
te té si szol gál ta tá si te vé keny ség jö võ be ni tel je sít mé nyé re
vo nat ko zó in for má ci ót tar tal maz

a) ez az in for má ció nem ala pul hat és nem is utal hat a
pénz ügyi esz köz, a pénz ügyi esz köz bõl kép zett in dex vagy 
mu ta tó be csült múlt be li ho za má ra, vál to zá sá ra, il le tõ leg a
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség múlt be li tel je sít mé -
nyé re,

b) an nak olyan éssze rû és tár gyi la gos fel té te le zé se ken
kell ala pul nia, ame lye ket tény sze rû ada tok kal kell alá tá -
masz ta ni,

c) ha ez az in for má ció dí jak kal, ju ta lé kok kal és egyéb
költ sé gek kel nö velt mó don szá mí tott ada tok ra és in for má -
ci ók ra épül, a be fek te té si vál lal ko zás nak be kell mu tat nia
e dí jak, ju ta lé kok és egyéb költ sé gek ha tá sát az ered mény -
re,

d) a tá jé koz ta tás ban fel tû nõ mó don fel kell hív ni a fi -
gyel met arra, hogy az ada tok, il let ve in for má ci ók becs lé -
sen ala pul nak, va la mint hogy ezen elõ re jel zés bõl nem le -
het sé ges a va lós jö võ be ni ho zam ra, vál to zás ra, il le tõ leg
tel je sít mény re vo nat ko zó meg bíz ha tó kö vet kez te té se ket
le von ni.

(9) Ha a be fek te té si vál lal ko zás ál tal adott tá jé koz ta tás
adó ügyi el szá mo lás ra vagy adó ügyi kö vet kez mény re vo -
nat ko zó in for má ci ót tar tal maz, a tá jé koz ta tás ban fel tû nõ
mó don fel kell hív ni a fi gyel met arra, hogy ez pon to san
csak az ügy fél egye di kö rül mé nyei alap ján ítél he tõ meg,
va la mint hogy a jö võ ben vál toz hat.

(10) A be fek te té si vál lal ko zás ál tal adott tá jé koz ta tás
nem tar tal maz hat ja fel ügye le ti ha tó ság ne vét olyan össze -
füg gés ben vagy szö veg kör nye zet ben, amely bõl olyan kö -
vet kez te tést le het ne le von ni, hogy az adott fel ügye le ti ha -
tó ság ki fe je zet ten ja va sol ná vagy el is mer né a be fek te té si
vál lal ko zást, an nak te vé keny sé gét vagy az adott pénz ügyi
esz közt.

41.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál -
ta tá si te vé keny sé ge vagy ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té -
ben – a 43.  §-ban fog lal tak ra is fi gye lem mel – tá jé koz tat ja
az ügy fe let vagy a le en dõ szer zõ dõ fe let

a) a be fek te té si vál lal ko zás ra vo nat ko zó alap ve tõ tud -
ni va lók ról,

b) a be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé sé nek és te vé keny -
sé ge i nek sza bá lya i ról,

c) a le en dõ szer zõ dõ fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt
meg il le tõ pénz ügyi esz köz és pénz esz köz ke ze lé sé nek
sza bá lya i ról,

d) a szer zõ dés ben fog lalt ügy let ben érin tett pénz ügyi
esz köz zel kap cso la tos tud ni va lók ról,
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e) a szer zõ dés ben fog lalt ügy let tel kap cso la tos tud ni va -
lók ról, ide ért ve az ügy le tet érin tõ nyil vá nos in for má ci ó -
kat, va la mint az ügy let koc ká za tát,

f) a 62.  § (2) be kez dés i) pont ja sze rin ti vég re haj tá si
hely szí nek rõl,

g) a szer zõ dés kö tés hez, va la mint – egy ko ráb ban meg -
kö tött és ha tály ban lévõ szer zõ dés (a továb biak ban: ke ret -
szer zõ dés) lét re ho za ta la ese té ben – az egyes ügy le tek
meg kö té sé hez kap cso ló dó költ ség rõl, díj ról, amely az
ügy fe let ter he li.

(2) Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az (1) be kez -
dés sze rin ti tá jé koz ta tást olyan idõ ben kell meg ad ni, hogy
az ügy fél nek – a hely zet sür gõs sé gé re és a vá lasz in téz ke -
dés hez szük sé ges idõ re, va la mint a szer zõ dés tár gyát ké pe -
zõ ügy let össze tett sé gé re te kin tet tel – kel lõ ide je áll jon
ren del ke zés re a tá jé koz ta tás ban fog lalt in for má ci ók meg -
ér té sé hez és a meg ala po zott dön tés hez.

42.  § (1) Ha e tör vény a be fek te té si vál lal ko zás szá má ra
tar tós adat hor do zón tel je sí ten dõ tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
get ír elõ, e kö te le zett sé gét

a) írás ban, vagy
b) egyéb tar tós adat hor do zón

tel je sí ti.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás szá má ra e tör vény ben elõ -
írt tá jé koz ta tá si kö te le zett ség az (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti tar tós adat hor do zón ak kor tel je sít he tõ, ha

a) a tá jé koz ta tás ezen esz kö ze meg fe lel a be fek te té si
vál lal ko zás és a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél kö zött
lét re jö võ vagy meg lé võ szer zõ dés ben fog lal tak nak, és

b) a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél ki fe je zet ten az
(1) be kez dés b) pont já ban fog lalt adat hor do zót vá laszt ja.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben, a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél tá jé -
koz ta tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ tá jé -
koz ta tást úgy is meg ad hat ja, hogy azt nem ki fe je zet ten egy 
adott le en dõ szer zõ dõ fél nek vagy ügy fél nek cí me zi, ha -
nem egy ál ta la meg ha tá ro zott hon la pon te szi el ér he tõ vé,
ha

a) a tá jé koz ta tás ezen esz kö ze meg fe lel a be fek te té si
vál lal ko zás és a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél kö zött
lét re jött, il let ve lét re jö võ szer zõ dés ben fog lal tak nak,

b) a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél ki fe je zet ten
hoz zá já ru lá sát adja a tá jé koz ta tás ezen for má já hoz,

c) az ügy fe let elekt ro ni kus úton ér te sí tet te a hon lap cí -
mé rõl, és meg je löl te, hogy az adott in for má ció pon to san a
hon lap mely ré szén ér he tõ el,

d) gon dos ko dik ar ról, hogy a hon la pon el ér he tõ in for -
má ció min den pil la nat ban ak tu á lis le gyen, és

e) gon dos ko dik ar ról, hogy az adott in for má ció az adott 
hon la pon fo lya ma to san hoz zá fér he tõ le gyen mind ad dig,
amíg az ügy fél szá má ra an nak is me re te szük sé ges le het.

(4) A (2) be kez dés a) pont ja és a (3) be kez dés a) pont ja
ér tel mé ben a tá jé koz ta tás esz kö zét min den eset ben a be -
fek te té si vál lal ko zás és a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy -

fél kö zött lét re jö võ vagy lét re jött szer zõ dés ben fog lal tak -
nak meg fe le lõ nek kell te kin te ni, ha a le en dõ szer zõ dõ fél
vagy az ügy fél

a) nyi lat ko za ta sze rint rend sze res in ter net hoz zá fé rés -
sel ren del ke zik, vagy

b) a be fek te té si vál lal ko zás sal való kap cso lat tar tás
mód ja ként az elekt ro ni kus le ve le zést vá lasz tot ta.

XI. Fejezet

A SZERZÕDÉSKÖTÉS SZABÁLYAI

Elõzetes tájékoztatási kötelezettség

43.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál -
ta tá si vagy ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té ben – a (12) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – leg ké sõbb az adott szer -
zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en tá jé koz tat ja a le en dõ szer -
zõ dõ fe let, ha a szer zõ dés meg kö té sét köve tõen la kos sá gi
ügy fél nek mi nõ sül, va la mint a la kos sá gi ügy fe let

a) a szer zõ dés fel té te le i rõl, és
b) a szer zõ dés ben fog lal tak kal köz vet le nül össze füg gõ, 

a (3)–(4) be kez dés ben, va la mint az (5) be kez dés
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott ada tok ról.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny sé ge vagy ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té ben – a
(12) be kez dés ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – leg ké sõbb az 
(1) be kez dés ben fog lalt szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szol -
gál ta tás tel je sí té sét meg elõ zõ en tá jé koz tat ja

a) a la kos sá gi ügy fe let a (3)–(5) és a (7)–(9) be kez dés -
ben, és

b) a szak mai ügy fe le ket a (8) be kez dés d) és e) pont já -
ban
fog lal tak ról.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás a 41.  § (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás ke re té ben köz li a
le en dõ szer zõ dõ fél lel, amely a szer zõ dés kö tést köve tõen
la kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül vagy a la kos sá gi ügy fél lel

a) a be fek te té si vál lal ko zás el ne ve zé sét, szék he lyét és
egyéb el ér he tõ sé ge it,

b) az ügy fél ál tal a be fek te té si vál lal ko zás sal való kap -
cso lat tar tás so rán hasz nál ha tó nyel ve ket,

c) az ügy fél lel való kap cso lat tar tás mód ját, esz kö zét,
ide ért ve a meg bí zás kül dé sé nek és fo ga dá sá nak mód ját,
esz kö zét,

d) a be fek te té si szol gál ta tá si, va la mint a ki egé szí tõ be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -
ge dé lyé nek szá mát, va la mint az ezen en ge délyt ki adó fel -
ügye le ti ha tó ság ne vét és le ve le zé si cí mét, és

e) füg gõ ügy nök igény be vé te le ese tén e tényt, va la mint 
azon EGT-ál lam meg ne ve zé sét, amely ben a füg gõ ügy nö -
köt nyil ván tar tás ba vet ték.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben a le en dõ szer zõ dõ fél szá má ra, amely
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a szer zõ dés kö tést köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül
vagy a la kos sá gi ügy fél szá má ra a (2) be kez dés ben fog lal -
tak mel lett tá jé koz ta tást ad

a) a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott, az ügy fél port fó li ó já -
ban lévõ pénz ügyi esz köz ér té ke lé sé nek gya ko ri sá gá ról és
az ér té ke lés mód sze ré rõl,

b) az ügy fél pénz ügyi esz kö ze i nek és pénz esz kö ze i nek
egy ré szé rõl vagy egé szé rõl való ren del ke zés te kin te té ben
a port fó li ó ke ze lõ sza bad mér le ge lé si jo gá nak rész le te i rõl,

c) ar ról a re fe ren cia ér ték rõl, amely hez ké pest az ügy fél
port fó li ó já ban lévõ pénz ügyi esz köz ho za ma meg ha tá ro -
zás ra ke rül,

d) az ügy fél port fó li ó já ba ke rül he tõ pénz ügyi esz kö -
zök rõl és az ezek re vo nat ko zó an vég re hajt ha tó ügy le tek -
rõl, ide ért ve a kap cso ló dó kor lá to zá so kat, és

e) a port fó lió ke ze lé se so rán ér vé nye sü lõ cél ki tû zé sek -
rõl, a port fó li ó ke ze lõ mér le ge lé se so rán sze re pet ját szó
koc ká za ti szint rõl, és a port fó li ó ke ze lõ mér le ge lé si jo gát
érin tõ kor lá tok ról.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás a 41.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott, a mû kö dé sé nek és te vé keny -
sé gé nek sza bá lya i ról  szóló tá jé koz ta tás so rán köz li a le en -
dõ szer zõ dõ fél lel, amely a szer zõ dés kö tést köve tõen la -
kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül vagy a la kos sá gi ügy fél lel

a) az ügy fél szá má ra vég zett, il le tõ leg nyúj tott, a be fek -
te té si szol gál ta tá si te vé keny ség rõl vagy a ki egé szí tõ szol -
gál ta tás ról  szóló je len tés gya ko ri sá gát, idõ zí té sét és jel le -
gét,

b) az ügy fél pénz ügyi esz kö ze i nek vagy pénz esz kö ze i -
nek ke ze lé se ese tén ezen esz kö zök meg óvá sát biz to sí tó in -
téz ke dé sek össze fog la lá sát, ide ért ve az ügy fél ren del ke zé -
sé re álló be fek te tõ vé del mi rend szer rõl és an nak mû kö dé -
sé rõl  szóló tá jé koz ta tást,

c) a 110.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze fér he -
tet len sé gi po li ti ka össze fog la ló le írá sát, és

d) az ügy fél tõl ka pott meg bí zás vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó ál ta lá nos sza bá lyok ról  szóló, a 63.  § sze rin ti vég re -
haj tá si po li ti ká nak a 63.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin -
ti ele me it.

(6) A be fek te té si vál lal ko zás az (5) be kez dés c) pont ja
sze rin ti tá jé koz ta tá son túl a le en dõ szer zõ dõ fél, amely a
szer zõ dés kö tést köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül
vagy a la kos sá gi ügy fél ké ré sé re bár mely az össze fér he tet -
len sé gi po li ti ka tar tal má ra vo nat ko zó to váb bi rész let rõl tá -
jé koz ta tást ad.

(7) A be fek te té si vál lal ko zás a 41.  § (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott, az ügy fél tu laj do nát ké pe zõ
vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz köz ke ze lé sé vel kap cso la -
to san

a) ha a la kos sá gi ügy fél tu laj do ná ban álló vagy õt meg -
il le tõ pénz ügyi esz köz vagy pénz esz köz a be fek te té si vál -
lal ko zás ne vé ben el já ró har ma dik fél ke ze lé sé be ke rül het,
tá jé koz ta tást ad er rõl a le he tõ ség rõl, a be fek te té si vál lal ko -
zást a szék he lye sze rin ti ál lam joga alap ján e har ma dik
sze mély te vé keny sé gért ter he lõ fe le lõs sé gé rõl, va la mint a

har ma dik fél eset le ges fi ze tés kép te len sé gé nek az ügy fél re
vo nat ko zó kö vet kez mé nye i rõl,

b) ha a szék he lye sze rin ti vagy a har ma dik sze mély
szék he lye sze rin ti ál lam joga alap ján a la kos sá gi ügy fél tu -
laj do nát ké pe zõ vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz köz har ma -
dik fél ke ze lé sé ben lévõ gyûj tõ szám lá ra ke rül het, tá jé koz -
tat ja az ügy fe let er rõl a le he tõ ség rõl és ki fe je zet ten, jól ért -
he tõ en fel hív ja a fi gyel met az eb bõl adó dó koc ká za tok ra,

c) ha a szék he lye sze rin ti ál lam vagy a ne vé ben el já ró
har ma dik sze mély szék he lye sze rin ti ál lam joga nem te szi
le he tõ vé a la kos sá gi ügy fél tu laj do nát ké pe zõ vagy õt
meg il le tõ pénz ügyi esz kö zök és a be fek te té si vál lal ko zás
vagy a ne vé ben el já ró har ma dik sze mély sa ját esz kö ze i nek 
el kü lö ní tett ke ze lé sét, tá jé koz ta tást ad er rõl a tény rõl, va -
la mint ki fe je zet ten és jól ért he tõ en fel hív ja a fi gyel met az
eb bõl adó dó koc ká za tok ra,

d) ha az ügy fél tu laj do nát ké pe zõ vagy õt meg il le tõ
pénz ügyi esz köz vagy pénz esz köz olyan szám lá ra ke rül,
amely re vo nat ko zó an az egyéb ként a be fek te té si vál lal ko -
zás és az ügy fél kö zött fenn ál ló szer zõ dés re irány adó jog -
tól el té rõ jog ér vé nye sül, tá jé koz tat ja az ügy fe let az eb bõl
adó dó, az ügy fél jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re irány adó sza -
bá lyok el té ré sé rõl,

e) tá jé koz tat ja az ügy fe let az ügy fél tu laj do ná ban lévõ
vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz köz re vagy pénz esz köz re
vo nat ko zó biz to sí té ki kö te le zett sé gé rõl vagy be szá mí tá si
jo go sult sá gá ról, il let ve – ha ilyen lé te zik – a le tét ke ze lõ -
nek ugyan ezen pénz ügyi esz köz vagy pénz esz köz vo nat -
ko zá sá ban fenn ál ló ha son ló kö te le zett sé gé rõl vagy jo go -
sult sá gá ról,

f) egy olyan ér ték pa pír ala pú fi nan szí ro zá si ügy le tet
meg elõ zõ en, amely a la kos sá gi ügy fél tu laj do ná ban lévõ
vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz köz re vo nat ko zik vagy bár -
mely más ügy le tet meg elõ zõ en, amely ugyan ezen esz közt
érin ti és a be fek te té si vál lal ko zás sa ját szám lá já ra vagy
más ügy fél szám lá já ra ke rül vég re haj tás ra, tel jes körû, vi -
lá gos és pon tos tá jé koz ta tást ad az ügy fél szá má ra e pénz -
ügyi esz köz hasz ná la tá val kap cso la tos kö te le zett sé gé rõl és 
fe le lõs sé gé rõl, ide ért ve az esz köz vissza szol gál ta tá sá nak
sza bá lya it, va la mint a koc ká za tok ról.

(8) A be fek te té si vál lal ko zás 41.  § (1) be kez dés d) és
e) pont já ban meg ha tá ro zott, a pénz ügyi esz köz re, il let ve
az ügy let koc ká za tá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás so rán – az
ügy fél mi nõ sí té sé nek, va la mint a 44.  §, il let ve a 45.  § sze -
rin ti elõ ze tes tá jé ko zó dás so rán fel tár tak meg fe le lõ figye -
lembe véte lével – ki tér

a) a pénz ügyi esz köz koc ká za tá ra, ide ért ve a tõ ke át té -
tel lé nye gé re és ha tá sa i ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást és a tel -
jes be fek te tett összeg eset le ges el vesz té sé nek koc ká za tá ra
vo nat ko zó fel hí vást,

b) a pénz ügyi esz köz pi a ci hely ze té re,
c) a pénz ügyi esz köz árá nak vo la ti li tá sá ra, il let ve a piac 

el éré sé ben ta pasz tal ha tó eset le ges kor lá tok ra,
d) a pénz ügyi esz köz szer zõ dés kö tés idõ pont ját meg -

elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó ár fo lyam-ala ku lá sá ra az
1287/2006/EK bi zott sá gi ren de let sze rint,
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e) arra a tény re, hogy az adott pénz ügyi esz köz re vo nat -
ko zó tranz ak ció, pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás és a to -
váb bi kap cso ló dó kö te le zett sé gek – ide ért ve a fel té te les
kö te le zett ség vál la lást is – ered mé nye kép pen az ügy fél
pót ló la gos be fi ze té si kö te le zett ség re szá mít hat a pénz ügyi
esz köz meg szer zé sé nek költ sé gén fe lül,

f) a pénz ügyi esz köz zel kap cso la tos le té ti kö ve tel mény
vagy ha son ló kö te le zett ség ér vé nye sü lé sé re,

g) azon szer zõ dõ fél, amely a szer zõ dés kö tést köve tõen 
la kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül, és a la kos sá gi ügy fél ese té -
ben, a pénz ügyi esz köz for ga lom ba ho za ta la ese tén a
2003/71/EK bi zott sá gi irány elv sze rin ti ki bo csá tá si tá jé -
koz ta tó köz zé té te li he lyé re,

h) an nak a köl csön ha tás nak a lé nye gé re, amely ered -
mé nye kép pen egy egy nél több össze te võ bõl álló pénz ügyi
esz köz koc ká za ta eset leg meg ha lad hat ja az egyes össze te -
võk koc ká za ta i nak össze gét,

i) a h) pont ban meg ha tá ro zott, egy nél több össze te võ -
bõl álló pénz ügyi esz köz egyes össze te võ i nek le írá sá ra, és

j) a ga ran ci át ma gá ban fog la ló pénz ügyi esz köz ese té -
ben a ga ran cia ter mé sze té nek rész le te zé sé re oly mó don,
hogy ab ból mind a ga ran cia vál la ló, mind a ga ran tált in téz -
mény meg is mer he tõ le gyen és a ga ran cia lé nye ge a la kos -
sá gi ügy fél szá má ra meg ítél he tõ le gyen.

(9) A be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél nek,
amely a szer zõ dés kö tést köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi -
nõ sül vagy a la kos sá gi ügy fél nek a 41.  § (1) be kez dés
g) pont já ban fog lalt, költ sé gek kel és dí jak kal kap cso la tos
tá jé koz ta tá sa so rán

a) tá jé koz ta tást ad az ügy fél ál tal a pénz ügyi esz köz
meg szer zé sé vel, tar tá sá val, a be fek te té si vál lal ko zás be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé ge vagy ki egé szí tõ szol -
gál ta tá sa ke re té ben szá má ra nyúj tott szol gál ta tá sá ról  szóló 
szer zõ dés lét re ho za ta lá val, fenn tar tá sá val és tel je sí té sé vel
kap cso la to san – ide ért ve a ke ret szer zõ dés alap ján adott
meg bí zás hoz kap cso ló dó an – vi se len dõ min den költ ség -
rõl, ide ért ve bár mi lyen dí jat, ju ta lé kot (pénz ügyi esz kö -
zön ként és ügy le te ként), hoz zá já ru lást, va la mint adót,
ame lyet a be fek te té si vál lal ko zás von le vagy szá mol el
(a továb biak ban: tel jes ár),

b) tá jé koz ta tást ad az egyes de vi zák vagy va lu ták meg -
ne ve zé sé rõl, az al kal ma zott át vál tá si ár fo lyam ról és az át -
vál tás költ sé ge i rõl, ha az a) pont ban meg ha tá ro zott tel jes
árat vagy an nak egy ré szét kül föl di va lu tá ban vagy de vi zá -
ban kell meg fi zet ni,

c) fel hív ja a fi gyel mét arra, hogy a szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó ügy let kap csán
olyan költ ség, il let ve adó fi ze té si kö te le zett ség ke let kez -
het, amely meg fi ze té se nem a be fek te té si vál lal ko zá son
ke resz tül tör té nik,

d) tá jé koz ta tást ad a fi ze tés re vagy a tel je sí tés mód já ra
vo nat ko zó egyéb sza bá lyok ról.

(10) Ha a (9) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tel -
jes ár összeg sze rû en pon to san nem ha tá roz ha tó meg, a be -
fek te té si vál lal ko zás meg ad ja a szá mí tás mód ját és az alap -

ját ké pe zõ in for má ci ót úgy, hogy az ügy fél szá má ra az
meg ítél he tõ le gyen.

(11) Az ÁÉKBV ál tal ké szí tett, a Tpt.-ben meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti rö vi dí tett tá jé koz ta tót úgy kell te kin te ni,
mint amely meg fe lel a 41.  § (1) be kez dés d), e) és g) pont -
ja, il let ve a (8) és (9) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le -
zett ség tel je sí té sé nek.

(12) A be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél nek,
amely a szer zõ dés kö tést köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi -
nõ sül vagy a la kos sá gi ügy fél nek az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tást az (1), il let ve (2) be kez dés ben fog -
lal tak tól el té rõ en köz vet le nül az adott szer zõ dés meg kö té -
sét köve tõen, il let ve a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé -
koz ta tást köz vet le nül a szol gál ta tás tel je sí té sé nek meg kez -
dé sét köve tõen ad hat ja meg, ha

a) ha a be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél lel
vagy az ügy fél lel szem ben a Tétv. 4.  §-ában meg ha tá ro zott 
kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, füg get le nül at tól, hogy a
Tétv. az adott eset ben al kal ma zan dó-e, vagy

b) egyéb ese tek ben azért nem ké pes a tá jé koz ta tá si kö -
te le zett ség nek az (1) vagy (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ ben ele get ten ni, mert a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az
ügy fél ki fe je zett ké ré sé re a szer zõ dést olyan táv köz lõ esz -
köz út ján kö tik, amely nem te szi le he tõ vé az elõ ze tes tá jé -
koz ta tást.

(13) A be fek te té si vál lal ko zás a (3)–(10) be kez dés ben
elõ írt tá jé koz ta tást írás ban, más tar tós adat hor do zón vagy
a be fek te tés vál lal ko zás ál tal meg ha tá ro zott hon la pon adja
meg.

(14) A be fek te té si vál lal ko zás a (3)–(10) be kez dés sze -
rin ti in for má ció tar tal má ban be kö vet ke zõ, szer zõ dés tár -
gyát ké pe zõ ügy let vagy pénz ügyi esz köz te kin te té ben lé -
nye ges vál to zá sá ról – az ere de ti tá jé koz ta tás sal azo nos
mó don, il let ve adat hor do zón – ér te sí ti az ügy fe let.

Elõzetes tájékozódási kötelezettség

44.  § (1) Az a be fek te té si vál lal ko zás, amely be fek te té si
ta nács adá si vagy port fó li ó ke ze lé si te vé keny sé get vé gez,
e te vé keny sé ge ke re té ben a (2) be kez dés ben fog lal tak sze -
rint a szer zõ dés meg kö té sét vagy ke ret szer zõ dés ese té ben
a meg bí zás vég re haj tá sát meg elõ zõ en

a) meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a le en dõ szer zõ dõ fél, il let -
ve az ügy fél is me re tei és a szer zõ dés vagy meg bí zás tár -
gyát ké pe zõ pénz ügyi esz köz zel vagy ügy let tel kap cso la -
tos gya kor la ta, koc ká zat vi se lõ ké pes sé ge meg fe le lõ-e
 ahhoz, hogy meg ala po zott be fek te té si dön tést hoz zon, és

b) a szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té se ér de ké ben szük -
sé ges mér ték ben fel tár ja a le en dõ szer zõ dõ fél, il let ve az
ügy fél jö ve del mi hely ze tét és be fek te té si cél ja it,
an nak ér de ké ben, hogy a kö rül mé nye i hez iga zo dó, a be -
fek te té si el vá rá sai meg va ló sí tá sá ra al kal mas ügy le tet vagy 
pénz ügyi esz közt ajánl jon.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé ko zó dás
(a továb biak ban: al kal mas sá gi teszt) ke re té ben a be fek te -
té si vál lal ko zás ér té ke li, hogy a be fek te té si ta nács adá si te -
vé keny sé ge vagy port fó li ó ke ze lé si te vé keny sé ge ke re té -
ben kí nált szol gál ta tás

a) al kal mas-e a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél ál tal 
meg je lölt be fek te té si cé lok meg va ló sí tá sá ra,

b) kap csán fel me rü lõ, a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az
ügy fél be fek te té si cél ja i val egyéb ként össz hang ban lévõ
koc ká zat mér té ke meg fe lel-e az ügy fél pénz ügyi te her vi -
se lõ ké pes sé gé nek, és

c) ter mé sze té hez és a kap cso ló dó koc ká za tok meg ér té -
sé hez és ér té ke lé sé hez a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy -
fél meg fe le lõ ta pasz ta lat tal és is me ret tel ren del ke zik-e,
ide ért ve a port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség kap csán az e te -
vé keny ség bõl adó dó koc ká za to kat is.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt be fek te té si cé lok 
ér té ke lé se so rán a be fek te té si vál lal ko zás meg vizs gál ja
leg alább

a) azt az idõ sza kot, ame lyen be lül a le en dõ szer zõ dõ fél 
vagy az ügy fél tar ta ni kí ván ja a be fek te té sét,

b) a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél koc ká zat vál la -
lá si haj lan dó sá gát és koc ká zat vi se lõ ké pes sé gét, és

c) a be fek te tés sel meg va ló sí ta ni kí vánt célt.

(4) A (2) be kez dés b) pont já ban fog lalt pénz ügyi te her -
vi se lõ ké pes ség ér té ke lé se so rán a be fek te té si vál lal ko zás
meg vizs gál ja leg alább

a) a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél rend sze res jö -
ve del mé nek össze gét és for rá sát,

b) a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél bir to ká ban lévõ
esz kö zök nagy sá gát, kü lö nös te kin tet tel a lik vid esz kö zök, 
be fek te tett esz kö zök és az in gat la nok ál lo má nyá ra, és

c) a le en dõ szer zõ dõ fe let vagy az ügy fe let ter he lõ
rend sze res kö te le zett sé gek össze gét és for rá sát.

(5) A (2) be kez dés c) pont já ban fog lalt is me ret és ta -
pasz ta lat ér té ke lé se so rán a be fek te té si vál lal ko zás

a) fel tár ja a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél ál tal is -
mert szol gál ta tá so kat, ügy le te ket és pénz ügyi esz kö zö ket,

b) vizs gál ja a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél pénz -
ügyi esz kö zök kel vég re haj tott ügy le te i nek ter mé sze tét,
mé re tét és gya ko ri sá gát, va la mint azt, hogy ezen ügy le tek
mi lyen idõ tá von be lül va ló sul tak meg, és

c) vizs gál ja a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél is ko lai 
vég zett sé gét, fog lal ko zá sát vagy az ér té ke lés szem pont já -
ból re le váns ko ráb bi fog lal ko zá sát.

(6) Az (1) és (5) be kez dés ben fog lalt al kal mas sá gi teszt
so rán a be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél tõl
vagy az ügy fél tõl

a) va gyo ni és jö ve del mi hely ze té re vo nat ko zó írás be li
nyi lat ko za tát,

b) az a) pont ban sze rep lõ nyi lat ko zat alá tá masz tá sát
szol gá ló ok irat be mu ta tá sát, vagy

c) más be fek te té si vál lal ko zás sal vagy áru tõzs dei szol -
gál ta tó val való meg ál la po dá sá nak fel tá rá sát
kér he ti.

(7) Ha a be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés sze rin ti
szol gál ta tá sát szak mai ügy fél nek nyújt ja, ak kor a (2) be -
kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té telt tel je sí tett nek
te kin ti az zal, hogy ha a szak mai ügy fél lé mi nõ sí tés re a
49.  § (1) be kez dé se sze rint ke rült sor, ak kor ezt az ügy fél
49.  § (2) be kez dé se sze rin ti ké rel mé ben meg je lölt pénz -
ügyi esz köz és ügy let vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.

(8) Ha a be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si ta nács adá si
te vé keny sé ge ke re té ben a 48.  § sze rin ti szak mai ügy fél nek 
nyújt szol gál ta tást, a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel té telt tel je sí tett nek te kin ti.

(9) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott al kal mas sá gi teszt 
vég re haj tá sa so rán a be fek te té si vál lal ko zás nem tá masz -
kod hat a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél ál tal kö zölt in -
for má ci ó ra, ha fel is me ri vagy fel kel le ne is mer nie azt,
hogy az in for má ció nyil ván va ló an el avult, hi bás vagy hi á -
nyos.

45.  § (1) Az a be fek te té si vál lal ko zás, amely a 44.  §
(1) be kez dé sé ben nem em lí tett be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny sé get vé gez, a szer zõ dés meg kö té sét vagy ke ret -
szer zõ dés ese tén a meg bí zás vég re haj tá sát meg elõ zõ en – a
(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a le en dõ szer zõ dõ fél -
tõl, il le tõ leg az ügy fél tõl nyi lat ko za tot kér

a) a szer zõ dés ben fog lalt ügy let lé nye gé vel,
b) az ügy let ben érin tett pénz ügyi esz köz jel lem zõ i vel,

és
c) kü lö nö sen ezek koc ká za ta i val

kap cso la tos is me re te i rõl és ta pasz ta la ta i ról, an nak meg íté -
lé se ér de ké ben, hogy a be fek te té si vál lal ko zás va ló ban a
szá má ra meg fe le lõ ügy le tet vagy pénz ügyi esz közt ajánl ja.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt is me ret és ta pasz ta lat ér -
té ke lé se (a továb biak ban: meg fe le lé si teszt) so rán a be fek -
te té si vál lal ko zás

a) fel tár ja a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél ál tal is -
mert szol gál ta tá so kat, ügy le te ket és pénz ügyi esz kö zö ket,

b) vizs gál ja a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél pénz -
ügyi esz kö zök kel vég re haj tott ügy le te i nek ter mé sze tét,
mé re tét és gya ko ri sá gát, va la mint azt, hogy ezen ügy le tek
mi lyen idõ tá von be lül va ló sul tak meg, és

c) vizs gál ja a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél is ko lai 
vég zett sé gét, fog lal ko zá sát vagy az ér té ke lés szem pont já -
ból re le váns ko ráb bi fog lal ko zá sát.

(3) Nem kell az (1) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni, 
ha a be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél lel vagy
az ügy fél lel az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já ban
fog lal tak ra köt meg ál la po dást és

a) az ügy let sza bá lyo zott pi ac ra vagy az zal azo nos fel -
té te lek nek meg fe le lõ har ma dik or szág be li tõzs dé re be ve -
ze tett rész vény re, pénz pi a ci esz köz re, hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pír ra vagy más ér ték pa pí ro sí tott kö ve te -
lés re (ide nem ért ve azo kat az esz kö zö ket, ame lyek szár -
maz ta tott ele me ket tar tal maz nak), va la mint az ÁÉKBV ál -
tal ki bo csá tott ér ték pa pír ra vagy más nem komp lex pénz -
ügyi esz köz re vo nat ko zó an jön lét re,

11714 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám



b) az ügy let re vo nat ko zó meg ál la po dást az ügy fél vagy
le en dõ szer zõ dõ fél kez de mé nye zi,

c) a be fek te té si vál lal ko zás egy ide jû leg a le en dõ szer -
zõ dõ fél tu do má sá ra hoz za, hogy eb ben az eset ben nem
vizs gál ja a szer zõ dés ben sze rep lõ pénz ügyi esz köz be fek -
te té si cé lok meg va ló sí tá sá ra való al kal mas sá gát, azaz nem
al kal maz za az (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat, így en nek kö -
vet kez mé nyei az ügy fél szá má ra nem ér vé nye sül nek,

d) a be fek te té si vál lal ko zás meg fe lel a 110.  §-ban fog -
lal tak nak.

(4) A (3) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban
nem-komp lex pénz ügyi esz köz az a pénz ügyi esz köz,
amely

a) nem mi nõ sül olyan ér ték pa pír nak, amely át ru ház ha -
tó ér ték pa pír meg szer zé sé re vagy ér té ke sí té sé re jo go sít
vagy amely át ru ház ha tó ér ték pa pír, de vi za, ka mat láb vagy
ho zam mu ta tó, áru, in dex vagy más ha son ló, re fe ren ci a -
ként ér tel mez he tõ in téz ke dés vál to zá sán ala pul és kész -
pénz ben tel je sí ten dõ,

b) nem mi nõ sül a 6.  § d)–k) pont ja i ban meg ha tá ro zott
esz köz nek,

c) ér té ke sí té sé re, vissza vál tá sá ra vagy ho za má nak
egyéb mó don tör té nõ re a li zá lá sá ra gya ko ri és rend sze res
le he tõ ség áll fenn nyil vá nos, pi a ci ár nak mi nõ sü lõ vagy a
pénz ügyi esz köz ki bo csá tó já tól füg get len ár meg ha tá ro zó
rend szer ál tal köz zé tett ár fo lya mon,

d) nem fog lal ma gá ban a be szer zé si költ sé gét meg ha la -
dó tény le ges vagy eset le ges kö te le zett sé get az ügy fél szá -
má ra,

e) te kin te té ben, lé nye ges jel lem zõ i re néz ve olyan tar -
tal mú és mi nõ sé gû nyil vá nos in for má ci ók áll nak ren del ke -
zés re, ame lyek a la kos sá gi ügy fél ré szé re le he tõ vé te szik
meg ala po zott be fek te té si dön tés meg ho za ta lát.

(5) Nem kell az (1) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni, 
ha a be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél lel vagy a le en dõ
szer zõ dõ fél lel az 5.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban
fog lal tak ra köt meg ál la po dást és az ügy fél el fo gad ha tó
part ner nek mi nõ sül.

(6) Ha a be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ke re té ben szak mai ügy fél nek 
nyújt szol gál ta tást, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
té te le ket tel je sí tett nek te kin ti az zal, hogy ha a szak mai
ügy fél lé mi nõ sí tés re a 49.  § (1) be kez dé se sze rint ke rült
sor, ak kor ezt az ügy fél a 49.  § (2) be kez dé se sze rin ti ké rel -
mé ben meg je lölt pénz ügyi esz köz és ügy let vo nat ko zá sá -
ban kell al kal maz ni.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg fe le lé si teszt
vég re haj tá sa so rán a be fek te té si vál lal ko zás nem tá masz -
kod hat a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél ál tal kö zölt in -
for má ci ó ra, ha fel is me ri vagy fel kel le ne is mer nie azt,
hogy az in for má ció nyil ván va ló an el avult, hi bás vagy
 hiányos.

46.  § (1) Ha a be fek te té si vál lal ko zás a 45.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ció alap ján úgy íté li meg,

hogy a szer zõ dés ben fog lalt pénz ügyi esz köz vagy ügy let
nem meg fe le lõ a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél szá -
má ra, erre fel hív ja a le en dõ szer zõ dõ fél, il le tõ leg az ügy -
fél fi gyel mét.

(2) Ha a le en dõ szer zõ dõ fél vagy az ügy fél nem adja
meg a 45.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ót
vagy a meg adott in for má ci ót a be fek te té si vál lal ko zás
elég te len nek tart ja, fel hív ja a le en dõ szer zõ dõ fél, il le tõ leg 
az ügy fél fi gyel mét arra, hogy eb ben az eset ben nem ké pes 
a szer zõ dés ben fog lalt pénz ügyi esz köz vagy ügy let meg -
fe le lõ sé gét meg ál la pí ta ni.

Az ügyfél minõsítése

47.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál -
ta tá si te vé keny sé ge és a ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té -
ben, a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en a 48.  § és 49.  § sze rint
mi nõ sí ti a le en dõ szer zõ dõ fe let, és a szer zõ dés hatályba -
lépését köve tõen – fi gye lem mel az 51.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak ra – ügy fél ként e mi nõ sí tés nek meg fele lõen ke -
zeli.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt mi nõ sí tést nem kell el vé -
gez ni, ha

a) a szer zõ dés egy ha tály ban lévõ ke ret szer zõ dés alap -
ján jön lét re és a szer zõ dés tár gyát ké pe zõ ügy let vagy
pénz ügyi esz köz vo nat ko zá sá ban a mi nõ sí tés re már sor
ke rült, vagy

b) a le en dõ szer zõ dõ fél a szer zõ dés kö tést köve tõen a
szer zõ dés tár gyát ké pe zõ ügy let vo nat ko zá sá ban el fo gad -
ha tó part ner nek mi nõ sül.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás írás ban vagy más tar tós
adat hor do zón ér te sí ti az ügy fe let

a) a mi nõ sí té sé rõl,
b) a mi nõ sí té sé ben be kö vet ke zett bár mi lyen vál to zás -

ról, és
c) ar ról a tény rõl, hogy kér he ti a 48.  § (4) be kez dé sé -

ben, il let ve a 49.  §-ban fog lal tak sze rint e mi nõ sí tés meg -
vál toz ta tá sát, és az ilyen ké rés ese tén az õt meg il le tõ jo gok
meg vál to zá sá ban je lent ke zõ kö vet kez mé nyek rõl.

48.  § (1) Szak mai ügy fél
a) a be fek te té si vál lal ko zás,
b) az áru tõzs dei szol gál ta tó,
c) a hi tel in té zet,
d) a pénz ügyi vál lal ko zás,
e) a biz to sí tó,
f) a be fek te té si alap és a be fek te té si alap ke ze lõ, va la -

mint a kol lek tív be fek te té si tár sa ság,
g) a koc ká za ti tõ ke alap és a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ,
h) a ma gánnyug díj pénz tár és az ön kén tes köl csö nös

biz to sí tó pénz tár,
i) az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet,
j) a köz pon ti ér ték tár,
k) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény,
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l) tõzs de,
m) köz pon ti szer zõ dõ fél,
n) min den egyéb olyan vál lal ko zás, ame lyet a szék he -

lye sze rin ti ál lam ilyen ként is mer el,
o) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki emelt vál lal ko -

zás,
p) a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki emelt in téz mény, 

és
q) min den egyéb olyan sze mély és szer ve zet, amely nek 

fõ te vé keny sé ge a be fek te té si te vé keny ség, ide ért ve a kü -
lön le ges célú gaz da sá gi egy sé get.

(2) Az (1) be kez dés o) pont ja sze rin ti ki emelt vál lal ko -
zás nak mi nõ sül az, amely leg alább két fel té tel nek meg fe lel 
az aláb bi ak kö zül: a leg utol só au di tált egye di szám vi te li
be szá mo ló já ban sze rep lõ, a mér leg for du ló nap ján ér vé -
nyes MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lyam mal
szá mí tott

a) mér leg fõ össze ge leg alább húsz mil lió euró,
b) net tó ár be vé te le leg alább negy ven mil lió euró,
c) sa ját tõ ké je leg alább két mil lió euró.

(3) Az (1) be kez dés p) pont ja al kal ma zá sá ban ki emelt
in téz mény

a) va la mely EGT-ál lam kor má nya,
b) va la mely EGT-ál lam he lyi és a re gi o ná lis ön kor -

mány za ta,
c) az ÁKK Zrt. és va la mely más EGT-ál lam nak ál lam -

adós ság ke ze lé sét vég zõ szer ve ze te,
d) az MNB, va la mely más EGT-ál lam köz pon ti bank ja

és az Eu ró pai Köz pon ti Bank,
e) a Vi lág bank,
f) a Nem zet kö zi Va lu ta alap,
g) az Eu ró pai Be ru há zá si Bank, és
h) min den egyéb nem zet kö zi pénz ügyi jel le gû in téz -

mény, ame lyet nem zet kö zi egyez mény vagy ál lam kö zi
szer zõ dés ho zott lét re.

(4) A szak mai ügy fél szá má ra, an nak ki fe je zett ké ré sé re
vagy – ha a szak mai ügy fél ként való mi nõ sí tést a be fek te -
té si vál lal ko zás kez de mé nye zi – ki fe je zett egyet ér té se
alap ján a be fek te té si vál lal ko zás a la kos sá gi ügy fél lel azo -
nos fel té te le ket biz to sít a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny sé ge és a ki egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tá sa so rán.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen lét re jö -
võ meg ál la po dást írás ba kell fog lal ni, amely nek tar tal maz -
nia kell

a) an nak rög zí té sét, hogy az ügy fél szak mai ügy fél nek
mi nõ sül, és a la kos sá gi ügy fél re irány adó sza bá lyok al kal -
ma zá sá ra sa ját ké ré sé re ke rül sor,

b) azt a tényt, hogy a la kos sá gi ügy fél re irány adó sza -
bá lyok al kal ma zá sa mely pénz ügyi esz köz re vagy ügy let re 
ter jed ki.

49.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a (2)–(4) be kez dés -
ben fog lal tak tel je sí té sét köve tõen, a la kos sá gi ügy fél -
nek – an nak ki fe je zett ké ré sé re – szak mai ügy fél mi nõ sí -

tést ad hat, ha ezen ügy fél az aláb bi fel té te lek kö zül leg -
alább ket tõ nek meg fe lel:

a) a ké re lem nap ját meg elõ zõ egy év ben ne gyed éven te
át la go san leg alább tíz, az ügy let vég re haj tá sa nap ján ér vé -
nyes MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá -
mít va, egyen ként negy ven ezer euró ér té kû vagy az adott
év so rán össze sen négy száz ezer euró ér té kû ügy le tet bo -
nyo lí tott le,

b) pénz ügyi esz kö zök bõl álló port fó li ó ja és be té te i nek
ál lo má nya együt te sen meg ha lad ja a ké re lem be nyúj tá sá -
nak nap ját meg elõ zõ na pon ér vé nyes MNB ál tal köz zé tett
hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá mít va az öt száz ezer eu rót,

c) leg alább egy éves fo lya ma tos vagy a fel té te lek vizs -
gá lá sá nak idõ pont ját meg elõ zõ öt éven be lül leg alább egy
éves mun ka vi szonnyal vagy mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szonnyal ren del ke zik és olyan mun ka kört il le -
tõ leg fel adat kört tölt be

ca) be fek te té si vál lal ko zás nál,
cb) áru tõzs dei szol gál ta tó nál,
cc) hi tel in té zet nél,
cd) pénz ügyi vál lal ko zás nál,
ce) biz to sí tó nál,
cf) be fek te té si alap ke ze lõ nél,
cg) kol lek tív be fek te té si tár sa ság nál,
ch) koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ nél,
ci) ma gánnyug díj pénz tár nál,
cj) ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár nál,
ck) el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet nél,
cl) köz pon ti ér ték tár nál,
cm) fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nél,
cn) köz pon ti szer zõ dõ fél nél, vagy
co) tõzs dé nél,

amely a be fek te té si vál lal ko zás és az ügy fél kö zött lét re jö -
võ szer zõ dés ben sze rep lõ pénz ügyi esz köz zel és be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny ség gel kap cso la tos is me re te ket
fel té te lez.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met az ügy -
fél írás ban nyújt ja be a be fek te té si vál lal ko zás nak, meg je -
löl ve ben ne, hogy a szak mai ügy fél mi nõ sí tést mely pénz -
ügyi esz köz vagy ügy let vo nat ko zá sá ban kéri.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké re lem ese tén a
be fek te té si vál lal ko zás írás ban köz li az ügy fél lel a szak -
mai ügy fél re és a la kos sá gi ügy fél re vo nat ko zó sza bá lyok
kö zöt ti kü lönb sé get és an nak kö vet kez mé nye it.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a szer zõ dés hez kü lön ál ló
do ku men tum ként mel lé ke li az (1) be kez dés sze rin ti ké rel -
met, va la mint az ügy fél írás ba fog lalt nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást meg -
ér tet te és tu do má sul vet te.

50.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás vissza von ja a la kos -
sá gi ügy fél ké ré sé re meg ál la pí tott 49.  § sze rin ti szak mai
ügy fél mi nõ sí tést, ha

a) az ügy fél a 49.  § (2) be kez dé se sze rin ti ké rel mét írás -
ban vissza von ja,
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b) az ügy fél olyan vál to zás ról ér te sí ti a be fek te té si vál -
lal ko zást, amely kö vet kez té ben már nem áll nak fenn a
49.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek,

c) a be fek te té si vál lal ko zás olyan vál to zás ról sze rez tu -
do mást, amely kö vet kez té ben már nem áll nak fenn a 49.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek.

(2) Azon ügy fél ese té ben, amely szak mai ügy fél mi nõ -
sí té sét a be fek te té si vál lal ko zás vissza von ta, a továb biak -
ban a la kos sá gi ügy fél re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni.

51.  § (1) El fo gad ha tó part ner nek mi nõ sül
a) a 48.  § (1) be kez dé sé nek a)–l) pont já ban meg ha tá ro -

zott vál lal ko zás,
b) a 48.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko zás,
c) a 48.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in téz mény,

és
d) az a vál lal ko zás, ame lyet a szék he lye sze rin ti tag ál -

lam ilyen ként is mer el.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás az 5.  § (1) be kez dé sé nek
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny sé ge és eh hez kap cso ló dó ki egé szí tõ szol gál ta tá sa
ese té ben, ha azt az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el fo -
gad ha tó part ner szá má ra nyújt ja, a 40–50.  §-ban, az
55.  §-ban, a 62–65.  §-ban fog lal ta kat – a (3) és (4) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – nem kell al kal maz nia.

(3) Az (1) be kez dés b), il let ve c) pont já ban meg ha tá ro -
zott el fo gad ha tó part ner nek mi nõ sü lõ ügy fél – akár egyes
ügy le tek vo nat ko zá sá ban, akár ál ta lá nos jel leg gel – kér he -
ti, hogy a be fek te té si vál lal ko zás rá vo nat ko zó an ne a
(2) be kez dés ben em lí tet tek sze rint jár jon el. Eb ben az eset -
ben – ha az el fo gad ha tó part ner ki fe je zet ten el té rõ en nem
nyi lat ko zik –, rá a szak mai ügy fél te kin te té ben al kal ma -
zan dó ren del ke zé sek sze rint kell el jár ni.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el fo gad ha tó part -
ner nek mi nõ sü lõ ügy fél szá má ra, an nak ki fe je zett ké ré sé re 
a be fek te té si vál lal ko zás a la kos sá gi ügy fél lel azo nos fel -
té te le ket biz to sít az 5.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé ge és
eh hez kap cso ló dó ki egé szí tõ szol gál ta tá sa so rán.

(5) A (3) és (4) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen
lét re jö võ meg ál la po dást írás ba kell fog lal ni. A meg ál la po -
dás ra a 48.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

A szerzõdésre vonatkozó formai és tartalmi
követelmények

52.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél lel kö tött
szer zõ dé sét az üz let sza bály za tá ban fog lal tak sze rint – a
(2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – írás ba fog lal ja.

(2) Nem kell a port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség vég zé se
ke re té ben az ügy fél lel kö tött, pénz ügyi esz köz re vonat -

kozó ügy let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dást
(a továb biak ban: meg bí zás) írás ba fog lal ni, ha arra egy
írás ba fog lalt, ha tály ban lévõ ke ret szer zõ dés alap ján ke rül
sor, és a meg bí zást a be fek te té si vál lal ko zás elekt ro ni kus
úton rög zí ti.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél azo no sí tá sá ra
nem hasz nál hat olyan uta lást vagy jel zést, amely al kal mas
az ügy fél sze mé lyé nek el fe dé sé re vagy meg ne he zí ti an nak 
azo no sí tá sát.

53.  § A be fek te té si vál lal ko zás port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben lét re ho zan dó szer zõ dés ben ren del kez -
ni kell

a) a port fó li ó ke ze lés meg kez dé sé hez szük sé ges fel té te -
lek rõl,

b) a port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség ke re té ben lét re jött
szer zõ dés meg szû né sé nek mód já ról és fel té te le i rõl,

c) a be fek te té si po li ti ká ról,

d) a port fó li ó ke ze lés sel össze füg gõ összes költ ség rõl, a 
43.  § (9) be kez dé sé ben fog lal tak kal össz hang ban,

e) a d) pont ban meg ha tá ro zott költ sé gek meg fi ze té sé -
nek, va la mint az el szá mo lás nak a mód já ról,

f) a 43.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ról.

A szerzõdéskötés megtagadása

54.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál -
ta tá si te vé keny sé ge és a ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té ben
tör té nõ szer zõ dés kö tést, va la mint a ha tály ban lévõ ke ret -
szer zõ dés alap ján ka pott meg bí zás vég re haj tá sát meg ta -
gad ja, ha

a) az zal benn fen tes ke res ke del met vagy pi ac be fo lyá so -
lást va ló sí ta na meg,

b) az jog sza bály ba vagy a sza bá lyo zott piac, a sza bá -
lyo zott pi ac ra vo nat ko zó fel té te lek nek meg fe le lõ har ma -
dik or szág be li tõzs de, el szá mo ló ház, el szá mo ló há zi te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet köz pon ti szer zõ dõ fél vagy
köz pon ti ér ték tár sza bály za tá nak ren del ke zé sé be üt köz ne,

c) a le en dõ szer zõ dõ fél, il le tõ leg az ügy fél sze mély -
azo nos sá gá nak iga zo lá sát vagy az azo no sí tást meg ta gad ta, 
va la mint ha a sze mély azo nos ság vagy az azo no sí tás más
ok ból si ker te len volt,

d) a 44.  § (1)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint vég re -
haj tan dó al kal mas sá gi teszt hez szük sé ges, e be kez dé sek -
ben meg je lölt in for má ci ók hoz nem ju tott hoz zá, vagy

e) a 44.  § (1) be kez dé se sze rin ti al kal mas sá gi teszt
ered mé nye nem te szi le he tõ vé az adott pénz ügyi esz köz te -
kin te té ben kért szol gál ta tás nyúj tá sát az ügy fél szá má ra.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás ha la dék ta la nul be je len ti a
Fel ügye let nek, ha a szer zõ dés kö tést vagy a meg bí zás vég -
re haj tá sát az (1) be kez dés a) pont ja alap ján meg ta gad ta.
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XII. Fejezet

A SZERZÕDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNTARTÁSI 
KÖTELEZETTSÉGEK

A szerzõdések és megbízások nyilvántartása

55.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás egy sé ges, fo lya ma tos 
és idõ ren di nyil ván tar tást ve zet

a) a sa ját szám lás ke res ke dés ke re té ben kö tött min den
ügy le té rõl,

b) az ügy fe lek kel meg kö tött szer zõ dé sek rõl, és
c) az ügy fe lek ál tal ko ráb ban meg kö tött ke ret szer zõ dés 

alap ján adott meg bí zá sok ról.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tást a
be fek te té si vál lal ko zás úgy ve ze ti, hogy al kal mas le gyen
an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy az adott meg bí zást az ügy fél
ja vá ra vagy sa ját szám lá ra tel je sí tet ték.

(3) Az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott nyil -
ván tar tá si kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben a be fek te té si
vál lal ko zás az ügy fél tõl kér he ti az ügy fél azo no sí tá sá ra
szol gá ló ada to kat.

56.  § A be fek te té si vál lal ko zás az 55.  §-ban fog lalt nyil -
ván tar tá sá ban sze rep lõ ada to kat a szer zõ dés tel je sí té sé tõl,
il let ve an nak meg szû né sé tõl szá mí tott öt évig meg õr zi.

Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek
kezelése

57.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél tu laj do ná -
ban lévõ vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz közt és pénz esz -
közt az ügy fél ren del ke zé se sze rin ti cél ra hasz nál ja fel.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás a ke ze lé sé ben lévõ, az
ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz -
köz zel és pénz esz köz zel sa ját ja ként nem ren del kez het, és
biz to sít ja, hogy az ügy fél ugyan ezen pénz ügyi esz köz rõl
és pénz esz köz rõl bár mi kor ren del kez ni tud jon.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás nyil ván tar tá sa it és a szám -
lá kat úgy ve ze ti, hogy

a) azok pon to sak le gye nek és az ügy fe lek pénz ügyi
esz kö zei és pénz esz kö zei ál lo má nyá ról min den kor va lós
ké pet mu tas sa nak, és

b) azok alap ján bár mi kor, ké se de lem nél kül biz to sít ha -
tó le gyen az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il le tõ
pénz ügyi esz köz és pénz esz köz, va la mint a be fek te té si
vál lal ko zás sa ját pénz ügyi esz kö ze és pénz esz kö ze el kü lö -
ní tett ki mu ta tá sa.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél esz kö zei és
pénz esz kö zei ke ze lé sé re ak kor köt het har ma dik sze -
méllyel meg ál la po dást, ha a har ma dik sze mély meg fe lel az 
(1)–(3) be kez dés ben fog lal tak nak.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás a (4) be kez dés ben fog lalt
kö ve tel mény el len õr zé se ér de ké ben rend sze re sen, de leg -
alább ha von ta egyez te ti az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tá so kat 
és szám lá kat a pénz ügyi esz kö zö ket és a pénz esz kö zö ket
ke ze lõ har ma dik fe lek nyil ván tar tá sa i val és szám lá i val.

(6) A be fek te té si vál lal ko zás olyan bel sõ sza bá lyo kat
ala kít ki, ame lyek meg aka dá lyoz zák a jog sze rût len hasz -
ná lat ból, a csa lás ból, tõ ke be fek te té si csa lás ból, a nem
meg fe le lõ nyil ván tar tás-ve ze tés bõl vagy gon dat lan ság ból
ere dõ, az ügy fél pénz ügyi esz kö ze i nek és pénz esz kö ze i -
nek vagy az ezek kel kap cso la tos jo ga i nak sé rel mét.

58.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél tu laj do ná -
ban lévõ vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz közt – a (2) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – nem hasz nál hat ja.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél pénz ügyi esz kö -
zét ak kor hasz nál hat ja, ha a pénz ügyi esz köz hasz ná la tá -
hoz – ide ért ve a hasz ná lat pon tos cél ját is – az ügy fél elõ -
ze tesen írás ban hoz zá já rult.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás ak kor jo go sult az ügy fél
ne vé ben nála tar tott, har ma dik fél ál tal ke zelt gyûj tõ szám -
lán lévõ pénz ügyi esz köz te kin te té ben ér ték pa pír-fi nan szí -
ro zá si ügy le tet köt ni vagy ab ban az eset ben hasz nál hat ja
e pénz ügyi esz közt sa ját szám lá já ra vagy egy má sik ügy fe -
le szám lá já ra, ha a (2) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sén
túl

a) min den olyan ügy fél, amely nek pénz ügyi esz kö zét
gyûj tõ szám lán ke ze lik, a (2) be kez dés sze rin ti elõ ze tes
hoz zá já ru lá sát adta, vagy

b) a be fek te té si vál lal ko zás biz to sít ja, hogy csak azon
ügy fél pénz ügyi esz kö zét hasz nál ja, amely vo nat ko zá sá -
ban az ügy fél a (2) be kez dés sze rin ti elõ ze tes hoz zá já ru lá -
sát meg ad ta.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás olyan nyil ván tar tást ve zet,
amely tar tal maz za

a) azon ügy fe lek ada ta it, ame lyek ren del ke zé se alap ján 
a pénz ügyi esz köz fel hasz ná lás ra ke rült, és

b) az egyes, hoz zá já ru lá su kat adó ügy fe lek tu laj do ná -
ban lévõ, fel hasz nált pénz ügyi esz kö zök szá mát,
an nak ér de ké ben, hogy az eset le ges vesz te sé gek vi se lé se
pon to san meg ha tá roz ha tó le gyen.

59.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél pénz ügyi
esz kö zé nek le té ti õr zé sé re – fi gye lem mel a (2) be kez dés -
ben fog lal tak ra – har ma dik sze méllyel meg ál la po dást köt -
het.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás az zal köt het meg ál la po -
dást az ügy fél pénz ügyi esz kö zé nek le té ti õr zé sé re, aki

a) meg fe lel az 57.  § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, és

b) a le té ti õr zé si te vé keny sé gét il le tõ en – a (3) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – a szék he lye sze rin ti ál lam ha tás -
kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá nak fel ügye le te alatt 
áll.

11718 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám



(3) Ha a le té ti õr zést vég zõ a szék he lye sze rin ti ál lam -
ban e te vé keny sé ge te kin te té ben nem áll ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó ság fel ügye le te alatt, a be fek te té si
vál lal ko zás ak kor köt het vele meg ál la po dást, ha

a) a pénz ügyi esz köz vagy az azok kal össze füg gõ be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség jel le ge  miatt ez el en -
ged he tet len, vagy

b) a be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny sé ge vagy ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té ben
szak mai ügy fél nek nyújt szol gál ta tást és a szak mai ügy fél
írás ban ki fe je zet ten úgy ren del ke zik, hogy az adott fél lel
kéri a pénz ügyi esz kö ze le té ti õr zé sé re vo nat ko zó meg ál la -
po dás meg kö té sét.

60.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál -
ta tá si te vé keny sé ge vagy ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té -
ben meg kö tött meg ál la po dás alap ján át vett vagy az ügy fél
meg bí zá sá nak tel je sí té sét köve tõen a be fek te té si vál lal ko -
zás ke ze lé sé be ke rü lõ, az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt
meg il le tõ pénz esz közt az át vé telt köve tõen ha la dék ta la nul

a) köz pon ti bank nál,

b) hi tel in té zet nél,

c) har ma dik or szág ban hi tel in té ze ti te vé keny ség vég -
zé sé re jo go sí tó te vé keny sé gi en ge déllyel ren del ke zõ hi tel -
in té zet nél, vagy

d) mi nõ sí tett pénz pi a ci alap nál

he lye zi el.

(2) Az (1) be kez dés d) pont ja al kal ma zá sá ban mi nõ sí tett 
pénz pi a ci alap az olyan kol lek tív be fek te té si for ma, amely
a szék he lye sze rin ti ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye -
le ti ha tó ság át ól te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt
ka pott és e ha tó ság fel ügye le te alatt áll, va la mint

a) a be fek te té si te vé keny sé gé nek el sõd le ges cél ja,
hogy a net tó esz köz ér ték ne csök ken jen a be fek te tés ér té ke 
alá,

b) a be fek te té si te vé keny sé ge el sõd le ges cél já nak el -
éré se ér de ké ben ki zá ró lag há rom száz ki lenc ven hét nap nál
nem hosszabb fu tam ide jû vagy hát ra lé võ fu tam ide jû ma -
gas mi nõ sí té sû pénz pi a ci esz kö zök be fek tet het be vagy az
ilyen fu tam idõ nek meg fe le lõ, rend sze re sen ki iga zí tott ho -
zam mal és hat van na pos át la gos sú lyo zott fu tam idõ vel
ren del ke zõ ma gas mi nõ sí té sû pénz pi a ci esz kö zök be fek -
tet het be,

c) a b) pont ban fog lalt el sõd le ges be fek te té si cél ja hi -
tel in té ze ti le té tek be tör té nõ ki egé szí tõ jel le gû be fek te té -
sek kel is meg va ló sít ha tó,

d) a kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír vissza vál tá sa ese -
tén a pénz ügyi tel je sí tés a vissza vál tás nap ján vagy az azt
kö ve tõ na pon meg tör té nik.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban az a pénz -
pi a ci esz köz te kint he tõ ma gas mi nõ sí té sû nek, amely ese té -
ben min den a Hpt. 76/H.  §-ban meg ha tá ro zott el is mert hi -
tel mi nõ sí tõ szer ve zet, amely az adott esz közt mi nõ sí tet te,
a nála el ér he tõ leg ma ga sabb hi tel mi nõ sí tést adta.

(4) Ha a be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél pénz esz kö zét
nem az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti köz pon ti bank ban
he lye zi el, ak kor az (1) be kez dés b)–d) pont ja sze rin ti in -
téz ményt a tõle el vár ha tó gon dos ság gal vá laszt ja ki és
rend sze re sen, de leg alább éven te fe lül vizs gál ja a pénz esz -
köz ke ze lé sé vel meg bí zott in téz mény nél a pénz esz kö zök
ke ze lé sé re vo nat ko zó elõ írások be tar tá sát.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás a (4) be kez dés ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint az ügy fél pénz esz kö zé nek ke ze lé sé re az -
zal az in téz ménnyel köt meg ál la po dást, amely

a) szak ér te lem mel és jó üz le ti hír név vel ren del ke zik, és
b) meg fe lel az 57.  § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak -

nak.

(6) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél pénz esz kö zét ak -
kor he lyez he ti el mi nõ sí tett pénz pi a ci alap ban, ha eh hez az 
ügy fél ki fe je zet ten, írás ban hoz zá já ru lá sát adta.

XIII. Fejezet

A SZERZÕDÉS TELJESÍTÉSE ÉS A MEGBÍZÁS
VÉGREHAJTÁSA

61.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál -
ta tá si te vé keny sé ge vagy ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té -
ben az ügy fél lel kö tött szer zõ dés tel je sí té se, il let ve az ügy -
fél meg bí zá sá nak vég re haj tá sa so rán min den kor a jog sza -
bá lyok ban fog lal tak nak, a szak ma sza bá lya i nak meg fele -
lõen és az ügy fél ér de ke i vel össz hang ban jár el.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen a be -
fek te té si vál lal ko zás nem kér het és nem fo gad hat el olyan
anya gi vagy nem anya gi ter mé sze tû jut ta tást, elõnyt, ame -
lyet

a) nem az ügy fél vagy az ügy fél ja vá ra el já ró har ma dik
sze mély ré szé re vagy nem ezek ré szé rõl tel je sí te nek,

b) nem olyan sze mély vagy szer ve zet ré szé re vagy ré -
szé rõl tel je sí te nek, amely ese té ben

ba) az anya gi vagy nem anya gi ter mé sze tû jut ta tás, il -
let ve a jut ta tás mér té ké nek szá mí tá sa so rán hasz nált mód -
szer az ügy fél elõtt a szer zõ dés kö tést vagy a meg bí zás vég -
re haj tá sát meg elõ zõ en pon to san, kö vet ke ze te sen és vi lá -
go san fel tár ha tó, és

bb) az anya gi vagy nem anya gi ter mé sze tû jut ta tás a
vég zett te vé keny ség vagy a nyúj tott szol gál ta tás mi nõ sé -
gé nek ja ví tá sa ér de ké ben tör té nik és nem be fo lyá sol ja hát -
rá nyo san a be fek te té si vál lal ko zás (1) be kez dés sze rin ti
kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét,

c) nem a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség el lá tá sá -
val vagy a ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá val függ össze
vagy hát rá nyo san be fo lyá sol ja a be fek te té si vál lal ko zás
(1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél ré szé re a (2) be -
kez dés b) pont já nak ba) al pont já ban fog lalt in for má ci ót a
41.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tá si kö -
te le zett sé ge ke re té ben össze fog la lás for má já ban is meg ad -
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hat ja az zal, hogy az ügy fél ki fe je zett ké ré sé re a rész le tes
tá jé koz ta tást is ha la dék ta la nul az ügy fél ren del ke zé sé re
bo csát ja.

A megbízás ügyfél számára legkedvezõbb végrehajtása

62.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél meg bí zá sát
az ügy fél szá má ra leg ked ve zõbb mó don hajt ja vég re az zal, 
hogy ha a vég re haj tás ra a 63.  § (1) be kez dé sé nek meg fele -
lõen ki ala kí tott vég re haj tá si po li ti ka sze rint ke rül sor, azt
az ügy fél szá má ra leg ked ve zõbb vég re haj tás nak kell te -
kin te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti leg ked ve zõbb vég re haj tás
meg íté lé sé hez a be fek te té si vál lal ko zás a kö vet ke zõ szem -
pon to kat vizs gál ja:

a) a meg bí zás tár gyát ké pe zõ pénz ügyi esz köz árát
(net tó ár),

b) a meg bí zás tár gyát ké pe zõ pénz ügyi esz köz tu laj -
don sá ga it,

c) a meg bí zás költ sé gét,
d) a meg bí zás vég re haj tá sá nak idõ igé nyét,
e) a meg bí zás vég re hajt ha tó sá gá nak és tel je sí té sé nek

va ló szí nû sé gét,
f) a meg bí zás nagy ság rend jét,
g) a meg bí zás ter mé sze tét,
h) az ügy fél 47–49.  § sze rin ti mi nõ sí té sét, és
i) azon sza bá lyo zott piac, mul ti la te rá lis ke res ke dé si

rend szer, rend sze res in ter na li zá ló, ár jegy zõ vagy egyéb
más, a lik vi di tás biz to sí tá sá ra lét re jött sze mély vagy szer -
ve zet, il let ve ezek hez ha son ló funk ci ót el lá tó har ma dik or -
szág be li sze mély vagy szer ve zet (a továb biak ban: vég re -
haj tá si hely szín) tu laj don sá ga it, ame lyek hez a meg bí zás
to váb bít ha tó.

(3) Ha a be fek te té si vál lal ko zás la kos sá gi ügy fél meg bí -
zá sát hajt ja vég re, ak kor min den, az ügy fe let ter he lõ költ -
sé get figye lembe vesz az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott,
az ügy fél szá má ra leg ked ve zõbb vég re haj tá si le he tõ ség
meg ál la pí tá sa kor.

(4) Az ügy fél szá má ra leg ked ve zõbb vég re haj tá si le he -
tõ ség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó vizs gá lat so rán, ha a
meg bí zás több, a be fek te té si vál lal ko zás 63.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti sza bály za tá ban fel so rolt vég re haj tá si hely szí -
nen is tel je sít he tõ, a be fek te té si vál lal ko zás – az (5) be kez -
dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel – az össze ha son lí tás ban
figye lembe ve szi az egyes vég re haj tá si hely szí nek hez kap -
cso ló dó sa ját ju ta lé ka it és egyéb, a vég re haj tás sal össze -
füg gõ költ sé ge it.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás az egyes vég re haj tá si hely -
szí nek hez kap cso ló dó sa ját ju ta lé ka it és egyéb, a vég re haj -
tás sal össze füg gõ költ sé ge it nem ha tá roz hat ja meg úgy,
hogy az zal a (4) be kez dés sze rin ti össze ha son lí tás so rán az 
egyes vég re haj tá si hely szí nek kö zött in do ko lat lan és mél -
tány ta lan kü lönb sé get ered mé nyez zen.

(6) Ha a be fek te té si vál lal ko zás a (2) be kez dés ben fog -
lalt szem pont vo nat ko zá sá ban az ügy fél tõl ha tá ro zott uta -
sí tást ka pott, a meg bí zást ezen uta sí tás nak meg fele lõen
hat ja vég re.

(7) Az ügy fél ké ré sé re a be fek te té si vál lal ko zás írás ban,
a vég re haj tá si po li ti ká ban fog lalt ren del ke zé sek al kal ma -
zá sá nak be mu ta tá sá val iga zol ja, hogy az ügy fél a vég -
rehajtási po li ti ká ban fog lal tak nak meg fele lõen haj tot ta
vég re.

63.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a meg bí zás ügy fél
szá má ra kö vet ke ze te sen leg ked ve zõbb vég re haj tá sa ér de -
ké ben kö ve ten dõ sza bá lyok ról sza bály za tot (a továb biak -
ban: vég re haj tá si po li ti ka) ké szít, amely tar tal maz za

a) az ügy fél ál tal adott meg bí zás le het sé ges vég re haj tá -
si hely szí ne i nek jegy zé két – fi gye lem mel a (3) be kez dés -
ben fog lal tak ra – min den egyes pénz ügyi esz köz vo nat ko -
zá sá ban,

b) azon fel té te le ket, ame lyek – a 62.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak kal össz hang ban – be fo lyá sol ják a meg bí zás
vég re haj tá si hely szí né nek meg vá lasz tá sát és az el já rást,
amely ben a be fek te té si vál lal ko zás a fel té te lek men tén a
dön té sét meg hoz za,

c) az arra való fi gyel mez te tést, hogy az ügy fél nek a
62.  § (6) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zott uta sí tá sa meg aka dá -
lyoz hat ja a be fek te té si vál lal ko zást a meg bí zás ügy fél szá -
má ra leg ked ve zõbb mó don tör té nõ vég re haj tá sá ban,

d) azon el já rá si sza bá lyo kat, ame lyek az egyes ügy fe -
lek ál tal adott meg bí zá sok vég re haj tá sá nak sor rend -
jét – ide ért ve az egyes ügy fe lek meg bí zá sa i nak össze vo ná -
sát is – ha tá roz zák meg,

e) az ügy fél ál tal adott li mit áras meg bí zás vég re haj tá -
sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

f) az ügy fél ál tal adott meg bí zás és a be fek te té si vál lal -
ko zás sa ját szám lá já ra tel je sí ten dõ meg bí zás vég re haj tá sá -
ra – ide ért ve a sor ren det és az össze vont vég re haj tást
is – vo nat ko zó sza bá lyo kat, és

g) ha a be fek te té si vál lal ko zás le he tõ vé te szi az ügy fél
meg bí zá sá nak sza bá lyo zott pi a con és mul ti la te rá lis ke res -
ke dé si rend sze ren kí vü li vég re haj tá sát, ak kor en nek té -
nyét.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás – nem érint ve a 42.  §-ban
fog lalt kö te le zett sé ge it – az ügy fe let tá jé koz tat ja a vég re -
haj tá si po li ti ka tar tal má ról.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott vég re haj tá si po li ti ká já ban az (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti jegy zék ben

a) leg alább azt a vég re haj tá si hely színt sze re pel te ti,
amely az ügy fe lek meg bí zá sa i nak vég re haj tá sa so rán kö -
vet ke ze te sen a leg jobb ered ményt adja, és

b) csak olyan vég re haj tá si hely színt sze re pel tet, amely
le he tõ vé te szi, hogy a be fek te té si vál lal ko zás az e fe je zet -
ben fog lalt kö te le zett sé ge i nek ele get te gyen.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás fo lya ma to san fi gye lem mel 
kí sé ri és leg alább éven te egy szer ér té ke li a vég re haj tá si
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po li ti kát az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban fog lal tak, va la -
mint a 62.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett ség tel je sü -
lé se szem pont já ból, va la mint ha la dék ta la nul kez de mé nye -
zi az eset leg ta pasz talt hi bák ja ví tá sát.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kon túl a be fek te té si vál -
lal ko zás ak kor is fe lül vizs gál ja a vég re haj tá si po li ti ká ját,
ha olyan tény sze rû vál to zás kö vet ke zik be, amely be fo lyá -
sol ja a 62.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett ség tel je sü -
lé sét.

Az ügyfelek megbízásainak kezelése
 és az allokáció szabályai

64.  § (1) Az a be fek te té si vál lal ko zás, amely az 5.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé -
get vé gez, az ügy fél ál tal adott meg bí zás vég re haj tá sa so -
rán

a) azon nal és pon to san rög zí ti és al lo kál ja a vég re haj -
tott meg bí zást,

b) az egyéb ként össze ha son lít ha tó ügy fél meg bí zá so kat 
a meg bí zás fel vé te lé nek sor rend jé ben és – a (2) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – azon nal vég re hajt ja, és

c) ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a la kos sá gi ügy fe let, ha a
meg bí zás vég re haj tá sát aka dá lyo zó kö rül mény rõl sze rez
tu do mást.

(2) Nem kell az ügy fél ál tal adott meg bí zást azon nal
vég re haj ta ni, ha

a) az ügy fél ál tal adott meg bí zás li mit áras meg bí zás,

b) az ak tu á lis pi a ci fel té te lek kö zött a meg bí zást nem
le het vég re haj ta ni, vagy

c) az zal az ügy fél ér de kei sé rül né nek.

(3) Ha a be fek te té si vál lal ko zás a (2) be kez dés a) pont ja
alap ján az ügy fél meg bí zá sát nem haj tot ta vég re, és a meg -
bí zás sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vény re vo nat ko -
zik, ak kor – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ezen li -
mit áras meg bí zást ha la dék ta la nul nyil vá nos ság ra hoz za
oly mó don, hogy az más pi a ci sze rep lõk szá má ra könnyen
hoz zá fér he tõ le gyen, elõ se gít ve ez zel a meg bí zás le he tõ
leg ha ma rabb tör té nõ vég re haj tá sát, ki vé ve, ha az ügy fél
et tõl ki fe je zet ten el té rõ uta sí tást adott.

(4) Nem kell a (3) be kez dés ben fog lal ta kat tel je sí te ni
ab ban az eset ben, ha az ügy fél ál tal adott meg bí zás az adott 
vég re haj tá si hely szí nen a Bi zott ság 1287/2006/EK ren de -
le té nek 20. cik ke alap ján nagy mé re tû nek mi nõ sül.

(5) Ha a be fek te té si vál lal ko zás a vég re haj tott meg bí zás
tel je sí té sét is maga vég zi vagy an nak nyo mon kö ve té sé ért
is fe le lõs sé get vál lal, min den tõle el vár ha tót meg tesz an -
nak ér de ké ben, hogy a vég re haj tott meg bí zás tel je sí té se
so rán ka pott, az ügy fél tu laj do nát ké pe zõ vagy õt meg il le -
tõ pénz ügyi esz köz vagy pénz esz köz a meg fe le lõ ügy fél
meg fe le lõ szám lá ján ha la dék ta la nul és pon to san jó vá írás -
ra ke rül jön.

65.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás – a (2) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – sa ját szám lá já ra nem hajt hat vég re ügy -
fél meg bí zást vagy ügy le tet úgy, hogy az ügy fél meg bí zá -
sát egy má sik ügy fél meg bí zá sá val össze von ja.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben fog lal -
tak tól el té rõ en ak kor von hat össze ügy fe lek ál tal adott
meg bí zá so kat sa ját szám lá já ra való vég re haj tás ese té ben,
ha

a) ez zel összes sé gé ben egyet len olyan ügy fél sem
szen ved hát rányt, aki nek a meg bí zá sát egy má sik ügy fél
meg bí zá sá val össze von ták,

b) min den olyan ügy fél fi gyel mét fel hív ta arra, aki nek
a meg bí zá sa egy má sik ügy fél meg bí zá sá val össze vo nás ra
ke rül, hogy az össze vont vég re haj tás az egy ügy fél ál tal
adott több meg bí zás ese té ben egyes meg bí zá sok te kin te té -
ben hát ránnyal jár hat, és

c) ren del ke zik olyan al lo ká ci ós sza bály zat tal, amely
rész le te sen sza bá lyoz za a meg bí zá sok és ügy le tek össze -
vont vég re haj tá sá nak sza bá lya it, ide ért ve azt is, hogy a
meg bí zás vagy ügy let mé re te és ára ho gyan be fo lyá sol ja
az al lo ká ci ót, hogy a rész le ges vég re haj tás ese té ben az al -
lo ká ció mi lyen sza bá lyok sze rint tör té nik és a be fek te té si
vál lal ko zás min den eset ben az eb ben fog lal tak sze rint
 jár el.

(3) A (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott alloká -
ciós sza bály zat

a) olyan ren del ke zé se ket tar tal maz, ame lyek kel meg -
aka dá lyoz ha tó az ügy fél szá má ra hát rá nyos új ra-al lo ká ció
ab ban az eset ben, ha az ügy fél meg bí zá sa alap ján és a be -
fek te té si vál lal ko zás sa ját szám lá já ra vég re haj tott ügy let
össze vo nás ra ke rül, és

b) nem tar tal maz hat olyan ren del ke zést, amely a be fek -
te té si vál lal ko zás sa ját szám lá já ra vég re haj tás ra ke rü lõ
ügy let so rán, bár mely olyan ügy fél re néz ve, aki nek a meg -
bí zá sa egy má sik ügy fél meg bí zá sá val össze von tan ke rül
vég re haj tás ra, hát rá nyos kö vet kez mé nyek kel jár.

(4) Ha a be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél meg bí zá sát
egy a be fek te té si vál lal ko zás sa ját szám lá já ra vég re haj tás -
ra ke rü lõ ügy let tel von ja össze, és az ügy let vég re haj tá sá ra
csak rész ben ke rül sor, ak kor az al lo ká ció so rán – az
(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az ügy fél meg bí zá sa
alap ján lét re jött ügy le tet ré sze sí ti elõny ben.

(5) Ha a be fek te té si vál lal ko zás

a) hi telt ér dem lõ mó don iga zol ja, hogy az ügy fél ál tal
adott meg bí zás alap ján a be fek te té si vál lal ko zás sa ját
szám lá já ra vég re haj tott ügy let az össze vo nás nél kül nem
vagy ked ve zõt le nebb fel té te lek kel tel je sült vol na, és

b) a (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott, a (3) be -
kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ al lo ká ci ós sza bály za ta
rész le tes ren del ke zé se ket tar tal maz az al lo ká ció sza bá lya i -
ra vo nat ko zó an,

ak kor a (4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, a sa ját
szám lá já ra és az ügy fél szám lá já ra tör té nõ al lo ká ci ót ará -
nyo san is tel je sít he ti.
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A halasztott pénzügyi teljesítés

66.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si szol gál ta -
tá si te vé keny sé ge so rán az ügy fél lel ha lasz tott pénz ügyi
tel je sí tés ben ál la pod hat meg.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél szá má ra ha lasz -
tott pénz ügyi tel je sí tést ak kor en ged het, ha

a) az ügy let ben a be fek te té si vál lal ko zás az 5.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt te vé keny ség vég zé sé re jo -
go sí tó en ge dély alap ján jár el,

b) ér ték pa pír for ga lom ba ho za ta la so rán a be fek te té si
vál lal ko zás az adott ér ték pa pírt jegy zõ meg ha tal ma zá sa
alap ján jár el, vagy

c) ér ték pa pír for ga lom ba ho za ta la so rán a be fek te té si
vál lal ko zás le bo nyo lí tó ként vesz részt.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja ese té ben nyúj tott ha lasz tott
pénz ügyi tel je sí tés so rán a be fek te té si vál lal ko zás az ügy -
fe let ter he lõ fi ze té si kö te le zett sé get el kü lö ní tett le té ti
szám la ja vá ra tel je sí ti.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a ha lasz tott pénz ügyi tel je -
sí tés re vo nat ko zó sza bá lyok ról a 43.  § (9) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rint tá jé koz tat ja az ügy fe let.

(5) A ha lasz tott pénz ügyi tel je sí tés re a be fek te té si hi te -
le zés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz -
ni az zal, hogy a ha lasz tott pénz ügyi tel je sí tés idõ tar ta ma
nem le het hosszabb, mint az ügy fél fi ze té si kö te le zett sé ge
ese dé kes sé gé tõl szá mí tott ti zen öt nap.

A megbízás végrehajtását követõ tájékoztatás

67.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás az ál ta la a be fek te té si 
szol gál ta tá si te vé keny sé ge ke re té ben – ki vé ve a port fó li ó -
ke ze lé si te vé keny sé get – vég re haj tott meg bí zást köve tõen

a) ha la dék ta la nul, írás ban vagy más tar tós adat hor do -
zón tá jé koz tat ja az ügy fe let a meg bí zás vég re haj tá sá val
kap cso la tos in for má ci ók ról,

b) la kos sá gi ügy fél ese tén írás ban vagy más tar tós adat -
hor do zón ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a meg bí zás vég re -
haj tá sá nak nap ját kö ve tõ ke res ke dé si na pon vagy ha a
meg bí zást a be fek te té si vál lal ko zás har ma dik sze mély
köz re mû kö dé sé vel haj tot ta vég re, e har ma dik sze mély iga -
zo lá sá nak kéz hez vé te lét kö ve tõ mun ka na pon tá jé koz ta tást 
ad a meg bí zás vég re haj tá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott tá jé -
koz ta tást nem kell meg ad ni, ha ugyan ezt az in for má ci ót a
la kos sá gi ügy fél har ma dik sze mély tõl is ha la dék ta la nul
meg kap ja.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
ab ban az eset ben, ha az ügy fél ne vé ben vég re haj tott meg -
bí zás az ügy fél lel kö tött jel zá log hi tel szer zõ dést fi nan szí -
ro zó köt vénnyel kap cso la tos és az ügy let rõl  szóló je len tést 
a be fek te té si vál lal ko zás a jel zá log hi tel szer zõ dés fel té te -

le i nek köz lé sé vel egy ide jû leg, de leg ké sõbb a meg bí zás
vég re haj tá sát kö ve tõ egy hó na pon be lül te szi meg.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá jé koz ta tá si kö te le zett -
sé gen fe lül a be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél ké ré sé re tá -
jé koz ta tást ad az ügy fél meg bí zá sá nak ak tu á lis ál la po tá ról.

(5) Ha a la kos sá gi ügy fél meg bí zá sá nak tár gya olyan
kol lek tív be fek te té si for ma be fek te té si je gye vagy rész vé -
nye, amely for gal ma zá sa idõ sza ko san tör té nik, a be fek te -
té si vál lal ko zás – az ügy fél ren del ke zé se alap ján –

a) az (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak sze rint, vagy
b) leg alább fél éven te a (6) be kez dés ben fog lal tak sze -

rin ti
tá jé koz ta tást ad a meg bí zás tár gyát ké pe zõ ügy let re vo nat -
ko zó an.

(6) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés b) pont -
jában meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást a Bi zott ság
1287/2006/EK ren de le té ben fog lal tak sze rint az aláb bi tar -
ta lom mal adja meg:

a) a be fek te té si vál lal ko zás neve vagy más azo no sí tó ja,
b) az ügy fél neve vagy más azo no sí tó ja,
c) a ke res ke dé si nap,
d) a meg bí zás vég re haj tá sá nak idõ pont ja,
e) a meg bí zás tí pu sa,
f) a ke res ke dé si hely szín neve, il let ve azo no sí tó ja,
g) a pénz ügyi esz köz meg ne ve zé se és azo no sí tó ja,
h) az el adás/vé tel meg je lö lés,
i) a meg bí zás ter mé sze te, ha sem el adás nak, sem vé tel -

nek nem te kint he tõ,
j) a pénz ügyi esz köz mennyi sé ge,
k) a pénz ügyi esz köz ke res ke dé si egy sé gé nek ára, meg -

je löl ve a ke res ke dé si egy sé get is,
l) a tel jes költ ség,
m) a be fek te té si vál lal ko zás ál tal az ügy fél felé fel szá -

mí tott ju ta lé ká nak, dí já nak és egyéb költ sé ge i nek tel jes
össze ge, és – a la kos sá gi ügy fél ki fe je zett ké ré sé re – en nek 
jog cí men kén ti le bon tá sa,

n) az ügy fél kö te le zett sé gei az ügy let tel je sí té sé vel
kap cso la to san, ide ért ve a pénz ügyi tel je sí tés vagy a fi zi kai
le szál lí tás sal tör té nõ tel je sí tés ha tár ide je, és a tel je sí tés hez
szük sé ges szám la szá mok és egyéb in for má ci ók, és

o) ha az ügy let so rán az ügy fél lel szem ben álló part ner
a be fek te té si vál lal ko zás maga, a be fek te té si vál lal ko zás -
sal azo nos vál la lat cso port ba tar to zó sze mély vagy a be fek -
te té si vál lal ko zás egy má sik ügy fe le volt, ak kor en nek té -
nye, ki vé ve, ha a meg bí zás vég re haj tá sá ra olyan ke res ke -
dé si rend sze ren ke resz tül ke rült sor, amely ben a ke res ke -
dé si sza bá lyok ezt nem te szik le he tõ vé.

(7) Ha a be fek te té si vál lal ko zás a meg bí zást a pénz ügyi
esz kö zök bõl kép zett cso mag te kin te té ben haj tot ta vég re, a
(6) be kez dés k) pont já ban meg ha tá ro zott in for má ci ót
e cso mag ra vo nat ko zó an vagy az egyes cso ma gok át lag -
árá ra vo nat ko zó an is meg ad hat ja az zal, hogy ha az ügy fél
ki fe je zet ten kéri, az árat min den egyes cso mag ra vo nat ko -
zó an meg kell ad nia.
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(8) A be fek te té si vál lal ko zás a (6) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott in for má ci ó kat szab vá nyo sí tott kó dok for má já ban
is meg ad hat ja az ügy fél szá má ra ab ban az eset ben, ha egy -
ide jû leg a kó dok ér tel me zé sét is meg ad ja.

68.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, amely a be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny sé ge ke re té ben port fó li ó ke ze lé si te -
vé keny sé get vé gez, az ügy fél szá má ra rend sze re sen, de – a 
(2) és a (6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – leg alább fél -
éven ként je len tést ké szít és azt írás ban vagy más tar tós
adat hor do zón az ügy fél ren del ke zé sé re bo csát ja.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás, amely a be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny sé ge ke re té ben port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé get vé gez, a vég re haj tott ügy let tel kap cso la tos tá jé -
koz ta tá sát – az ügy fél ren del ke zé se sze rint –

a) ügy le ten ként, a (4) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel, vagy

b) az (1) be kez dés sze rin ti rend sze res je len té si kö te le -
zett sé ge ke re té ben adja meg.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott je len tést a la kos sá gi ügy fél szá má ra az aláb bi
tar ta lom mal adja meg:

a) a be fek te té si vál lal ko zás neve,
b) az ügy fél neve vagy más azo no sí tó ja,
c) a je len tés ben fog lalt idõ szak ra ér vé nyes port fó lió

össze té te le és ér té ke lé se, ide ért ve min den, a be fek te té si
vál lal ko zás ke ze lé sé ben lévõ pénz ügyi esz köz pi a ci ér té -
két és a pénz esz kö zök kez dõ és záró egyen le gét, és a port -
fó li ó nak a je len tés ben fog lalt idõ szak ra ér vé nyes ho za mát,

d) a be fek te té si vál lal ko zás ál tal a je len tés ben fog lalt
idõ szak ban az ügy fél felé fel szá mí tott ju ta lé kok, dí jak és
egyéb költ sé gek tel jes össze ge, leg alább a ke ze lés sel és a
meg bí zás vég re haj tá sá val össze füg gõ té te lek el kü lö ní té sé -
vel vagy az ügy fél ki fe je zett ké ré sé re, az ál ta la meg adott
rész le te zett ség gel,

e) a je len tés ben fog lalt idõ szak ra vo nat ko zó ho zam
össze ha son lí tá sa a be fek te té si vál lal ko zás és az ügy fél kö -
zött lét re jött meg ál la po dás ban fog lalt re fe ren cia ér ték kel,

f) a je len tés ben fog lalt idõ szak ban az ügy fél port fó li ó -
já ban lévõ pénz ügyi esz kö zön re a li zált osz ta lék, ka mat,
ka mat nak mi nõ sü lõ vagy egyéb ho zam jel le gû ki fi ze tés
össze ge jog cí men ként,

g) a je len tés ben fog lalt idõ szak ban tör tént olyan tár sa -
sá gi ese mé nyek, ame lyek az ügy fél port fó li ó já ban lévõ
pénz ügyi esz köz kap csán va la mi lyen jog vagy jo go sult ság
ke let ke zé sé vel jár tak, és

h) min den egyes, a je len tés ben fog lalt idõ szak ban vég -
re haj tott ügy let kap csán a 67.  § (6) be kez dé sé nek
c)–l) pont já ban meg ha tá ro zott in for má ció, ki vé ve, ha az
ügy fél a (2) be kez dés a) pont já ban fog lal tak sze rin ti tá jé -
koz ta tást vá lasz tot ta.

(4) Ha az ügy fél a (2) be kez dés a) pont já nak meg fe le lõ
tá jé koz ta tást vá lasz tot ta, a be fek te té si vál lal ko zás portfó -
liókezelési te vé keny sé ge ke re té ben az ügy fél meg bí zá sa
alap ján vég re haj tott ügy le tek rõl  szóló tá jé koz ta tá sát

a) a 67.  § (6) be kez dé se sze rin ti tar ta lom mal,
b) írás ban vagy más tar tós adat hor do zón, és
c) leg ké sõbb az ügy let vég re haj tá sá nak nap ját kö ve tõ

elsõ ke res ke dé si na pon vagy ha a meg bí zást a be fek te té si
vál lal ko zás har ma dik sze mély köz re mû kö dé sé vel haj tot ta
vég re, e har ma dik sze mély iga zo lá sá nak kéz hez vé te lét kö -
ve tõ ke res ke dé si na pon,
ügy le ten ként adja meg.

(5) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tást nem
kell meg ad ni, ha ugyan ezt az in for má ci ót a la kos sá gi ügy -
fél har ma dik sze mély tõl is ha la dék ta la nul meg kap ja.

(6) Ha az ügy fél a (2) be kez dés a) pont já nak meg fe le lõ
tá jé koz ta tást vá lasz tot ta, a be fek te té si vál lal ko zás portfó -
liókezelési te vé keny sé ge ke re té ben az ügy fél meg bí zá sa
alap ján vég re haj tott ügy le tek rõl  szóló (1) be kez dés sze rin -
ti rend sze res je len té sét

a) az ügy fél ki fe je zett ké ré sé re ne gyed éven te,
b) ha a tá jé koz ta tás ra a (4) be kez dés ben fog lal tak

irány adók, leg alább éven te, a (7) be kez dés ben fog lal tak ra
fi gye lem mel, és

c) ha a be fek te té si vál lal ko zás port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben az ügy fél lel olyan szer zõ dést kö tött,
amely tõ ke át té te les port fó lió ki ala kí tá sát te szi le he tõ vé,
leg alább ha von ta
el ké szí ti és írás ban vagy más tar tós adat hor do zón az ügy -
fél ren del ke zé sé re bo csát ja.

(7) A (6) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nem al kal -
maz ha tók olyan ügy let re, amely

a) olyan ér ték pa pír ra vo nat ko zik, amely át ru ház ha tó
ér ték pa pír meg szer zé sé re vagy ér té ke sí té sé re jo go sít vagy
amely át ru ház ha tó ér ték pa pír, de vi za, ka mat láb vagy ho -
zam mu ta tó, áru, in dex vagy más ha son ló re fe ren ci a ként
ér tel mez he tõ in téz ke dés vál to zá sán ala pul és kész pénz ben
tel je sí ten dõ, és

b) a 6.  § d)–k) pont ja i ban meg ha tá ro zott esz köz re vo -
nat ko zik.

(8) Ha a be fek te té si vál lal ko zás port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben az ügy fél szá má ra ve ze tett szám lán
fel té te les kö te le zett ség vál la lás sal járó nyi tott po zí ci ót tart
nyil ván vagy ilyen po zí ci ót ered mé nye zõ ügy let vég re haj -
tá sát vál lal ta, az ügy fél (2) be kez dés sze rin ti ren del ke zé sé -
tõl füg get le nül, leg ké sõbb a vesz te sé get ered mé nye zõ
ügy let vég re haj tá sá nak nap ját kö ve tõ ke res ke dé si na pon
tá jé koz tat ja az ügy fe let, ha az ügy fél ál tal re a li zált vesz te -
ség meg ha lad egy, a be fek te té si vál lal ko zás és az ügy fél
kö zött lét re jött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár ér té ket.

69.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás – fi gye lem mel a
(2) be kez dés ben fog lal tak ra – be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny sé ge ke re té ben ke zelt, az ügy fél tu laj do ná ban lévõ
vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz köz rõl és pénz esz köz rõl
leg alább éven te, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar ta -
lom mal je len tést ké szít és azt írás ban vagy más tar tós adat -
hor do zón az ügy fél ren del ke zé sé re bo csát ja.

2007/162. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11723



(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni, 
ha a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get hi tel in té zet
vég zi, és az a hi tel in té zet nél el he lye zett, Hpt. sze rin ti be té -
tet érin ti.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott je len tést az aláb bi tar ta lom mal ké szí ti el:

a) az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il le tõ pénz -
ügyi esz kö zök és pénz esz kö zök ál lo má nya és rész le te zé se
a je len tés ben fog lalt idõ szak vé gén,

b) az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il le tõ pénz -
ügyi esz kö zök és pénz esz kö zök azon ál lo má nya, amely ér -
ték pa pír-fi nan szí ro zá si ügy let tár gyát ké pez te a je len tés -
ben fog lalt idõ szak ban, és

c) az ér ték pa pír-fi nan szí ro zá si ügy let tár gyát ké pe zõ,
az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il le tõ pénz ügyi
esz kö zön és pénz esz kö zön re a li zált ered mény, és az ered -
mény szá mí tá sá nak alap ja.

(4) Ha az ügy fél port fó li ó já ban olyan pénz ügyi esz köz
vagy pénz esz köz ta lál ha tó, amely re vo nat ko zó an a tel je sí -
tés még nem tör tént meg, ak kor

a) a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott in for má -
ció ese té ben a be fek te té si vál lal ko zás meg je lö li, hogy az
ál ta la adott tá jé koz ta tás a ke res ke dé si nap ra vagy a tel je sí -
tés nap já ra vo nat ko zik-e, és

b) a (3) be kez dés b) és c) pont jai vo nat ko zá sá ban az in -
for má ci ót az a) pont ban fog lal tak kal egye zõ szem lé let ben
adja meg.

(5) Ha a be fek te té si vál lal ko zás port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé get vé gez, ak kor az ügy fél szá má ra az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott je len té si kö te le zett sé gét a 67.  § sze rin ti
je len té si kö te le zett ség ke re té ben, az zal együt te sen is tel je -
sít he ti.

XIV. Fejezet

EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTÕ

SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

A portfóliókezelési tevékenység

70.  § (1) Az a be fek te té si vál lal ko zás, amely port fó li ó -
ke ze lé si te vé keny sé get vé gez, az egyes ügy fe lek szá má ra
ke zelt port fó li ó kat ügy fe len ként és – ha egy ügy fél szá má -
ra több port fó li ót is ke zel – port fó li ón ként tart ja nyil ván és
ke ze li.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge so rán az egyen lõ el bá nás elve sze rint jár el mind
az egyes ügy fe lek, mind az egyes port fó li ók ese té ben.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben az ál ta la ke zelt port fó li ó ba tar to zó

pénz ügyi esz kö zök ese té ben sa ját ne vé ben, va la mint a
meg bí zó ja vá ra és ter hé re jár el.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben har ma dik sze mély tõl igény be vett
szol gál ta tás ese té ben az ügy fél, mint meg bí zó ja felé sa ját -
ja ként fe lel.

71.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si
te vé keny sé ge ke re té ben a tõke meg óvá sá ra (tõ ke ga ran cia)
és a ho zam ra vo nat ko zó an (ho zam ga ran cia) ga ran ci át vál -
lal hat az zal, hogy 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.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tõ ke ga ran ci át vagy ho zam ga ran ci át bank ga ran -
ci á val biz to sít ja.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben a tõke meg óvá sá ra (tõ ke vé de lem) és a
ho zam ra vo nat ko zó an (ho zam vé de lem) ígé re tet te het az -
zal, hogy 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.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott tõke meg óvá sá ra vagy ho zam ra vo nat ko zó ígé re -
tét a tõke meg óvá sát, il le tõ leg a ho za mot biz to sí tó pénz -
ügyi esz köz re vo nat ko zó be fek te té si po li ti ká val tá maszt ja
alá.

72.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si
te vé keny sé ge so rán – ha az ügy fél ki fe je zet ten el té rõ en
nem ren del ke zik – az ügy fél ja vá ra ke zelt port fó lió ter hé re
nem sze rez het

a) sa ját maga ál tal for ga lom ba ho zott pénz ügyi esz -
közt,

b) kap csolt vál lal ko zá sa ál tal for ga lom ba ho zott pénz -
ügyi esz közt, ide nem ért ve a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze -
tett és a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben ke res ke dés
tár gyát ké pe zõ ér ték pa pírt, és

c) a Tpt. sze rin ti nyil vá nos vé te li aján lat té te li kö te le -
zett sé get ered mé nye zõ be fo lyást.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben az ügy fél ja vá ra ke zelt port fó lió ter hé -
re nem köt het ügy le tet sza bá lyo zott pi ac ra be nem ve ze tett
vagy mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben tör té nõ ke res -
ke dés tár gyát nem ké pe zõ ér ték pa pír ra ügy le tet olyan sze -
méllyel vagy szer ve zet tel, amely ben a be fek te té si vál lal -
ko zás be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zik vagy amely a
be fek te té si vál lal ko zás ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren -
del ke zik.

(3) Ha a be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben az ügy fél ja vá ra olyan pénz ügyi esz -
közt sze rez, amely te kin te té ben jog sza bály be je len té si
vagy köz zé té te li kö te le zett sé get ír elõ, azt a be fek te té si
vál lal ko zás tel je sí ti.
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A rendszeres internalizálás

73.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a sza bá lyo zott pi ac ra
be ve ze tett rész vé nyek ese té ben rend sze res in ter na li zá lást
foly tat hat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott rend sze res in ter -
na li zá ló azon rész vé nyek ese té ben, ame lyek pi a ca a Bi -
zott ság 1287/2006/EK ren de le té ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek alap ján lik vid nek te kint he tõ, s ame lyek te kin te té ben
rend sze res in ter na li zá lást foly tat, a ke res ke dé si na pok
mind egyi kén – fi gye lem mel az (5) be kez dés ben fog lal tak -
ra – vé te li és el adá si ár fo lya mot kö zöl, az ál ta la el fo ga dott, 
de a (3) be kez dés sze rint szá mí tott szo ká sos pi a ci ügy let -
mé re tet meg nem ha la dó mennyi sé gek re vo nat ko zó an.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti szo ká sos pi a ci ügy let mé ret
meg ha tá ro zá sa so rán a rend sze res in ter na li zá ló az egyes
rész vé nyek re vo nat ko zó an az adott pi a con vég re haj tott
ügy le tek ér té ké nek szám ta ni át la ga alap ján cso por tok ba
so rol ja azo kat a rész vé nye ket, ame lyek te kin te té ben rend -
sze res in ter na li zá lást foly tat, és az így ki ala kí tott, egyes
rész vény cso por tok ra vo nat ko zó át lag ér té ke ket te kin ti szo -
ká sos pi a ci ügy let mé ret nek az adott rész vény cso port ba so -
rolt rész vé nyek vo nat ko zá sá ban.

(4) Egy adott rész vény pi a ca ként az ezen rész vényt érin -
tõ, az EGT-ál la mok te rü le tén lévõ vég re haj tá si hely szí nen
vég re haj tott összes meg bí zást kell te kin te ni, ide nem ért ve
az adott rész vény szo ká sos pi a ci ügy let mé re tét meg ha la dó
mé re tû ügy le te ket.

(5) A rend sze res in ter na li zá ló a (2) be kez dés sze rin ti vé -
te li és el adá si ár fo lya mo kat az ér vé nyes pi a ci hely zet nek
meg fele lõen ala kít ja ki, va la mint

a) olyan for má ban te szi köz zé, hogy az a pi a ci sze rep -
lõk szá má ra a le he tõ leg könnyeb ben hoz zá fér he tõ le gyen,

b) fo lya ma to san ak tu a li zál ja, és

c) ha a ki vé te les pi a ci fel té te lek ezt in do kol ják, vissza
is von hat ja.

74.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, amely rend sze res in -
ter na li zá lást foly tat, kö te les a 62. és 64.  §-ban fog lalt ren -
del ke zé sek nek meg fe lel ni.

(2) A rend sze res in ter na li zá ló

a) a la kos sá gi ügy fél azon meg bí zá sát, amely nek tár -
gya olyan rész vény, amely te kin te té ben rend sze res in ter -
na li zá lást foly tat, a meg bí zás fel vé te lé nek idõ pont já ra vo -
nat ko zó an az ál ta la a 73.  § (2) be kez dé se sze rint kö zölt ár -
fo lya mon, a 62. és 64.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek be tar tá -
sá val,

b) a szak mai ügy fél azon meg bí zá sát, amely nek tár gya
olyan rész vény, amely te kin te té ben rend sze res in ter na li zá -
lást foly tat, a meg bí zás fel vé te lé nek idõ pont já ra vo nat ko -
zó an az ál ta la a 73.  § (2) be kez dé se sze rint kö zölt ár fo lya -
mon, a (3) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel

hajt ja vég re.

(3) A rend sze res in ter na li zá ló a (2) be kez dés b) pont ja
ese té ben a szak mai ügy fél szá má ra az ál ta la a 73.  § (2) be -
kez dé se sze rint kö zölt ár fo lyam nál ked ve zõbb ár fo lya mot
is meg ál la pít hat, ha

a) ez az ár fo lyam a pi a ci fel té te lek hez kö ze li, nyil vá nos 
tar to mány ba esik, és

b) a meg bí zás tár gyát ké pe zõ ügy let mé ret meg ha lad ja a 
la kos sá gi ügy fe lek vo nat ko zá sá ban szá mí tott szo ká sos
 piaci ügy let mé re tet.

(4) A rend sze res in ter na li zá ló a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ese ten fe lül, az ott meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí -
té se nél kül is vég re hajt hat meg bí zást a szak mai ügy fél ré -
szé re a 73.  § (2) be kez dé se sze rint kö zölt ár fo lyam nál ked -
ve zõbb ár fo lya mon, ha

a) a meg bí zás vég re haj tá sa so rán egy ügy let ke re té ben
nagy mennyi sé gû ér ték pa pír érin tett,

b) az ügy let re az ak tu á lis pi a ci ár tól el té rõ pi a ci fel té te -
lek vo nat koz nak.

(5) A rend sze res in ter na li zá ló, amely

a) egyet len ár fo lya mot kö zöl, vagy

b) több ár fo lya mot kö zöl egy rész vény re, de an nak egy
ügy le tet ké pe zõ kü lön bö zõ mennyi sé ge i re vo nat ko zó an,
de az ál ta la el fo ga dott leg na gyobb ügy let mé ret ala cso -
nyabb, mint a szo ká sos pi a ci ügy let mé ret,

és az ügy fél tõl olyan meg bí zást kap, amely nek tár gyát ké -
pe zõ ügy let a rend sze res in ter na li zá ló ál tal a 73.  § (2) be -
kez dé sé vel össz hang ban meg ha tá ro zott ügy let mé re tet
meg ha lad ja, de nem éri el a szo ká sos pi a ci ügy let mé re tet,
ak kor – a (6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – vég re hajt hat -
ja a meg bí zás ezen ré szét is, fel té ve, hogy azt az ál ta la a
leg na gyobb ügy let mé ret re vo nat ko zó an kö zölt ár fo lya -
mon te szi.

(6) A rend sze res in ter na li zá ló nem al kal maz hat ja az
(5) be kez dés ben fog lal ta kat, ha a (2) be kez dés b) pont ja, a
(3) be kez dés vagy a (4) be kez dés et tõl el té rõ ren del ke zé se -
ket tar tal maz.

75.  § (1) A rend sze res in ter na li zá ló az üz let po li ti ká já val 
össz hang ban, meg kü lön böz te tés-men tes, tár gyi la gos
szem pontok sze rint kor lá toz hat ja

a) a le en dõ szer zõ dõ fe le ket az ál ta la kö zölt ár fo lya -
mok hoz való hoz zá fé rés ben,

b) az egy ügy fél szá má ra vég re haj tott meg bí zá sok szá -
mát, il let ve ér té két a kö zölt ár fo lya mon, és

c) a 64. és 65.  §-ban fog lal tak nak való egy ide jû meg fe -
le lés ese tén az egy idõ ben vég re haj tott meg bí zá sok szá -
mát, ha az ezek nyo mán ki ala ku ló tel jes ügy let mé ret meg -
ha lad ja a szo ká sos pi a ci ügy let mé re tet.

(2) A rend sze res in ter na li zá ló az (1) be kez dés sze rin ti
kor lá to zás szem pont ja it elõ ze tesen és vi lá go san meg ha tá -
roz za és te vé keny sé ge so rán en nek meg fele lõen jár el.
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A befektetési elemzés

76.  § (1) Ha a be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si elem -
zést ké szít, ame lyet az ügy fe lei vagy a nyil vá nos ság szá -
má ra tesz köz zé vagy oly mó don ter jeszt, hogy az a nyil vá -
nos ság elé ke rül het, ak kor csak ab ban az eset ben utal hat
arra – akár el ne ve zé sé vel, akár más mó don – hogy az ab -
ban kö zölt meg ál la pí tá sok ob jek tív és füg get len ma gya rá -
za tot tar tal maz nak, ha a pénz ügyi elem zõ, il let ve a be fek -
te té si elem zés lét re ho zá sá ban köz re mû kö dõ al kal ma zot tai
ese té ben a 110.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat al kal maz -
za.

(2) Nem kell az (1) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni, 
ha a be fek te té si elem zés ben fog lal tak kal azo nos tar ta lom -
mal a be fek te té si vál lal ko zás ré szé rõl az ügy fél szá má ra
ké szü lõ aján lás be fek te té si ta nács adás nak mi nõ sül ne.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ be fek te té si
elem zés re a rek lám ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni az zal, hogy a be fek te té si elem zés nek – egyértel -
mûen és a szö veg bõl, il le tõ leg a szö veg kör nye zet bõl jól
ki emel ke dõ mó don – fel kell hív nia a fi gyel met arra, hogy

a) nem a be fek te té si elem zés füg get len sé gé nek elõ -
moz dí tá sát cél zó jogi kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen ké -
szült, és

b) nem vo nat ko zik rá a be fek te té si elem zés ter jesz té sét, 
köz zé té te lét meg elõ zõ ügy let kö tés re vo nat ko zó ti la lom.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal maz ni ab -
ban az eset ben is, ha a be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si
elem zést nem egye dül vég zi, ha nem vál la lat cso port tag ja -
ként, köz re mû kö dõ ként jár el.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben fog lal -
ta kat nem al kal maz za, ha har ma dik sze mély ál tal vég zett
be fek te té si elem zést tesz köz zé az ügy fe lei kö ré ben vagy a
nyil vá nos ság szá má ra, és ha

a) a be fek te té si elem zést olyan sze mély vagy szer ve zet
vé gez te, amely nem tar to zik a be fek te té si vál lal ko zás sal
egy vál la lat cso port ba,

b) a be fek te té si vál lal ko zás nem vál toz tat ja meg a be -
fek te té si elem zés ben sze rep lõ aján lá sok tar tal mát,

c) a be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si elem zés ered -
mé nyét nem sa ját ered mé nye ként mu tat ja be, és

d) a be fek te té si vál lal ko zás iga zol ja, hogy a be fek te té si
elem zést vég zõ sze mély re vagy szer ve zet re a be fek te té si
elem zés te kin te té ben a be fek te té si vál lal ko zás ra irány adó
sza bá lyok tar tal má val egye zõ kö te le zett sé gek – füg get le -
nül at tól, hogy azo kat jog sza bály vagy a be fek te té si elem -
zést vég zõ sze mély re vagy szer ve zet re sa ját sza bály za tai
ír ják elõ – vo nat koz nak.

77.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás biz to sít ja, hogy a
pénz ügyi elem zõ és a be fek te té si vál lal ko zás más al kal ma -
zott ja, aki

a) a 76.  § (1) be kez dé se sze rin ti be fek te té si elem zés ké -
szí té sé ben részt vett, és

b) is me ri a be fek te té si elem zés köz zé té te lé nek vár ha tó
idõ zí té sét vagy tar tal mát, ha az a nyil vá nos ság szá má ra
nem is mert vagy a nyil vá nos ság szá má ra is mert informá -
ciókból nem kö vet kez tet he tõ ki,

ne köt hes sen sa ját, vele egy ház tar tás ban élõ sze mély, kö -
ze li hoz zá tar to zó ja és egyéb mó don érin tett sze mély – ide -
ért ve ma gát a be fek te té si vál lal ko zást is – ne vé ben vagy
ja vá ra ügy le tet olyan pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó an,
amely a be fek te té si elem zés tár gyát ké pe zi vagy amely nek
ár fo lya ma a be fek te té si elem zés tár gyát ké pe zõ esz köz tõl
függ – ki vé ve ha ár jegy zõ ként jó hi sze mû en és az ár jegy zés 
ren des me ne te sze rint jár el vagy az ügy fél meg bí zá sát an -
nak ki fe je zett uta sí tá sa alap ján hajt ja vég re – ad dig az idõ -
pon tig, amíg azok a sze mé lyek vagy szer ve ze tek, ame lyek
szá má ra a be fek te té si elem zést köz zét eszik, nem volt re á -
lis esé lyük an nak tar tal ma alap ján cse le ked ni.

(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett eset ben, a pénz -
ügyi elem zõ és a be fek te té si vál lal ko zás más al kal ma zott -
ja, aki a 76.  § (1) be kez dé se sze rin ti be fek te té si elem zés
ké szí té sé ben részt vett, nem köt het sa ját, vele egy ház tar -
tás ban élõ sze mély, kö ze li hoz zá tar to zó ja és egyéb mó don
érin tett sze mély – ide ért ve ma gát a be fek te té si vál lal ko zást 
is – ne vé ben vagy ja vá ra ügy le tet olyan pénz ügyi esz köz re 
vo nat ko zó an, amely a be fek te té si elem zés tár gyát ké pe zi
vagy amely nek ár fo lya ma a be fek te té si elem zés tár gyát
ké pe zõ esz köz tõl függ, a be fek te té si elem zés ben sze rep lõ
aján lás sal el len té te sen, ki vé ve, ha ah hoz a meg fe le lé si ve -
ze tõ vagy a be fek te té si vál lal ko zás jogi ve ze tõ jé nek jó vá -
ha gyá sát meg kap ta.

(3) A pénz ügyi elem zõ és a be fek te té si vál lal ko zás más
al kal ma zott ja, aki a 76.  § (1) be kez dé se sze rin ti be fek te té si 
elem zés ké szí té sé ben részt vett, nem fo gad hat el anya gi
ter mé sze tû ösz tön zést olyan sze mély tõl vagy szer ve zet tõl,
amely nek a be fek te té si elem zés tár gyá hoz vagy ered mé -
nyé hez anya gi ér de ke fû zõ dik.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás, a pénz ügyi elem zõ és a
be fek te té si vál lal ko zás más al kal ma zott ja, aki a 76.  §
(1) be kez dé se sze rin ti be fek te té si elem zés ké szí té sé ben
részt vett, nem ígér het a ki bo csá tó nak sem mi lyen elõnyt a
be fek te té si elem zés sel össze füg gés ben.

(5) Ha a 76.  § (1) be kez dé se sze rin ti be fek te té si elem zés
ter ve ze te aján lást vagy cél ár fo lya mot tar tal maz, a ki bo csá -
tó, a be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si elem zés ké szí té sé -
ben részt ve võ al kal ma zot tai – ide nem ért ve a pénz ügyi
elem zõt – és más sze mé lyek a be fek te té si elem zés köz zé té -
te le elõtt a be fek te té si elem zés ter ve ze tét nem kap hat ja
kéz hez sem az ada tok pon tos sá gá nak el len õr zé se, sem
egyéb más cél ból, ki vé ve, ha az el len õr zés cél ja an nak
vizs gá la ta, hogy a vál lal ko zás a jogi kö te le zett sé ge i nek
ele get tett-e.
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A befektetési hitelezés

78.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, amely be fek te té si hi -
te le zé si te vé keny sé get foly tat – a hi tel ki he lye zés meg ala -
po zott sá ga, át te kint he tõ sé ge, a koc ká za tok azo no sí tá sa,
ke ze lé se, el len õr zé se és csök ken té se ér de ké ben – hi te le zé -
si sza bály za tot ké szít, ame lyet az igaz ga tó ság, il le tõ leg az
igaz ga tó ta nács hagy jóvá.

(2) A hi te le zé si sza bály zat tar tal maz za

a) a hi tel nyúj tás fel té te le it,

b) a hi tel jó vá ha gyá sá nak, mó do sí tá sá nak – ide ért ve a
meg újí tást is –, és re fi nan szí ro zá sá nak el já rá si sza bá lya it,

c) az ügy fél kör össze té te lé vel, il let ve a be fek te té si vál -
lal ko zás hi te le zé si stra té gi á já val össz hang ban álló port fó -
lió-meg osz tá si sza bá lyo kat (di ver zi fi ká ció),

d) 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 lás ból, a hi tel koc ká -
zat mér sék lé si tech ni ká 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 -
zat ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

e) a prob lé más hi te lek azo no sí tá sá ra, ke ze lé sé re, a
szük sé ges mér té kû ér ték vesz tés el szá mo lá sá ra és a cél tar -
ta lék kép zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, és

f) an nak a koc ká zat nak, il let ve hely zet nek a ke ze lé sé re
vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat, amely az – e tör vény fel -
ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály sze rin ti – el -
is mert hi tel koc ká zat mér sék lé si tech ni kák a várt nál ki sebb
ha té kony sá gá ból adó dik.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás a ki egé szí tõ szol gál ta tá sa
ke re té ben az ügy fél ré szé re nyúj tott be fek te té si hi tel rõl
 szóló meg ál la po dást írás ba fog lal ja.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás ki egé szí tõ szol gál ta tá sa
ke re té ben nem nyújt hat be fek te té si hi telt

a) a hi tel nyúj tó be fek te té si vál lal ko zás ál tal ki bo csá tott 
rész vény meg vá sár lá sá hoz,

b) a hi tel nyúj tó be fek te té si vál lal ko zás tu laj do ná ban
lévõ egy sze mé lyes rész vény tár sa ság ál tal ki bo csá tott rész -
vény meg vá sár lá sá hoz, és

c) olyan vál lal ko zás ré szé re, amely ben a hi tel nyúj tó
be fek te té si vál lal ko zás tíz szá za lé kot el érõ vagy azt meg -
ha la dó tu laj do ni ré sze se dés sel ren del ke zik.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si hi tel nyúj tá -
sá ra vo nat ko zó dön tés elõtt meg gyõ zõ dik a szük sé ges fe -
de zet, il le tõ leg biz to sí ték meg lé té rõl, an nak va lós ér té ké -
rõl és ér vé nye sít he tõ sé gé rõl, és az ezen dön tést meg ala po -
zó do ku men tu mo kat a (3) be kez dés sze rin ti szer zõ dés sel
együt te sen meg õr zi.

XV. Fejezet

A KISZERVEZÉS SZABÁLYAI

79.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás – a (2)–(5) be kez dé -
sek ben, va la mint a 80. és 81.  §-ban fog lal tak ra fi gye lem -
mel – be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gét, ki egé szí tõ
szol gál ta tá sát vagy bár mely e tör vény ha tá lya alá nem tar -
to zó te vé keny sé gét vagy szol gál ta tá sát ki szer vez he ti.

(2) A ki szer ve zés
a) nem ered mé nyez he ti a be fek te té si vál lal ko zás ve ze -

tõ ál lá sú sze mé lyei ha tás kö ré nek át adá sát,
b) nem ered mé nyez het vál to zást az ügy fél és a be fek te -

té si vál lal ko zás kö zöt ti szer zõ dé ses vi szony ban és nem be -
fo lyá sol hat ja a be fek te té si vál lal ko zás ügy fél felé fenn ál -
ló, e tör vény ben fog lalt kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét, és

c) nem ered mé nyez het vál to zást az e tör vény sze rin ti,
te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély meg szer zé sé hez
szük sé ges fel té te lek tel je sí té sé ben.

(3) Ha a be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si szol gál ta tá si 
te vé keny sé gét, ki egé szí tõ szol gál ta tá sát vagy kri ti kus
funk ci ó ját szer ve zi ki, a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po -
dás meg kö té sét meg elõ zõ en meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a
 leendõ szer zõ dõ fél

a) ren del ke zik-e a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás
tár gyát ké pe zõ te vé keny ség vagy funk ció el lá tá sá hoz
szük sé ges va la mennyi ha tó sá gi en ge déllyel, il let ve a szük -
sé ges ha tó sá gi be je len té si kö te le zett sé gé nek ele get tett-e,

b) szer ve ze ti meg ol dá sa, mû kö dé si és el já rá si sza bá lyai 
al kal ma sak-e a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás tár gyát
ké pe zõ te vé keny ség vagy funk ció ha té kony és ered mé -
nyes el lá tá sá ra, a ha té kony el len õr zés re és a koc ká za tok
ke ze lé sé re,

c) szer ve ze ti meg ol dá sa, mû kö dé si és el já rá si sza bá lyai 
al kal ma sak-e a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás tár gyát
ké pe zõ te vé keny ség vagy funk ció el lá tá sa so rán fel hasz -
nált vagy ke let ke zõ, a be fek te té si vál lal ko zás ra vagy an -
nak ügy fe le i re, le en dõ szer zõ dõ fe le i re vo nat ko zó ada tok
jog sza bály sze rû ke ze lé sé re és vé del mé re,

d) ren del ke zik-e mind azok kal a szer ve ze ti meg ol dá -
sok kal, mû kö dé si és el já rá si sza bá lyok kal, va la mint sze -
mé lyi és tár gyi fel té te lek kel, ame lyek biz to sít ják, hogy a
be fek te té si vál lal ko zás szá má ra min den, a fel ügye le ti ha -
tó ság el já rá sá hoz szük sé ges in for má ci ót és ada tot az elv árt 
for má ban és ha tár idõ ben szol gál tas son, és

e) ren del ke zik-e olyan vész for ga tó könyv vel, amely a
vész hely ze tek meg ol dá sá ra és a biz ton sá gi esz kö zök rend -
sze res fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat tartal -
mazza.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás kri ti kus funk ció ki szer ve -
zé sé rõl  szóló meg ál la po dást csak az zal köt het, aki meg fe -
lel a (3) be kez dés ben fog lal tak nak.
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(5) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge vagy szol gál ta tá sa ki szer ve zé sé re 
har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ sze méllyel
vagy szer ve zet tel ak kor köt het meg ál la po dást, ha a le en dõ
szer zõ dõ meg fe lel a (3) be kez dés ben fog lal tak nak, va la -
mint

a) a szék he lye sze rin ti ál lam e te vé keny ség vég zé sé re
irány adó jog sza bá lya i nak és a ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó ság fel ügye le te alatt áll, és

b) a ki szer ve zett te vé keny sé gé re néz ve ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó ság és a Fel ügye let kö zött együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás van ha tály ban.

(6) A (3) és (4) be kez dés al kal ma zá sá ban kri ti kus funk -
ci ó nak mi nõ sül min den olyan funk ció, amely nek vég re -
haj tá sá ban ta pasz tal ha tó hi á nyos ság vagy el té rés két sé ges -
sé te szi a be fek te té si vál lal ko zás e tör vény ben elõ írt kö te -
le zett sé ge i nek tel je sí té sét, jö ve del me zõ sé gét vagy a be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé nek fo lya ma -
tos sá gát.

(7) Nem mi nõ sül a (3) és (4) be kez dés al kal ma zá sá ban
kri ti kus funk ci ó nak

a) a jogi ta nács adás,
b) az al kal ma zot tak kép zé se és to vább kép zé se,
c) a szám lá zás,
d) a be fek te té si vál lal ko zás he lyi sé gei és al kal ma zot tai

biz ton sá gá nak meg te rem té sét cél zó te vé keny ség,
e) a szab vá nyo sí tott pi a ci in for má ció szol gál ta tá sa,
f) az árin di ká ció szol gál ta tá sa.

80.  § (1) A ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dást a szer zõ -
dõ fe lek írás ba fog lal ják.

(2) A ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás ban a fe lek ren -
del kez nek

a) a szer zõ dés idõ tar ta má ról,
b) a szer zõ dõ fe lek jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl,
c) a ki szer ve zés re ke rü lõ te vé keny ség rõl.

(3) A ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dás ban a (2) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt jo gok és kö te le zett sé gek kö -
zött a fe lek ren del kez nek leg alább

a) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé nek a 79.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek sze rin ti ér té ke lé sé nek
rend sze res sé gé rõl és mód já ról,

b) a 81.  § sze rin ti ér té ke lés so rán fel tárt hi á nyos sá gok
ren de zé sé nek sza bá lya i ról,

c) a 79.  § (3) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott 
fel ügye le ti ha tó ság el len õr zé si el já rá sá hoz a be fek te té si
vál lal ko zás szá má ra szük sé ges in for má ció- és adat szol gál -
ta tás rend jé rõl és mód já ról,

d) a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ sze mély vagy
szer ve zet fel ügye le ti ha tó ság gal tör té nõ együtt mû kö dé sé -
nek kö te le zett sé gé rõl, és

e) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé nek a 79.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te le i ben be kö vet ke zett vál to -
zás be fek te té si vál lal ko zás felé tör té nõ je len té sé nek mód -
já ról.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés sze rin ti,
ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dást a meg kö té sét kö ve tõ
há rom na pon be lül meg kül di a Fel ügye let nek.

81.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a ki szer ve zés rõl
 szóló meg ál la po dás tár gyát ké pe zõ te vé keny sé ge vagy
szol gál ta tá sa meg fe le lõ szín vo na lú el lá tá sa ér de ké ben fo -
lya ma to san ér té ke li a 79.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tel -
je sü lé sét.

(2) Ha a be fek te té si vál lal ko zás a ki szer ve zés rõl  szóló
meg ál la po dás ban fog lal tak meg sér té sét ál la pít ja meg,
amely nek kö vet kez mé nye, hogy a 79.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak nem tel je sül nek,

a) fel szó lít ja a ki szer ve zést vég zõt a szer zõ dés sze rû
tel je sí tés re, vagy

b) ha a szer zõ dés sze rû ál la pot nem ál lít ha tó hely re, fel -
mond ja a ki szer ve zés rõl  szóló meg ál la po dást.

(3) A meg ál la po dás (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel mon dá sa nem ered mé nyez he ti a be fek te té si vál -
lal ko zás be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek vagy a
ki egé szí tõ szol gál ta tá sá nak szü ne te lé sét vagy mi nõ sé gé -
nek csök ke né sét.

ÖTÖDIK RÉSZ

AZ ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÁS
 SZABÁLYAI

XVI. Fejezet

A SZERZÕDÉSKÖTÉS SZABÁLYAI
 ÉS A KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNTARTÁSI

KÖTELEZETTSÉGEK

A szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatási kötelezettség

82.  § (1) Az áru tõzs dei szol gál ta tó az áru tõzs dei szol -
gál ta tá sa ke re té ben, a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel, a
szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en tá jé koz tat ja a le en dõ szer zõ -
dõ fe let a 41.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ról – a (2) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – a 43.  § (3)–(10) be kez dé se sze -
rin ti rész le tes ség gel.

(2) A szer zõ dés kö tést meg elõ zõ tá jé koz ta tá si kö te le -
zett ség tel je sí té se so rán az áru tõzs dei szol gál ta tó nem al -
kal maz za a 43.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, (5) be -
kez dé sé nek a), c) és d) pont já ban és (8) be kez dé sé nek
g)–j) pont já ban fog lal ta kat.

(3) Nem kell az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz -
ta tást meg ad ni ab ban az eset ben, ha

a) a szer zõ dés meg kö té sét köve tõen az ügy fél a Tpt.
sze rin ti in téz mé nyi be fek te tõ nek mi nõ sül,

b) a meg ál la po dás egy ke ret szer zõ dés alap ján jön lét re
és az (1) be kez dés ben fog lalt tá jé koz ta tást az ügy fél az
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adott áru tõzs dei szol gál ta tás tár gyát ké pe zõ esz köz vagy
ügy let kap csán már meg kap ta,

c) az ügy fél az (1) be kez dés ben fog lalt tá jé koz ta tás ról
ki fe je zet ten le mond és az áru tõzs dei szol gál ta tó ezt hi telt
ér dem lõ en bi zo nyít ja.

(4) Az áru tõzs dei szol gál ta tó az ügy fél a (3) be kez dés
c) pont ja alap ján kö zölt le mon dá sát ak kor fo gad hat ja el, ha

a) az áru tõzs dei szol gál ta tó és az ügy fél kö zött rend -
sze res üz le ti kap cso lat van, és

b) az áru tõzs dei szol gál ta tó a szer zõ dés kö tést meg elõ -
zõ egy év ben ezen ügy fe le meg bí zá sa alap ján leg alább öt
ügy le tet kö tött, ame lyek össz ér té ke meg ha lad ta a ket tõ -
száz mil lió fo rin tot.

83.  § Az áru tõzs dei szol gál ta tó a 82.  §-ban fog lalt kö te -
le zett sé gét írás ban – ha az ügy fél lel kö tött meg ál la po dá sa
et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – ma gyar nyel ven, vi lá gos
és kö zért he tõ for má ban, a ma gyar nyelv sza bá lya i nak
meg fe le lõ for má ban tel je sí ti.

A szerzõdéskötést megelõzõ tájékozódási
 kötelezettség

84.  § Az áru tõzs dei szol gál ta tó az áru tõzs dei szol gál ta -
tá sa ke re té ben, a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en a 45.  § (1) és 
(2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – a (3) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – tá jé ko zó dik a le en dõ szer zõ dõ fél nek az 
áru tõzs dei szol gál ta tás tár gyát ké pe zõ esz köz zel, a szer zõ -
dés ben sze rep lõ ügy let tel, ezen ügy le tek koc ká za ta i val
kap cso la tos is me re te i rõl, va la mint a te her vi se lõ ké pes sé -
gé rõl.

A szerzõdéskötés megtagadása

85.  § (1) Az áru tõzs dei szol gál ta tó az áru tõzs dei szol -
gál ta tá sa ke re té ben tör té nõ szer zõ dés kö tést, va la mint a ha -
tály ban lévõ ke ret szer zõ dés alap ján ka pott meg bí zás vég -
re haj tá sát meg ta gad ja, ha

a) az zal benn fen tes ke res ke del met vagy pi ac be fo lyá so -
lást va ló sí ta na meg,

b) az jog sza bály ba vagy jog sza bály sze rin ti sza bály zat
ren del ke zé sé be üt köz ne,

c) a le en dõ szer zõ dõ fél, il le tõ leg az ügy fél a sze mély -
azo nos sá gá nak iga zo lá sát vagy az azo no sí tást meg ta gad ta, 
va la mint ha a sze mély azo nos ság vagy az azo no sí tás más
ok ból si ker te len volt,

d) a 84.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vizs gá lat
ered mé nye alap ján a le en dõ szer zõ dõ fél, il le tõ leg ügy fél
is me re te it, koc ká zat vi se lõ ké pes sé gét vagy jö ve del mi
hely ze tét nem tart ja al kal mas nak.

(2) Az áru tõzs dei szol gál ta tó ha la dék ta la nul be je len ti a
Fel ügye let nek, ha a szer zõ dés kö tést vagy a meg bí zás vég -
re haj tá sát az (1) be kez dés a) pont ja alap ján meg ta gad ta.

A szerzõdéshez kapcsolódó nyilvántartási
 kötelezettségek

86.  § Az áru tõzs dei szol gál ta tó az 55.  §-ban fog lal tak
sze rin ti nyil ván tar tást ve zet és azt az 56.  §-ban fog lalt ha -
tár idõ ig meg õr zi, az zal, hogy ahol be fek te té si vál lal ko zás
ke rül em lí tés re, ott áru tõzs dei szol gál ta tót kell ér te ni.

Az ügyfelek eszközeinek és pénzeszközeinek
 kezelése

87.  § (1) Az áru tõzs dei szol gál ta tó az áru tõzs dei szol -
gál ta tá sa ke re té ben az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt
meg il le tõ, áru tõzs dei szol gál ta tás tár gyát ké pe zõ esz kö zök 
és pénz esz kö zök ke ze lé se so rán az 57.  §-ban fog lal tak sze -
rint jár el.

(2) Az áru tõzs dei szol gál ta tó az áru tõzs dei szol gál ta tá sa 
ke re té ben az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il le tõ,
áru tõzs dei szol gál ta tás tár gyát ké pe zõ esz közt és pénz esz -
közt nem hasz nál hat.

XVII. Fejezet

A MEGBÍZÁS VÉGREHAJTÁSA

Az ügyfelek megbízásainak kezelése
 és az allokáció

88.  § (1) Az áru tõzs dei szol gál ta tó az ügy fél meg bí zá sá -
nak vég re haj tá sa so rán az üz let sza bály zat és az ügy fél uta -
sí tá sá nak meg fele lõen jár el.

(2) Az áru tõzs dei szol gál ta tó, amely a 9.  § (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vé gez, az 
ügy fél ál tal adott meg bí zás so rán

a) azon nal és pon to san rög zí ti és al lo kál ja a vég re haj -
tott meg bí zást,

b) az ügy fe lek meg bí zá sa it a meg bí zá sok fel vé te lé nek
sor rend jé ben – ki vé ve, ha az ügy fél et tõl el té rõ uta sí tást
ad – azon nal vég re hajt ja, és

c) ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az ügy fe let, ha a meg bí -
zás vég re haj tá sát aka dá lyo zó kö rül mény rõl sze rez tu do -
mást.

89.  § Az áru tõzs dei szol gál ta tó az egyes ügy fe lek meg -
bí zá sa i nak együt tes vég re haj tá sa vagy az ügy fél és a sa ját
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szám lá ra tel je sí ten dõ meg bí zás vég re haj tá sa so rán a
65.  §-ban fog lal tak sze rint jár el.

A megbízás végrehajtását követõ tájékoztatás

90.  § (1) Az áru tõzs dei szol gál ta tó az áru tõzs dei szol -
gál ta tá sa ke re té ben az ügy fél ja vá ra vég re haj tott meg bí zás
vég re haj tá sát köve tõen – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az ügy fe let az üz let sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott mó don a meg bí zás vég re haj tá -
sá val kap cso la tos in for má ci ók ról.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást
nem kell meg ad ni, ha ugyan ezt az in for má ci ót az ügy fél
har ma dik sze mély tõl is ha la dék ta la nul meg kap ja.

(3) Az áru tõzs dei szol gál ta tó az (1) be kez dés ben fog lal -
tak tel je sí té sén túl az ügy fél ké ré sé re tá jé koz ta tást ad a
meg bí zás ak tu á lis ál la po tá ról.

91.  § Az áru tõzs dei szol gál ta tó az áru tõzs dei szol gál ta -
tá sa ke re té ben az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il -
le tõ, áru tõzs dei szol gál ta tás tár gyát ké pe zõ esz köz rõl és
pénz esz köz rõl leg alább éven te, a 69.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt tar ta lom mal je len tést ké szít és írás ban – ki vé ve ha
az áru tõzs dei szol gál ta tó és az ügy fél kö zöt ti szer zõ dés
vagy az üz let sza bály zat el té rõ en ren del ke zik – az ügy fél
ren del ke zé sé re bo csát ja.

Az árutõzsdei szolgáltató tevékenységének
 kiszervezése

92.  § (1) Az áru tõzs dei szol gál ta tó – fi gye lem mel a
(2) be kez dés ben fog lal tak ra – a 9.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gét vagy bár mely e tör vény ha -
tá lya alá nem tar to zó te vé keny sé gét vagy szol gál ta tá sát ki -
szer vez he ti.

(2) Az áru tõzs dei szol gál ta tó 9.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gé vel kap cso la tos ki szer ve zé sé -
re a 79–81.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

XVIII. Fejezet

KÖZÖS SZABÁLYOK

93.  § Ahol a 82–92.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek sze rint
a 41.  §-ban, 43–45.  §-ban, 55–57.  §-ban, 65.  §-ban,
69.  §-ban és 79–81.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni, ott

a) ahol be fek te té si vál lal ko zás ke rül em lí tés re, ott áru -
tõzs dei szol gál ta tót,

b) ahol be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség ke rül em -
lí tés re, ott áru tõzs dei szol gál ta tást, és

c) ahol pénz ügyi esz köz ke rül em lí tés re, ott áru tõzs dei
szol gál ta tás tár gyát
kell ér te ni.

HATODIK RÉSZ

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS
 ÉS AZ ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÓ

 MÛKÖDÉSE

XIX. Fejezet

FELELÕSSÉGI SZABÁLYOK

94.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol -
gál ta tó a mû kö dé sé re és te vé keny sé gé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban, il let ve sza bály za tok ban fog lal tak betartá -
sáért

a) a rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ be fek te té si
vál lal ko zás és áru tõzs dei szol gál ta tó igaz ga tó sá gá nak és
fel ügye lõ bi zott sá gá nak el nö ke és tag ja,

b) a szö vet ke ze ti for má ban mû kö dõ áru tõzs dei szol gál -
ta tó igaz ga tó sá gá nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak el nö ke és
tag ja,

c) fi ók te lep for má já ban mû kö dõ be fek te té si vál lal ko -
zás és áru tõzs dei szol gál ta tó – ide nem ért ve a más
EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal -
ko zást és áru tõzs dei szol gál ta tót – ki ne ve zett ve ze tõ je és
he lyet te se, vagy

d) kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság for má já ban mû kö dõ
áru tõzs dei szol gál ta tó ügy ve ze tõ je
fe le lõs az zal, hogy egy út tal biz to sít ja a mû kö dés hez és a
te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges tár gyi, tech ni kai, szer -
ve ze ti és sze mé lyi fel té te lek, va la mint sza bá lyok és el já rá -
sok meg lé tét és al kal ma zá sát.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás és a rész vény tár sa sá gi for -
má ban mû kö dõ áru tõzs dei szol gál ta tó cég jegy zé sé -
re – ide ért ve a bank szám la és a kor lá to zott ren del te té sû
pénz for gal mi szám la fe let ti ren del ke zést is – ki zá ró lag két
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ együt te sen jo go sult.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott alá írá si és cég -
jegy zé si jog – a be fek te té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei
szol gál ta tó lé te sí tõ ok ira ta sze rint – együt tes alá írá si jo go -
sult ság ként írás ban át ru ház ha tó.

A jogszabályoknak és szabályzatoknak történõ
 megfelelés

95.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás meg fe le lé si ve ze tõ je
az irá nyí tá sa alá tar to zó al kal ma zot tak köz re mû kö dé sé vel

a) biz to sít ja, hogy a be fek te té si vál lal ko zás min den kor
meg fe lel jen a te vé keny sé gé re és mû kö dé sé re vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban fog lal tak nak és a sza bály za tok ban fog -
lal tak össz hang ban le gye nek a jog sza bá lyi ren del ke zé sek -
kel,

b) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és rend sze re sen el -
len õr zi azon in téz ke dé sek és el já rá sok meg fe le lõ ér vé nye -
sü lé sét, ame lyek cél ja, hogy a be fek te té si vál lal ko zás e tör -
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vény ben és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
jog sza bály ban fog lal tak nak tör té nõ meg fe le lés ben eset leg
ta pasz tal ha tó hi á nyos sá ga it fel tár ják,

c) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és rend sze re sen el -
len õr zi a be fek te té si vál lal ko zás ál tal a meg fe le lés be li hi á -
nyos sá gok fel tá rá sa ér de ké ben tett in téz ke dé se it,

d) ta ná csa i val és köz re mû kö dé sé vel se gí ti a be fek te té si 
vál lal ko zás azon al kal ma zot ta it, akik a be fek te té si szol gál -
ta tá si te vé keny ség vég zé sé ben vagy a ki egé szí tõ szol gál ta -
tás nyúj tá sá ban részt vesz nek, hogy a be fek te té si vál lal ko -
zás tel je sít se az e tör vény ben fog lalt kö te le zett sé ge it, és

e) az elsõ szá mú ve ze tõ ré szé re el ké szí ti a (2) be kez -
dés ben fog lal tak sze rin ti je len tést.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás meg fe le lé si ve ze tõ je a jog -
sza bá lyok ban és a sza bály za tok ban fog lal tak nak tör té nõ
meg fe le lés rõl leg alább éven te egy szer je len tést ké szít a
be fek te té si vál lal ko zás elsõ szá mú ve ze tõ je ré szé re, amely
tar tal maz za

a) a vizs gá lat idõ pont ját, té má ját, a vizs gá lat ban részt -
ve võ al kal ma zot tak ne vét, a vizs gá lat tár gyát ké pe zõ idõ -
sza kot,

b) a vizs gá lat so rán tett meg ál la pí tá so kat, a vizs gá lat
ered mé nyét és az in téz ke dés szük sé ges sé gé re, tár gyá ra és
irá nyá ra vo nat ko zó an tett ja vas la to kat, ide ért ve azok ha -
tár ide jé nek meg je lö lé sét is,

c) a vizs gá lat so rán tett ja vas la tok ban fog lal tak alap ján
a je len tés ké szí té sé nek idõ pont já ig tett in téz ke dé sek
össze fog la lá sát, és azok ered mé nyét,

d) a je len tés ké szí té sé nek idõ pont já ban fo lya mat ban
lévõ in téz ke dé sek össze fog la lá sát, ha tár ide jét és a vár ha tó
ered ményt.

Belsõ ellenõrzés

96.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol -
gál ta tó a bel sõ el len õr zé si szer ve ze ti egy ség ha tás kö ré rõl,
fel ada tá ról és a bel sõ el len õr re vo nat ko zó szak mai kö ve -
tel mé nyek rõl sza bály za tot ké szít.

(2) A bel sõ el len õr az (1) be kez dés sze rin ti sza bály zat
alap ján

a) vizs gál ja és ér té ke li a be fek te té si vál lal ko zás és az
áru tõzs dei szol gál ta tó irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze re i -
nek, el já rá si sza bá lya i nak cél sze rû sé gét és ered mé nyes sé -
gét, va la mint ezek nek a be fek te té si vál lal ko zás és az áru -
tõzs dei szol gál ta tó mû kö dé sé re és te vé keny sé gé re irány -
adó sza bály za tok ban fog lal tak kal való össz hang ját,

b) aján lá so kat fo gal maz meg az a) pont ban meg ha tá ro -
zott vizs gá lat ered mé nyé nek meg fele lõen,

c) el len õr zi a b) pont sze rin ti aján lá sa i ban fog lal tak
meg va ló sí tá sát, és

d) je len tést ké szít a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az
áru tõzs dei szol gál ta tó igaz ga tó sá ga és fel ügye lõ bi zott sá -
ga szá má ra.

Könyvvizsgálat

97.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs -
dei szol gál ta tó a könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra an nak 
az ér vé nyes könyv vizs gá lói en ge déllyel ren del ke zõ
könyv vizs gá ló nak ad meg bí zást, aki vagy amely a Gt.
könyv vizs gá ló ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek meg fe lel és

a) ren del ke zik pénz ügyi in téz mé nyi vagy be fek te té si
vál lal ko zá si mi nõ sí tés sel,

b) nem ren del ke zik a be fek te té si vál lal ko zás ban, il le tõ -
leg áru tõzs dei szol gál ta tó ban köz vet len vagy köz ve tett tu -
laj don nal,

c) kö ze li hoz zá tar to zó ja nem ren del ke zik a be fek te té si
vál lal ko zás ban, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó ban köz -
vet len vagy köz ve tett tu laj don nal,

d) nincs a be fek te té si vál lal ko zás sal, il le tõ leg az áru -
tõzs dei szol gál ta tó val szem ben fenn ál ló tar to zá sa,

e) kö ze li hoz zá tar to zó já nak nincs a be fek te té si vál lal -
ko zás sal, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó val szem ben
fenn ál ló tar to zá sa, és

f) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol -
gál ta tó be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ tu laj do no sa a 
könyv vizs gá ló tár sa ság ban nem ren del ke zik köz vet len
vagy köz ve tett tu laj don nal.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó ter mé sze tes sze mély könyv vizs gá ló já nak meg -
bí za tá sa leg fel jebb öt évig tart hat, és nem hosszab bít ha tó
meg, va la mint a könyv vizs gá lói tár sa ság ál tal al kal ma zott
vagy meg bí zott könyv vizs gá ló leg fel jebb öt évig lát hat el
könyv vizs gá lói fel ada to kat ugyan an nál a be fek te té si vál -
lal ko zás nál, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó nál.

(3) A könyv vizs gá ló egy ide jû leg leg fel jebb öt be fek te -
té si vál lal ko zás nál, il le tõ leg öt áru tõzs dei szol gál ta tó nál
lát hat el könyv vizs gá lói fel ada tot, és az egy be fek te té si
vál lal ko zás tól, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó tól szár ma -
zó jö ve del me vagy ár be vé te le nem ha lad hat ja meg az éves
jö ve del mé nek vagy ár be vé te lé nek har minc szá za lé kát az -
zal, hogy ha a könyv vizs gá ló egy könyv vizs gá ló tár sa ság
al kal ma zott ja vagy meg bí zott ja, ak kor en nek a könyv vizs -
gá lói tár sa ság nak az éves ár be vé te lé nek leg fel jebb tíz szá -
za lé ka szár maz hat egy be fek te té si vál lal ko zás tól, il le tõ leg
áru tõzs dei szol gál ta tó tól.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó a könyv vizs gá ló val – az éves be szá mo ló
könyv vizs gá la tá ra – kö tött szer zõ dést a Fel ügye let szá má -
ra meg kül di.

98.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs -
dei szol gál ta tó ál tal meg bí zott könyv vizs gá ló a be fek te té si 
vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó tá jé koz ta tá -
sá val egy ide jû leg írás ban tá jé koz tat ja a Fel ügye le tet, ha
vizs gá la ta so rán olyan tényt ál la pí tott meg, amely alap ján

a) kor lá to zott vagy el uta sí tó könyv vizs gá lói zá ra dék,
il let ve a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sa vál hat szük sé -
ges sé,
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b) bûn cse lek mény el kö ve té sé re, jog sza bály meg sér té -
sé re vagy a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó bel sõ sza bály za tá nak sú lyos meg sér té sé re
vagy ezek ve szé lyé re uta ló kö rül mé nye ket ész lel,

c) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét, a rá bí zott pénz -
ügyi esz köz vagy pénz esz köz meg õr zé sét nem lát ja biz to -
sí tott nak,

d) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó bel sõ el len õr zé si és meg fe le lé si rend sze re i nek
sú lyos hi á nyos sá ga it vagy elég te len sé gét ál la pít ja meg,
vagy

e) köz te és a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru -
tõzs dei szol gál ta tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lye kö zött je len tõs
vé le mény kü lönb ség ala kult ki a be fek te té si vál lal ko zás,
 illetõleg az áru tõzs dei szol gál ta tó fi ze tõ ké pes sé gét, jö ve -
del mét, adat szol gál ta tá sát vagy könyv ve ze té sét érin tõ, a
mû kö dés szem pont já ból lé nye ges kér dé sek ben.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ját fe -
lül vizs gá ló könyv vizs gá ló írás ban ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja a Fel ügye le tet, ha a be fek te té si vál lal ko zás sal, il le tõ -
leg az áru tõzs dei szol gál ta tó val el len õr zõ be fo lyás  miatt
szo ros kap cso lat ban álló vál lal ko zás nál olyan tényt ál la pít
meg, amely a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs -
dei szol gál ta tó fo lya ma tos mû kö dé sét ked ve zõt le nül érin ti 
vagy az (1) be kez dés a) vagy b) pont já ban fog lal tak fenn -
ál lá sá ra utal.

(3) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ese te ken kí vül

a) a könyv vizs gá ló jo go sult a Fel ügye let tel kon zul tál ni 
és a Fel ügye le tet vizs gá la ta ered mé nyé rõl tá jé koz tat ni, és

b) a Fel ügye let jo go sult a könyv vizs gá ló tól a vizs gá la -
ta meg ál la pí tá sa i ról köz vet le nül tá jé koz ta tást kér ni.

(4) A könyv vizs gá lót – jó hi sze mû sé ge ese tén – nem ter -
he li fe le lõs ség az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott be -
je len té se ese tén ak kor sem, ha az utóbb me ga la po zat lan -
nak bi zo nyul.

99.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs -
dei szol gál ta tó könyv vizs gá ló ja az éves be szá mo ló vizs gá -
la ta mel lett meg vizs gál ja

a) az ér té ke lés szak mai he lyes sé gét,

b) az elõ írt és szük sé ges ér ték he lyes bí té sek és le írá sok
el vég zé sét,

c) az elõ írt és szük sé ges tar ta lé kok kép zé sé nek meg tör -
tén tét,

d) a koc ká zat ke ze lé si mo del lek meg fe le lõ sé gét,

e) a sza va to ló tõ ké re, a tõ ke szük ség let re, a tõ ke meg fe -
le lés re, a fo lya ma tos fi ze tõ ké pes ség re vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sát,

f) az ered mé nyes, meg bíz ha tó és füg get len tu laj don lás -
ra, il le tõ leg a pru dens mû kö dés re vo nat ko zó jog sza bá lyok
be tar tá sát, és

g) a meg fe le lõ el len õr zé si rend sze rek mû kö dé sét.

(2) A könyv vizs gá ló az (1) be kez dés 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, va la mint a Fel ügye let nek a tárgy -
évet kö ve tõ év ben az au di tá lás be fe je zé sét, de leg ké sõbb a
köz gyû lést kö ve tõ ti zen öt na pon be lül meg kül di.

(3) A Fel ügye let jo go sult a könyv vizs gá ló je len té sé nek
alap ján – az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sa elõtt – a be fek te -
té si vál lal ko zás nál, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó nál
kez de mé nyez ni, hogy a hely te len ada to kat tar tal ma zó be -
szá mo lót vizs gál tas sa fe lül, he lyes bít se vagy gon dos kod -
jon a he lyes bí tett ada tok könyv vizs gá ló val tör té nõ hi te le -
sít te té sé rõl.

(4) Ha az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sát köve tõen ju tott
a Fel ügye let tu do má sá ra, hogy az éves be szá mo ló lé nye -
ges hi bát tar tal maz, a Fel ügye let kö te lez he ti a be fek te té si
vál lal ko zást, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tót az ada tok
mó do sí tá sá ra és könyv vizs gá ló val való fe lül vi zsgál ta tá sá -
ra, majd en nek a Fel ügye let felé tör té nõ meg kül dé sé re.

XX. Fejezet

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Kockázatvállalás és kockázatkezelés

100.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás biz to sít ja
a) az ál ta la vál lalt vagy a nála ke let ke zõ koc ká za tok

meg fe le lõ mé ré sét,
b) az ál ta la vál lalt vagy a nála ke let ke zõ koc ká za tok be -

ha tá ro lá sát szol gá ló meg fe le lõ li mit rend sze rek lét re ho zá -
sát és tény le ges mû köd te té sét,

c) a vál lalt koc ká za tok ra vo nat ko zó meg fe le lõ, rend -
sze res és rend kí vü li je len té si rend szer ki épí té sét, és

d) a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek nek meg fe le lõ, a biz -
ton sá gos mû kö dés nek és a jog sza bá lyok nak való meg fe le -
lést biz to sí tó koc ká zat vál la lást.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny sé ge ke re té ben az ügy fél lel és ügy fél cso port tal
szem ben vál lalt koc ká za ta it fo lya ma to san ér té ke li, fi gye -
lem mel a (3)–(4) be kez dés ben fog lal tak ra.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás a koc ká za tok – ide ért ve a
be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé sé bõl, a gaz da sá gi kör nye -
zet vál to zá sá ból és a be fek te té si hi tel nyúj tá si te vé keny ség -
bõl adó dó koc ká za to kat is – azo no sí tá sa, ke ze lé se, el len õr -
zé se és csök ken té se ér de ké ben koc ká zat ke ze lé si sza bály -
za tot ké szít, ame lyet a be fek te té si vál lal ko zás igaz ga tó sá -
ga, il le tõ leg igaz ga tó ta ná csa hagy jóvá, és amely

a) le he tõ vé te szi a be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé sé vel 
és te vé keny sé gé vel össze füg gõ, a hi te le zé si te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos, va la mint a gaz da sá gi kör nye ze té ben be -
kö vet ke zõ vál to zás ból adó dó koc ká zat azo no sí tá sát, fi -
gye lem mel a 78.  §-ban fog lal tak ra,
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b) tar tal maz za a be fek te té si vál lal ko zás koc ká zat vál la -
lá sa mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,
il let ve a koc ká zat vál la lás mér té ké re vo nat ko zó kor lá to zá -
so kat,

c) az a) és a b) pont ban fog lal tak ra fi gye lem mel meg -
ha tá roz za a koc ká zat ke ze lé sé nek mód szer ta ni és el já rá si
sza bá lya it.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott sza bály zat ban kü lön ki tér

a) a nem sa ját szám lás ke res ke dés hez kap cso ló dó, ka -
mat láb vál to zás ból adó dó koc ká za tok ér té ke lé sé re és ke ze -
lé sé re,

b) azon ér ték pa pí ro sí tá si ügy le tek bõl szár ma zó koc ká -
za tok ra, 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 an nak 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, és

c) a net tó fi nan szí ro zá si po zí ció és az ez zel kap cso la tos 
kö ve tel mé nyek fo lya ma tos és elõ re mu ta tó mó don tör té nõ
mé ré sé re és ke ze lé sé re.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás a (4) be kez dés c) pont já -
ban meg ha tá ro zott 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 rend sze re sen
fe lül vizs gál ja.

(6) A be fek te té si vál lal ko zás vész hely ze ti és üz let me -
net-foly to nos sá gi ter vet ké szít

a) 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, és

b) a lik vi di tá si vál ság hely zet ke ze lé sé re.

(7) A be fek te té si vál lal ko zás a le já rat elõt ti vissza vál tás, 
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 té re a terv sze rin ti és a le já rat elõt ti vissza vál -
tás, vissza adás ha tá sa it figye lembe vevõ lik vi di tá si ter vet
ké szít.

(8) A be fek te té si vál lal ko zás rend sze re sen

a) el len õr zi a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott koc ká zat -
ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak be tar tá sát,

b) ér té ke li a koc ká zat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak
össz hang ját a be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé sé vel és te -
vé keny sé gé vel,

c) el len õr zi és ér té ke li az a) és b) pont ban fog lalt kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé ben ta pasz talt hi á nyos sá gok fel tá rá -
sát, és a koc ká zat ke ze lé si sza bály zat sze rin ti mû kö dés
hely re ál lí tá sá nak mód ját és el já rá sát.

101.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a 100.  § (3) be kez -
dés b) pont já ban fog lal tak sze rint a koc ká zat vál la lás mér -
té két úgy ha tá roz za meg, hogy az egy ügy fél lel vagy ügy -
fél cso port tal szem ben vál lalt koc ká za tok össz ér té két, az
ügy fél hez, il le tõ leg az ügy fél cso port hoz kap cso ló dó po zí -
ció és koc ká zat vál la lás koc ká za ta it össze ad ja.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás ál tal egy ügy fél lel vagy
ügy fél cso port tal szem ben vál lalt koc ká za tok össz ér té -
ke – a (3) és (5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – nem ha -
lad hat ja meg a be fek te té si vál lal ko zás 105.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti sza va to ló tõ ké jé nek hu szon öt szá za lé kát.

(3) Ha az ügy fél vagy az ügy fél cso port bár mely tag ja a
be fek te té si vál lal ko zás kap csolt vál lal ko zá sa, a be fek te té si 
vál lal ko zás ál tal vál lal ha tó koc ká za tok össz ér té ke – az
(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – nem ha lad hat ja meg a
be fek te té si vál lal ko zás 105.  § (1) be kez dé se sze rin ti sza -
va to ló tõ ké jé nek húsz szá za lé kát.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás egy ügy fél lel vagy ügy fél -
cso port tal szem be ni, a be fek te té si vál lal ko zás sza va to ló
tõ ké jé nek tíz szá za lé kát meg ha la dó össz ér té kû koc ká zat -
vál la lá sa i nak (a továb biak ban: nagy koc ká zat-vál la lás)
együt tes össze ge – az (5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – nem ha lad hat ja meg a sza va to ló tõ ké jé nek nyolc szo -
ro sát.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás a (2)–(4) be kez dés ben fog -
lalt, koc ká zat vál la lás mér té ké re vo nat ko zó kor lá tot át lép -
he ti, ha ez az át lé pés a 103.  § sze rin ti ke res ke dé si könyv -
ben nyil ván tar tott po zí ci ók és koc ká zat vál la lá sok ered mé -
nye.

(6) A nagy koc ká zat vál la lá sa so rán a be fek te té si vál lal -
ko zás ál tal vál lalt ke zes sé get és ga ran ci át, to váb bá a be -
fek te té si vál lal ko zás bár mi lyen jö võ be ni vagy füg gõ kö te -
le zett sé gét – a ha tár idõs ügy le tek ki vé te lé vel – öt ven szá -
za lé kos ér té ken, a ha tár idõs ügy le te ket a kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint meg ha tá ro zott ügy let koc ká za ti sú -
lyok kal kor ri gál va kell figye lembe ven ni.

(7) Ha a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get e tör -
vény ren del ke zé sei alap ján hi tel in té zet vég zi, az egy ügy -
fél lel vagy ügy fél cso port tal szem ben vál lalt koc ká za tok
össz ér té ké nek meg ha tá ro zá sa so rán a ke res ke dé si könyv -
ben nyil ván tar tott po zí ci ók és koc ká zat vál la lá sok alap ján
szá mí tott koc ká za to kat és a Hpt. alap ján szá mí tott koc ká -
za to kat össze von tan ve szi figye lembe.

(8) Nem kell a (2)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat al kal -
maz ni az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön
jog sza bály ban fog lalt eset ben.

102.  § (1) Az EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya -
vál la lat és an nak 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

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 ki -
adott ren de let ben meg ha tá ro zott bel sõ mi nõ sí té sen ala -
puló mód szer rel tör té nõ szá mí tá sát,

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 sát,
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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 sát, 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 sát
együt te sen is al kal maz hat ják.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti együt tes al kal ma zás hoz 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 EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti
ha tó sá gá nak en ge dé lye szük sé ges.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dély irán ti
ké rel met a 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
nyújt ja be a szék he lye sze rin ti EGT-ál lam ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá hoz.

(4) Ha a (3) be kez dés sze rint el já ró fel ügye le ti ha tó ság a 
Fel ügye let, az en ge délyt a 174.  § sza bá lyai sze rint, az ott
meg ha tá ro zott el já rá sá ban adja meg.

Kereskedési könyv

103.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a ke res ke dé si szán -
dék kal vagy a ke res ke dé si könyv ele me i nek fe de zé se cél -
já ból tar tott pénz ügyi esz köz bõl és áru ból álló po zí ci ó it a
ke res ke dé si könyv tar tal maz za.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás a ke res ke dé si szán dé kot az 
e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott stra té gia, sza bály zat és el já rás alap ján
iga zol ja.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás a ke res ke dé si könyv ve ze -
té sé rõl  szóló sza bály za tot ké szít, az e tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály sze rin ti rend szert és
el len õr zé si me cha niz must dol goz ki, és a ke res ke dé si
könyv ve ze té se so rán ezek sze rint jár el.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ke res ke dé si könyv ve ze té sé rõl  szóló sza bály zat -
ban meg ha tá roz za a be so ro lás el ve it, és azok al kal ma zá sa
so rán – a kü lön tör vény alap ján ké szí tett – szám vi te li po li -
ti ká já val össz hang ban jár el.

(5) A ke res ke dé si könyv ve ze té sé rõl  szóló sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott be so ro lá si el vek

a) vál toz ta tá sa egy év ben egy szer tör tén het,
b) vál toz ta tá sát a be fek te té si vál lal ko zás rész le te sen

írás ban in do kol ja,
c) vál toz ta tá sát a be fek te té si vál lal ko zás a ke res ke dé si

könyv ve ze té sé rõl  szóló sza bály zat mó do sí tá sa for má já -
ban a b) pont ban meg ha tá ro zott in do ko lás sal együt te sen
ha la dék ta la nul meg kül di a Fel ügye let nek, és

d) az új on nan meg ál la pí tott be so ro lá si elv al kal ma zá -
sá nak elsõ nap ja – a (6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
meg ál la pí tás évét kö ve tõ nap tá ri év elsõ nap ja.

(6) A Fel ügye let – in do kolt eset ben – az (5) be kez dés
d) pont já ban fog lal tak tól el té rõ al kal ma zá si ha tár idõt is
en ge dé lyez het.

(7) A ke res ke dé si könyv ben ki zá ró lag olyan pénz ügyi
esz köz és áru sze re pel het, amely

a) fe de ze ti ügy let tár gya le het, és
b) for ga lom ké pes sé ge vagy for gal maz ha tó sá ga nem

kor lá to zott.

(8) A be fek te té si vál lal ko zás bel sõ fe de ze ti ügy le tet az
e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott eset ben ve het figye lembe.

(9) 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.

104.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a ke res ke dé si
könyv ben nyil ván tar tott ügy le te ket a tény le ges gaz da sá gi
tar tal muk nak meg fele lõen, a pru dens mû kö dés kö ve tel mé -
nyé re fi gye lem mel ér té ke li a pi a ci koc ká za tok szem pont -
já ból.

(2) 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 ók és koc ká zat vál la lá sok

a) pi a ci ér té két és koc ká za tát – ha jog sza bály el té rõ en
nem ren del ke zik – na pon ta ál la pít ja meg,

b) ér té ke lé sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ér -
té ke lé si el vek nek és ér té ke lé si el já rá sok nak meg fele lõen
vég zi.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az ál ta la vál lalt koc ká za -
tok te kin te té ben koc ká zat ke ze lé si sza bá lyo kat dol goz ki,
ame lyet a be fek te té si vál lal ko zás igaz ga tó sá ga hagy jóvá,
s amely ben meg ha tá roz za a koc ká zat vál la lás fe le lõs sé gi
ke re te it, a koc ká zat vál la lás leg ma ga sabb mér té két, a koc -
ká zat vál la lás el len õr zé sét és a vesz te ség le he tõ leg ala cso -
nyabb mér ték re tör té nõ csök ken té sé nek mód ját.

A befektetési vállalkozás szavatoló tõkéje,
tõkeszükséglete

105.  § (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 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 nem csök ken -
het

a) a 13.  §-ban meg ha tá ro zott összeg, vagy
b) az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön

jog sza bály ban fog lal tak 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, el szá mo lá si és
part ner koc ká zat tal, va la mint nagy koc ká zat-vál la lás sal
kap cso la tos tõ ke kö ve tel mény,
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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) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza va to ló tõke
mér té ké nek meg ha tá ro zá sa so rán az (1) be kez dés a) és
b) pont ja sze rint szá mí tott ér ték kö zül a ma ga sab bat kell
irány adó nak te kin te ni.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés alap ján
szük sé ges sza va to ló tõke össze gét – az e tör vény fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don – na pon ta szá mít ja ki.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás sza va to ló tõ ké jé nek meg -
ha tá ro zá sa so rán a sza va to ló tõke össze gé nek ki szá mí tá sá -
ra a 2. mel lék let ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz -
ni az zal, hogy az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
tõ ke kö ve tel mény nek a 2. mel lék let 19. pont já ban meg ha -
tá ro zott sza va to ló tõke összeg kell, hogy meg fe lel jen.

(5) A Fel ügye let az (1) be kez dés b) pont já tól el té rõ en, a
162.  § 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 164.  § (1) be kez dés t) pont ja
alap ján több let-tõ ke kö ve tel ményt ír hat elõ.

(6) Ha a sza va to ló tõke össze ge 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 ká nál ke ve sebb, a be fek te té si
vál lal ko zás a 2. mel lék let 23. 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 ti a Fel ügye le tet.

(7) Ha a be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé sé ben az elõ zõ
üz le ti év hez ké pest nagy mér té kû vál to zás kö vet ke zik be, a
Fel ügye let elõ ír hat ja, hogy a be fek te té si vál lal ko zás az
(1) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott sza va to ló tõke össze -
gét vizs gál ja fe lül.

106.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás meg bíz ha tó, ha té -
kony és át fo gó stra té gi á val és el já rás sal ren del ke zik ah -
hoz, hogy az ál ta la vég zett be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny sé ge és ki egé szí tõ szol gál ta tá sa kap csán, va la mint a
mû kö dé se so rán vál lalt, il le tõ leg fel me rü lõ koc ká za tai fe -
de ze té hez szük sé ges tõke mér té két és össze gét – össz -
hang ban a 105.  §-ban fog lal tak kal – 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 az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott stra té gi át és el já rást leg alább éven te egy szer fe -
lül vizs gál ja, amely nek so rán gon dos ko dik ar ról, hogy en -
nek tar tal ma össz hang ban le gyen az ál ta la vég zett te vé -
keny ség jel le gé vel, össze tett sé gé vel és mé re té vel.

(3) Az EGT-ál lam be li be fek te té si vál lal ko zás anya vál -
la lat, az EGT-ál lam be li 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 Tpt. 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 fe lel ni.

(4) Ha egy be fek te té si vál lal ko zás el len 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 el len 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 Tpt. 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 fe lel ni.

107.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a 100–106.  §-ban
fog lal tak hoz kap cso ló dó an, az e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in for -
má ci ó kat – fi gye lem mel a (2) be kez dés ben fog lal tak ra – a
(3) be kez dés ben fog lalt he lyen köz zé te szi.

(2) Ha a be fek te té si vál lal ko zás
a) nem anya vál la lat, nem le ány vál la lat vagy nem tar to -

zik az össze vont ala pú fel ügye let ha tá lya alá, ak kor az
(1) be kez dés sze rin ti in for má ci ó kat 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 Tpt. 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.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) be kez dés sze rin ti in -
for má ci ót

a) a sa ját hon lap ján, vagy
b) ha a Fel ügye let a jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz -

zé té te li kö te le zett sé gek tel je sí té se cél já ból lét re ho zott
ilyen hon la pot, ak kor ezen a hon la pon
te szi köz zé.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás az (1) 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 ré szé re.

A vezetõ állású személyek, alkalmazottak
 és egyéb érintett személyek saját ügyletei

108.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás al kal ma zott ja sa ját,
vele egy ház tar tás ban élõ sze mély, kö ze li hoz zá tar to zó ja
és egyéb mó don érin tett sze mély ne vé ben vagy ja vá ra – az
(5) és (6) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel – nem köt -
het olyan ügy le tet, amely
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a) benn fen tes ke res ke del met vagy pi ac be fo lyá so lást
va ló sí ta na meg,

b) üz le ti ti tok, ér ték pa pír ti tok, biz to sí tá si ti tok, bank ti -
tok, pénz tár ti tok vagy az adat vé de lem rõl  szóló jog sza bá -
lyok ál tal vé dett in for má ció jog sze rût len fel tá rá sá val és
fel hasz ná lá sá val jár, vagy

c) nem áll össz hang ban a be fek te té si vál lal ko zás e tör -
vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge i vel.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott egyéb mó don
érin tett sze mély nek azt kell te kin te ni, aki a be fek te té si vál -
lal ko zás al kal ma zott já val vagy az (5) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott sze mé lyek kel olyan kap cso lat ban áll, amely bõl
ere dõ en a be fek te té si vál lal ko zás al kal ma zott já nak vagy
az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély nek anya gi ér -
de ke fû zõ dik az ügy let hez.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás al kal ma zott ja nem ad hat
olyan tar tal mú be fek te té si ta ná csot, il let ve más mó don
sem bír hat rá ügy fe let vagy har ma dik sze mélyt – ide nem
ért ve azt az ese tet, ha az a mun ka kö ré bõl vagy a vál lalt
szer zõ dé ses kö te le zett sé gé bõl adó dik – arra, hogy olyan
ügy le tet kös sön, amely, ha azt az al kal ma zott sa ját ne vé -
ben vagy sa ját ja vá ra köt né, az (1) be kez dés sze rin ti ti la -
lom alá esne.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás al kal ma zott ja nem kö zöl -
het – ide nem ért ve azt az ese tet, ha az a mun ka kö ré bõl
vagy a vál lalt szer zõ dé ses kö te le zett sé gé bõl adó dik – az
ügy fél lel vagy har ma dik sze méllyel olyan informá -
ciót, – füg get le nül at tól, hogy az zal a benn fen tes in for má -
ció át adá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat meg sér ti-e vagy
sem – amely bir to ká ban az ügy fél vagy a har ma dik sze -
mély nagy va ló szí nû ség gel

a) olyan, pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó ügy let be kezd,
amely az (1) be kez dés sze rin ti ti la lom alá esne, vagy

b) to váb bi sze mélyt az a) pont ban fog lalt ügy let meg -
kö té sé re bíz tat na vagy szá má ra ilyen ügy let meg kö té sé re
vo nat ko zó ta ná csot adna

és ez zel a kö rül ménnyel a be fek te té si vál lal ko zás al kal ma -
zott ja tisz tá ban van vagy tõle el vár ha tó mó don tisz tá ban
kel le ne len nie.

(5) Az (1)–(4) és (6) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz -
ni kell

a) az e tör vény sze rint a be fek te té si vál lal ko zás sal kö -
tött ki szer ve zés re vo nat ko zó meg ál la po dás alap ján a ki -
szer ve zést vég zõ re és al kal ma zot ta i ra, és

b) a be fek te té si vál lal ko zás sal kö tött köz ve tí tõi te vé -
keny ség re vo nat ko zó meg ál la po dás alap ján köz ve tí tõi te -
vé keny sé get vég zõ re, ve ze tõ ál lá sú sze mé lye i re és al kal -
ma zot ta i ra.

(6) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal -
maz ni

a) a be fek te té si vál lal ko zás azon al kal ma zott ja vagy az
(5) be kez dés ben fog lalt sze mély ese té ben, aki nem vesz
részt és te vé keny sé gé vel nem is kap cso ló dik a be fek te té si

szol gál ta tá si te vé keny ség hez vagy a ki egé szí tõ szol gál ta -
tás nyúj tá sá hoz,

b) a be fek te té si vál lal ko zás al kal ma zott ja vagy az
(5) be kez dés ben fog lalt sze mély port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny ség ke re té ben nyúj tott szol gál ta tást vesz igény be és a
szol gál ta tás nyúj tá sát meg elõ zõ en sem kö zöt te és a port fó -
li ó ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ, sem pe dig a portfólió -
kezelési te vé keny sé get vég zõ és a kö zött a sze mély vagy
szer ve zet kö zött, aki nek a ne vé ben vagy ja vá ra a meg bí -
zást vég re hajt ják, és

c) ha be fek te té si vál lal ko zás al kal ma zott ja vagy az
(5) be kez dés ben fog lalt sze mély kol lek tív be fek te té si for -
ma ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír ra vo nat ko zó ügy let re ad
meg bí zást és nem ren del ke zik dön té si ha tás kör rel az adott
kol lek tív be fek te té si for ma esz kö ze i nek össze té te lé vel,
be fek te té si dön té se i vel kap cso la to san.

109.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a mun ka vi szony lé -
te sí té sé nek, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony lét re ho zá sá nak idõ pont já ban tá jé koz tat ja az al kal -
ma zott ját, il let ve fog lal koz ta tott ját (a továb biak ban
együtt: al kal ma zott) és a 108.  § (5) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zot ta kat a 108.  § (1), (3) és (4) be kez dé se sze rin ti ti la -
lom alá esõ ügy le tek re vo nat ko zó sza bá lyok ról.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás kö te le zi az al kal ma zott ját
és a 108.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat, hogy a
109.  § (1), (3) és (4) be kez dé se sze rin ti ti la lom alá nem esõ
ügy le tük re vo nat ko zó meg ál la po dás meg kö té sét köve tõen
azt ha la dék ta la nul je lent sék be a be fek te té si vál lal ko zás -
nak.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás nyil ván tar tást ve zet a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott, va la mint az ál ta la más
mó don fel tárt, de a 108.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé nek ha -
tá lya alá esõ ügy le tek rõl.

Összeférhetetlenség

110.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás az ügy fél szá má ra
hát rá nyos ér dek-össze üt kö zé sek el ke rü lé se, fel tá rá sa és
ke ze lé se cél já ból sza bály za tot ké szít (a továb biak ban:
össze fér he tet len sé gi po li ti ka), ame lyet az igaz ga tó ság,
 illetõleg az igaz ga tó ta nács hagy jóvá.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze fér he tet len -
sé gi po li ti ka

a) meg je lö li azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek adott
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vagy a ki egé szí tõ
szol gál ta tás ese té ben olyan ér dek konf lik tus hoz ve zet nek
vagy ve zet het nek, amely az ügy fél re néz ve hát rá nyos kö -
vet kez ménnyel jár hat, és

b) tar tal maz za azon rész le tes el já rá si sza bá lyo kat és in -
téz ke dé se ket, ame lyek az a) pont ban meg ha tá ro zott ér dek -
konf lik tus ke ze lé sét cé loz zák.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás biz to sít ja, hogy a (2) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bá lyok és

11736 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám



in téz ke dé sek sze rint azok a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek, al -
kal ma zot tak, va la mint a 108.  § (5) és (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek, akik az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott hely zet be ke rül het nek, a be fek te té si vál lal ko zás 
te vé keny sé gé nek és mé re té nek, va la mint az ügy fél nek
okoz ha tó kár sú lyos sá gá nak figye lembe véte lével a le he tõ
leg na gyobb füg get len ség gel vé gez zék te vé keny sé gü ket.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás az össze fér he tet len sé gi po -
li ti ká já ban a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott el já -
rá si sza bá lyai és in téz ke dé sei kö zött a (3) be kez dés ben
fog lalt le he tõ leg na gyobb füg get len ség biz to sí tá sa ér de ké -
ben

a) úgy sza bá lyoz za az egyes be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny ség vagy ki egé szí tõ szol gál ta tás ke re té ben fel -
ada tot el lá tó al kal ma zot tak kö zöt ti in for má ció áram lást,
hogy az el len õriz he tõ le gyen és az zal az ügy fél szá má ra a
le het sé ges ér dek-össze üt kö zés bõl adó dó kár oko zást meg -
elõz ze,

b) kü lön ál ló el len õr zést biz to sít azon al kal ma zot tak
szá má ra, akik olyan ügy fe lek ne vé ben vagy ja vá ra vég zett
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vagy ki egé szí tõ szol -
gál ta tás ke re té ben lát nak el fel ada tot, akik ér de kei kö zött
konf lik tus áll hat fenn vagy akik más mó don fenn ál ló ér -
dek konf lik tust je le ní te nek meg, ide ért ve azt az ese tet is,
ami kor ezt az ügy fél ne vé ben vagy ja vá ra vég zett te vé -
keny ség és a be fek te té si vál lal ko zás sa ját szám lá já ra vég -
re haj tan dó ügy let okoz za,

c) ki zár ja azon al kal ma zot tak ja va dal ma zá sa kö zöt ti
köz vet len kap cso la tot vagy össze füg gést, akik olyan be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vagy ki egé szí tõ szol -
gál ta tás ke re té ben lát nak el fel ada tot, amely ér dek konf lik -
tust ke let kez tet het,

d) meg aka dá lyoz za, hogy bár mi lyen olyan sze mély,
aki a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vagy ki egé szí tõ 
szol gál ta tás ke re té ben nem ren del ke zik fel adat tal, bár mi -
lyen mó don be fo lyá sol has sa azt az al kal ma zot tat, aki ilyen 
fel ada tot lát el,

e) meg aka dá lyoz za, hogy a be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny ség vagy ki egé szí tõ szol gál ta tás ke re té ben fel ada -
tot el lá tó al kal ma zott pár hu za mo san el lá tan dó vagy egy -
más ra épü lõ fel ada tai el lá tá sa so rán eset leg ki ala ku ló ér -
dek konf lik tus el len õr zé se aka dá lyok ba üt köz zön.

XXI. Fejezet

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS
ÉS AZ ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÓ

TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGÕ EGYÉB
KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

A közvetítõre és a közvetítõ igénybevételére vonatkozó
szabályok

111.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé ge vég zé -

sé hez, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tá sa nyúj tá sá hoz köz -
ve tí tõt ve het igény be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz ve tí tõ le het
a) füg gõ ügy nök, és
b) be fek te té si vál lal ko zás.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta -
tó az ál ta la igény be vett köz ve tí tõ te vé keny sé gért, az e tör -
vény ben fog lal tak be tar tá sá ért tel jes fe le lõs ség gel tar to -
zik.

112.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a 111.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti meg ál la po dást az zal

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel, lak -
hellyel (tar tóz ko dá si hellyel) ren del ke zõ füg gõ ügy nök kel
köt het, amely sze re pel a Fel ügye let 159.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tá sá ban, vagy

b) más EGT-ál lam ban szék hellyel, la kó hellyel (tar tóz -
ko dá si hellyel) ren del ke zõ füg gõ ügy nök kel köt het, ame -
lyet a szék he lye, la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) sze rin ti
tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga vagy
a 159.  § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a Fel ügye let nyil -
ván tar tás ba vett.

(2) Az áru tõzs dei szol gál ta tó a 111.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti meg ál la po dást az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott füg gõ ügy nök kel köt het.

113.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, a ki -
egé szí tõ szol gál ta tás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tás
köz ve tí té sé re irá nyu ló szer zõ dé se meg kö té sét – ha a szer -
zõ dést füg gõ ügy nök kel kö töt te – a szer zõ dés meg kö té sét
kö ve tõ öt mun ka na pon be lül be je len ti a Fel ügye let nek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len tés tar tal -
maz za

a) a füg gõ ügy nök ne vét és szék he lyét, és
b) azt a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get, ki egé -

szí tõ szol gál ta tást, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tást, amely 
te kin te té ben a köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zi.

114.  § (1) Be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, ki egé -
szí tõ szol gál ta tás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tás köz -
ve tí té sé re irá nyu ló te vé keny sé get füg gõ ügy nök ként – a
(2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az vé gez het, aki sze re -
pel a Fel ügye let 159.  § (2) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tá -
sá ban és meg fe lel a 111–116.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek -
nek.

(2) A más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ köz -
ve tí tõ a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ha tá ron át nyú ló te -
vé keny sé get ak kor vé gez het és fi ók te le pet ak kor lé te sít -
het, ha a ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga, il le -
tõ leg a 159.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a
Fel ügye let nyil ván tar tás ba vet te.

(3) A Fel ügye let – ké rel mé re – azt a füg gõ ügy nö köt ve -
szi nyil ván tar tás ba, aki meg fe lel az e tör vény ben és az
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e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban
fog lal tak nak.

(4) A nyil ván tar tás ba vé telt ké rel me zõ a ké rel mé hez
mel lé ke li

a) azo no sí tó ada ta it (ter mé sze tes sze mély ese té ben:
szü le té si ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne vét, va la -
mint lak he lyé nek, tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét; jogi sze -
mély és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ese té -
ben: ne vét, szék he lyé nek cí mét, va la mint cég jegy zék szá -
mát vagy nyil ván tar tá si szá mát),

b) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get, ki egé szí tõ
szol gál ta tást vagy áru tõzs dei szol gál ta tást, amely te kin te -
té ben a köz ve tí tést vé gez ni kí ván ja,

c) a nyi lat ko za tot, amely sze rint te vé keny sé gét füg gõ
ügy nök ként kí ván ja foly tat ni, és

d) a 116.  §-ban fog lal tak alá tá masz tá sát szol gá ló ok ira -
to kat.

(5) A Fel ügye let a (3) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba
vé tel irán ti ké rel met el uta sít ja, ha

a) a ké rel me zõ az e tör vény ben vagy az e tör vény fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban fog lal tak nak nem 
fe lel meg,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg -
fe le lést hi telt ér dem lõ mó don nem iga zol ja, vagy

c) a ké rel me zõ meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tot kö -
zölt.

(6) A Fel ügye let tör li a nyil ván tar tás ból a füg gõ ügy nö -
köt, ha

a) a nyil ván tar tás ba vé tel hez szük sé ges fel té te lek már
nem áll nak fenn,

b) a te vé keny sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat is mé tel ten
vagy sú lyo san meg sze gi, vagy

c) a nyil ván tar tás ba vé tel a Fel ügye let meg té vesz té sé -
vel tör tént.

115.  § (1) A 111.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott füg gõ ügy nök egy ide jû leg egy be fek te té si vál lal ko -
zás sal, il le tõ leg egy áru tõzs dei szol gál ta tó val áll hat olyan
szer zõ dé ses kap cso lat ban, amely be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny ség, ki egé szí tõ szol gál ta tás, il le tõ leg áru tõzs dei
szol gál ta tás köz ve tí té sé re irá nyul.

(2) A füg gõ ügy nök re vo nat ko zó, (1) be kez dés ben fog -
lalt kor lá to zás

a) nem érin ti a más jog sza bály sze rint vég zett ügy nö ki
vagy köz ve tí tõi te vé keny sé get, ha az adott jog sza bály et tõl 
el té rõ en nem ren del ke zik, és

b) nem al kal ma zan dó ab ban az eset ben, ha a füg gõ
ügy nök

ba) az ügy fél pénz ügyi esz kö zét és pénz esz kö zét nem
ke ze li,

bb) ki zá ró lag 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 pír ra vo nat ko zó an vé gez
az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) és e) pont já ban meg ha tá ro zott
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get, és

bc) az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott te vé keny sé ge so rán az ügy fél meg bí zá sát ki zá ró lag
be fek te té si vál lal ko zás, kül föl di be fek te té si vál lal ko zás,
hi tel in té zet, kül föl di hi tel in té zet vagy olyan kol lek tív be -
fek te té si for ma szá má ra to váb bít ja, amely ál tal ki bo csá tott
ér ték pa pí ro kat sza bá lyo zott pi ac ra be ve zet ték.

(3) Több be fek te té si vál lal ko zás sal vagy áru tõzs dei
szol gál ta tó val be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, ki -
egé szí tõ szol gál ta tás, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tás köz -
ve tí té sé re irá nyu ló szer zõ dés alap ján ilyen te vé keny sé get
csak be fek te té si vál lal ko zás vé gez het.

(4) A füg gõ ügy nök a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség, a ki egé szí tõ szol gál ta tás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tás köz ve tí té sé re irá nyu ló te vé keny sé gé hez to -
váb bi köz ve tí tõt nem ve het igény be.

(5) A füg gõ ügy nök a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség, a ki egé szí tõ szol gál ta tás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tás köz ve tí té sé re irá nyu ló te vé keny sé gé hez olyan 
köz re mû kö dõt ve het igény be, amely nek te vé keny sé ge ön -
ma gá ban nem mi nõ sül a be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség, a ki egé szí tõ szol gál ta tás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tás köz ve tí té sé re irá nyu ló te vé keny ség nek.

(6) A 111.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz ve tí tõ
a 111.  § (1) be kez dé se sze rint õt meg bí zó be fek te té si vál -
lal ko zás, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó ne vé ben lét re ho -
zan dó szer zõ dést meg elõ zõ en a le en dõ szer zõ dõ fe let tá jé -
koz tat ja ar ról, hogy

a) a köz ve tí tést füg gõ ügy nök ként vagy be fek te té si
vál lal ko zás ként vég zi, és

b) mely be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg áru tõzs dei
szol gál ta tó ne vé ben jár el.

116.  § (1) Ter mé sze tes sze mély füg gõ ügy nök 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 ha -

tá lya alatt,
c) el len a Fel ügye let vagy más EGT-ál lam fel ügye le ti

ha tó sá ga az el múlt há rom év ben, ha tá ro za tá ban nem ál la -
pí tot ta meg a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség re vagy
a ki egé szí tõ szol gál ta tás ra, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál -
ta tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ban vagy jog sza bály sze -
rin ti sza bály za tok ban fog lal tak meg sér té sét.

(2) Jogi sze mély ként vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ként mû kö dõ füg gõ ügy nök kel
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, ki egé szí tõ szol gál -
ta tás, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tás köz ve tí té sé re irá -
nyu ló szer zõ dés ak kor köt he tõ, ha el le ne a Fel ügye let vagy 
más EGT-ál lam fel ügye le ti ha tó sá ga az el múlt há rom év -
ben, ha tá ro za tá ban nem ál la pí tot ta meg a be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny ség re vagy a ki egé szí tõ be fek te té si szol -
gál ta tás ra, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tás ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban vagy jog sza bály sze rin ti sza bály za tok -
ban fog lal tak meg sér té sét.
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Titoktartás

117.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó, a be fek te té si vál lal ko zás ban és az áru tõzs dei
szol gál ta tó ban

a) tu laj do ni ré sze se dés sel ren del ke zõ,
b) tu laj do ni ré sze se dést sze rez ni kí vá nó,
c) ve ze tõ ál lá sú, és
d) al kal ma zott ként fog lal koz ta tott

sze mély vagy bár mely más sze mély, aki va la mi lyen mó -
don bir to ká ba ju tott, az üz le ti tit kot – a (2) és (3) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – idõ be li kor lá to zás nél kül kö te les
meg õriz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te -
le zett ség nem áll fenn a ha tás kö ré ben tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján el já ró

a) Fel ügye let tel, fel ügye le ti ha tó ság gal,
b) Be fek te tõ-vé del mi Alap pal,
c) MNB-vel,
d) Ál la mi Szám ve võ szék kel,
e) ál la mi adó ha tó ság gal,
f) Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,
g) a köz pon ti költ ség ve té si pénz esz kö zök fel hasz ná lá -

sá nak sza bály sze rû sé gét és cél sze rû sé gét el len õr zõ, a Kor -
mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv vel,

h) nem zet biz ton sá gi szol gá lat tal,
i) fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal

szem ben.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te -
le zett ség az el já rás tár gyát ké pe zõ ügy re vo nat ko zó an nem 
áll fenn a ha tás kö ré ben el já ró,

a) a fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás, a fel je len tés ki -
egé szí té se ke re té ben a nyo mo zó ha tó ság gal és a fel adat -
kör ében el já ró ügyész ség gel,

b) bün te tõ-, va la mint ha gya ték kal kap cso la tos pol gá ri
ügy ben, to váb bá csõd-, il let ve fel szá mo lá si el já rás, va la -
mint ön kor mány za ti adós ság ren de zé si el já rás ke re té ben a
bí ró ság gal,

c) az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak sza -
bály sze rû sé gét el len õr zõ Eu ró pai Csa lás el le nes Hi va tal lal
(OLAF),

d) a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal
szem ben.

(4) Nem je len ti az üz le ti ti tok sé rel mét a Tpt. 205.  §-ban
meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett ség tel je sí té se.

(5) Nem le het üz le ti ti tok ra hi vat ko zás sal vissza tar ta ni
az in for má ci ót a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ra és a
köz ér dek bõl nyil vá nos adat ra vo nat ko zó, kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si és tá jé koz ta tá si kö te -
le zett ség ese tén.

(6) Be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál -
ta tó jog utód nél kü li meg szû né se ese tén az ál ta luk ke zelt üz le -
ti tit kot tar tal ma zó irat a ke let ke zé sé tõl szá mí tott hat van év
múl va a le vél tá ri ku ta tá sok cél já ra fel hasz nál ha tó.

118.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol -
gál ta tó, il le tõ leg a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lye és al kal ma zott ja, va la -
mint bár mely más sze mély, aki va la mi lyen mó don bir to ká -
ba ju tott, az ér ték pa pír tit kot kö te les idõ be li kor lá to zás nél -
kül meg õriz ni.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol -
gál ta tó az ér ték pa pír tit kot har ma dik sze mély nek – az ügy fél
egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – csak ak kor adja ki, ha

a) az ügy fél vagy an nak tör vényes kép vi se lõ je a rá vo -
nat ko zó ki szol gál tat ha tó ér ték pa pír ti tok kö ré be tar to zó
ada to kat pon to san meg je löl ve köz ok irat ba vagy tel jes bi -
zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lal tan kéri vagy erre fel -
ha tal ma zást ad,

b) a (3)–(4) és (7) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek
az ér ték pa pír ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge alól fel -
men tést ad nak, vagy

c) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó ügy fél lel szem ben fenn ál ló kö ve te lé se ér té ke -
sí té se vagy le járt kö ve te lé se ér vé nye sí té se ezt szük sé ges sé
te szi.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te -
le zett ség nem áll fenn

a) a ha tás kö ré ben el já ró Fel ügye let tel, Be fek te tõ-vé del mi 
Alap pal, Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap pal, MNB-vel, Ál la -
mi Szám ve võ szék kel, Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,

b) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö ré -
ben el já ró sza bá lyo zott pi ac cal, mul ti la te rá lis ke res ke dé si
rend szer mû köd te tõ jé vel, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get
vég zõ szer ve zet tel, a köz pon ti ér ték tár ral, a köz pon ti költ -
ség ve té si pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak sza bály sze rû sé -
gét és cél sze rû sé gét el len õr zõ, a Kor mány ál tal ki je lölt
bel sõ el len õr zé si szerv vel, va la mint az eu ró pai uni ós tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak sza bály sze rû sé gét el len õr zõ
Eu ró pai Csa lás el le nes Hi va tal lal (OLAF),

c) a ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zõ vel, va la mint a
ha tás kö ré ben el já ró gyám ha tó ság gal,

d) a csõd el já rás, fel szá mo lá si el já rás, ön kor mány za tok
adós ság ren de zé si el já rá sa, bí ró sá gi vég re haj tá si el já rás, il -
let ve vég el szá mo lás ügyé ben el já ró va gyon fel ügye lõ vel,
fel szá mo ló val, pénz ügyi gond nok kal, vég re haj tó val, il let -
ve vég el szá mo ló val,

e) a fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás ke re té ben el já ró,
va la mint a fel je len tés ki egé szí té sét foly ta tó nyo mo zó ha -
tó ság gal, va la mint a ha tás kö ré ben el já ró ügyész ség gel,

f) a bün te tõ-, va la mint pol gá ri ügy ben, to váb bá csõd-,
fel szá mo lá si el já rás, il let ve az ön kor mány za tok adós ság -
ren de zé si el já rá sa ke re té ben a bí ró ság gal,

g) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé -
se 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 fel ha tal ma zott szerv vel,

h) a fõ igaz ga tó ese ti en ge dé lye alap ján a tör vény ben
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró nem zet biz ton sá gi
szol gá lat tal,

2007/162. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11739



i) az adó-, vám- és tár sa da lom biz to sí tá si kö te le zett ség
tel je sí té sé nek el len õr zé se, va la mint az ilyen tar to zást meg -
ál la pí tó vég re hajt ha tó ok irat vég re haj tá sa ér de ké ben foly -
ta tott el já rás ke re té ben el já ró adó ha tó ság gal, vám ha tó ság -
gal,

j) a fel adat kör ében el já ró adat vé del mi biz tos sal, és

k) a fel adat kör ében el já ró fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal

szem ben, e szer vek nek a be fek te té si vál lal ko zás hoz, il le -
tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó hoz in té zett írás be li meg ke -
re sé se ese tén.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te -
le zett ség nem áll fenn ab ban az eset ben sem, ha

a) az ál la mi adó ha tó ság nem zet kö zi szer zõ dés alap ján
kül föl di ál la mi adó ha tó ság írás be li meg ke re sé sé nek tel je -
sí té se ér de ké ben írás ban kér ada tot a be fek te té si vál lal ko -
zás tól, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó tól, ha a meg ke re -
sés tar tal maz za a kül föl di ha tó ság ál tal alá írt ti tok tar tá si
zá ra dé kot,

b) a Fel ügye let a kül föl di fel ügye le ti ha tó ság gal kö tött
együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott mó don
kér, il le tõ leg to váb bít ada tot, ha az együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás vagy a kül föl di fel ügye le ti ha tó ság meg ke re sé se
tar tal maz za az ál ta la alá írt ti tok tar tá si zá ra dé kot,

c) a ma gyar bûn ül dö zõ szerv nem zet kö zi szer zõ dés
alap ján, kül föl di bûn ül dö zõ szerv írás be li meg ke re sé sé nek 
tel je sí té se ér de ké ben írás ban kér ada tot a be fek te té si vál -
lal ko zás tól, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó tól, ha a
meg ke re sés tar tal maz za a kül föl di bûn ül dö zõ szerv ál tal
alá írt ti tok tar tá si zá ra dé kot,

d) a Be fek te tõ-vé del mi Alap ál tal kül föl di be fek te tõ vé -
del mi rend szer, va la mint kül föl di fel ügye le ti ha tó ság ré -
szé re, együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí tett mó don
ke rül sor adat to váb bí tás ra, ha az ada tok ke ze lé sé re, il let ve
fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an a ma gyar sza bá lyo zás sal leg -
alább egyen ran gú vé de lem biz to sí tott,

e) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó az Art. 52.  §-ának (8) be kez dé se alap ján szol -
gál tat ada tot.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti írás be li meg ke re sés ben meg
kell je löl ni

a) azt az ügy fe let, ügy fél kört vagy szám lát, aki rõl vagy
amely rõl a (4) be kez dés ben meg je lölt szerv vagy ha tó ság
az ér ték pa pír ti tok ki adá sát kéri, és

b) a kért ada tok faj tá ját és az adat ké rés cél ját, ki vé ve,
ha a fel adat kör ében el já ró MNB vagy a Fel ügye let hely szí -
ni el len õr zést foly tat.

(6) A (3) és (4) be kez dés sze rint adat ké rés re jo go sult
szerv vagy ha tó ság a ren del ke zé sé re bo csá tott ada to kat ki -
zá ró lag arra a cél ra hasz nál hat ja fel, ame lyet az adat ké ré -
sé ben meg je lölt.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te -
le zett ség nem áll fenn ab ban az eset ben sem, ha a be fek te -
té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó az ál ta la 
meg va ló sí tott kor lá to zó in téz ke dé sek rõl

a) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 60. cik -
ke alap ján a pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér de kek és gaz -
da sá gi erõ for rá sok te kin te té ben al kal ma zan dó kor lá to zó
in téz ke dé sek tár gyá ban el fo ga dott ren de le tek, il let ve
e ren de le tek fel ha tal ma zá sa alap ján el fo ga dott ren de le tek
vagy ha tá ro za tok,

b) az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó szer zõ dés 15. cik ke alap -
ján, a pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér de kek és gaz da sá gi
erõ for rá sok te kin te té ben al kal ma zan dó kor lá to zó in téz ke -
dé sek tár gyá ban el fo ga dott kö zös ál lás pon tok
alap ján, az ab ban fog lalt kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké -
ben tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.

(8) A mi nisz té ri um a (7) be kez dés ben fog lal tak alap ján
bir to ká ba ke rült ada to kat jo go sult

a) más EGT-ál la mok nak és in téz mé nye ik nek to váb bí -
ta ni,

b) köl csö nös el len õr zés cél já ból öt évig meg õriz ni, és
c) sta tisz ti kai adat szol gál ta tás cél já ból – sze mély azo -

no sí tás ra al kal mat lan mó don – fel hasz nál ni.

(9) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó a (2)–(4) és (7) be kez dés ben, va la mint a 119.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ben az ér ték pa pír ti tok ki -
adá sát – az (1) be kez dés re tör té nõ hi vat ko zás sal – nem ta -
gad hat ja meg.

(10) Be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg áru tõzs dei szol -
gál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se ese tén az ál ta luk ke -
zelt ér ték pa pír tit kot tar tal ma zó irat a ke let ke zé sé tõl szá mí -
tott hat van év múl va a le vél tá ri ku ta tá sok cél já ra fel hasz -
nál ha tó.

119.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs -
dei szol gál ta tó a nyo mo zó ha tó ság, a nem zet biz ton sá gi
szol gá lat és az ügyész ség írás be li meg ke re sé sé re ha la dék -
ta la nul ki szol gál tat ja a kért ada tot az ál ta la le bo nyo lí tott
ügy let rõl és a nála ve ze tett szám lá ról, ha adat me rül fel
arra, hogy az ügy let vagy a szám la

a) ká bí tó szer rel való vissza élés sel,
b) ter ror cse lek ménnyel,
c) rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel való vissza -

élés sel,
d) lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel való vissza élés sel,
e) pénz mo sás sal,
f) bûn szö vet ség ben vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett

bûn cse lek ménnyel,
g) benn fen tes ke res ke de lem mel,
h) pi ac be fo lyá so lás sal

van össze füg gés ben.

(2) A 118.  § (3) be kez dé sé nek e), g) és h) pont ja, va la -
mint az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint tör té nõ adat át -
adás ról az érin tett ügy fél nem tá jé koz tat ha tó.

120.  § Nem je len ti az ér ték pa pír ti tok sé rel mét
a) az olyan össze sí tett adat szol gál ta tá sa, amely bõl az

ügy fél sze mé lye vagy üz le ti ada ta nem ál la pít ha tó meg,
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b) a szám la-tu laj do nos ne vé re, szám lá já nak szá má ra
vo nat ko zó adat szol gál ta tás,

c) a re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó ré szé rõl a KHR-nek,
 illetve e rend szer bõl a re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó ré szé re
nyúj tott, a jog sza bály ban fog lal tak nak meg fe le lõ adat szol -
gál ta tás,

d) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó ál tal meg bí zott könyv vizs gá ló nak, jogi vagy
egyéb szak ér tõ nek, va la mint az 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,

e) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei
szol gál ta tó ál tal a kül föl di be fek te té si szol gál ta tó, il le tõ leg 
áru tõzs dei szol gál ta tó szá má ra tör té nõ adat to váb bí tás, ha

ea) az ügy fél ah hoz írás ban hoz zá já rult,
eb) 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 a kül föl di be fek te té -
si vál lal ko zás nál, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó nál
min den egyes adat ra néz ve biz to sí tot tak,

ec) a kül föl di be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru -
tõzs dei szol gál ta 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,

f) a be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol -
gál ta tó igaz ga tó sá gá nak írás be li hoz zá já ru lá sá val a be fek -
te té si vál lal ko zás ban, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó -
ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ tu laj do nos nak
vagy az ilyen ré sze se dést sze rez ni kí vá nó sze mély nek
vagy szer ve zet nek, a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek ál lo má -
nyá nak át ru há zá sá ról  szóló meg ál la po dás sze rin ti át ve võ
tár sa ság nak, il let ve ezek tu laj do no sa vagy jö võ be ni tu laj -
do no sa ál tal fel ha tal ma zott könyv vizs gá ló nak, jogi vagy
más szak ér tõ nek tör té nõ adat át adás,

g) a bí ró ság meg ke re sé se ese tén a pe res fél szám lá ja fe -
lett ren del ke zés re jo go sul tak alá írás-min tá já nak bemuta -
tása,

h) a Fel ügye let ál tal – az ér ték pa pír ti tok ra vo nat ko zó
sza bá lyok be tar tá sá val – a be fek te té si vál lal ko zá sok ról,
 illetõleg az áru tõzs dei szol gál ta tók ról egye di azo no sí tás ra
al kal mas ada tok szol gál ta tá sa

ha) sta tisz ti kai cél ra a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, és
hb) elem zé si cél ból, il let ve a köz pon ti költ ség ve tés ter -

ve zé se cél já ból a mi nisz té ri um
ré szé re,

i) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
adat át adás a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ ré szé re,

j) a jog sér tés el kö ve tõ jé vel szem ben a benn fen tes ke -
res ke de lem, il let ve pi ac be fo lyá so lás tár gyá ban meg ho zott
fel ügye le ti ha tá ro zat in dok lá si ré szé nek köz zé té te le,

k) a Tpt. 205.  §-ban meg ha tá ro zott be je len té si kö te le -
zett ség tel je sí té se,

l) a Pmtv. 5/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé se alap ján az
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság ré szé re tör té nõ adat át -
adás, és

m) a pénz át uta lá so kat kí sé rõ meg bí zói ada tok ról  szóló,
2006. no vem ber 15-i, 1781/2006/EK eu ró pai par la men ti

és ta ná csi ren de let 4. cik ké ben meg ha tá ro zott ada tok nak a
ren de let ha tá lya alá tar to zó ked vez mé nye zett fi ze té si szol -
gál ta tó ja és köz ve tí tõ fi ze té si szol gál ta tó szá má ra a ren de -
let ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ to váb bí tá sa.

A panaszkezelés

121.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás a sa ját mû kö dé sé -
vel, te vé keny sé gé vel kap cso la to san a la kos sá gi ügy fél tõl
szár ma zó pa nasz ha té kony, át lát ha tó és gyors ke ze lé sé nek
el já rá sá ról és a (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ve ze té -
sé nek sza bá lya i ról sza bály za tot (a továb biak ban: pa nasz -
ke ze lé si sza bály zat) ké szít.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás a la kos sá gi ügy fél pa na -
sza i ról és ki fo gá sa i ról, va la mint az azok ren de zé sét, meg -
ol dá sát szol gá ló in téz ke dé sek rõl nyil ván tar tást ve zet.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás tar tal maz za
a) a la kos sá gi ügy fél ál tal tett pa nasz le írá sát, a tár gyát

ké pe zõ ese mény vagy tény meg je lö lé sét,
b) a pa nasz be nyúj tá sá nak idõ pont ját,
c) a pa nasz ren de zé sé re vagy meg ol dá sá ra szol gá ló in -

téz ke dés le írá sát,
d) a c) pont ban meg je lölt in téz ke dés tel je sí té sé nek ha -

tár ide jét és a vég re haj tá sért fe le lõs sze mély meg ne ve zé sét.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a pa nasz ke ze lé si sza bály -
za tot a la kos sá gi ügy fe lek szá má ra in gye ne sen írás ban,
más tar tós adat hor do zón vagy az ál ta la meg ha tá ro zott hon -
la pon el ér he tõ vé te szi.

A reklámtevékenységre vonatkozó különös
 szabályok

122.  § (1) A be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség re, ki -
egé szí tõ szol gál ta tás ra, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó ál -
tal vé gez he tõ te vé keny ség re vo nat ko zó rek lám nak egy ér -
tel mû uta lást kell tar tal maz nia e jel le gé re vo nat ko zó an.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti rek lám ban sze rep lõ tá jé -
koz ta tás tar tal ma nem le het el len té tes a be fek te té si vál lal -
ko zás vagy az áru tõzs dei szol gál ta tó ál tal vagy ne vé ben az
ügy fél ré szé re e tör vény alap ján nyúj tott tá jé koz ta tás tar -
tal má val.

(3) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott rek lám pénz -
ügyi esz köz re, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség re
vagy ki egé szí tõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó Ptk. sze rin ti
szer zõ dé ses aján la tot vagy aján lat té tel re vo nat ko zó fel hí -
vást tar tal maz oly mó don, hogy egy út tal köz li az aján lat té -
tel el fo ga dá sá nak, il let ve az aján lat té tel re vo nat ko zó fel hí -
vás meg té te lé nek mód ját, tar tal maz nia kell a 43.  §
(3)–(10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat.

(4) A (3) be kez dést nem kell al kal maz ni, ha a rek lám ré -
szét ké pe zõ Ptk. sze rin ti aján lat té tel el fo ga dá sá hoz, il let ve
a Ptk. sze rin ti aján lat té tel re vo nat ko zó fel hí vás meg té te lé -
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hez szük sé ges, rek lám ban kö zölt el já rás so rán a 43.  §
(3)–(10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat tar -
tal ma zó egy vagy több do ku men tum tar tal mát a le en dõ
szer zõ dõ fél, aki az aján lat sze rin ti szer zõ dés meg kö té sét
köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül vagy a la kos sá gi
ügy fél meg is me ri.

Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek

123.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó a Fel ügye let nek kö te les be je len te ni és ez zel
egy ide jû leg – az i) és k) pont ban fog lal tak ki vé te lé -
vel – köz zé ten ni:

a) va la mely en ge dé lye zett te vé keny ség meg kez dé sét,

b) a rész vé nye sei ne vét (cég ne vét), il let ve tu laj do ni és
sza va za ti há nya du kat,

c) a já ru lé kos vál lal ko zás ban tör té nõ be fo lyás szer zést,
il le tõ leg a be fo lyás meg szû né sét,

d) a 22–24.  §-ban meg ha tá ro zott sze mé lyi kör ben be -
kö vet ke zett vál to zást,

e) a köz ve tí tõ vel kö tött szer zõ dés meg kö té sét, mó do sí -
tá sát és meg szû né sét,

f) fi ók te le pé nek, kép vi se le té nek he lyét, meg nyi tá sát és
meg szû né sét,

g) a köz gyû lé sé nek össze hí vá sát a na pi rend köz lé sé vel, 
va la mint a köz gyû lés ál tal ho zott ha tá ro za to kat, az utób -
biak lé nye ges tar tal má nak össze fog la lá sá val,

h) az ügy fél fo ga dás szü ne tel te té sé nek ter vét,

i) a cég jegy zék ben nyil ván tar tott ada ta i nak vál to zá sát,

j) ha vele szem ben tör vényességi fel ügye le ti el já rás in -
dult,

k) a be fek te té si vál lal ko zás sza va to ló tõ ké je tíz szá za -
lé kát el érõ vagy meg ha la dó hi tel fel vé te lét és hi tel fel vé tel -
nek mi nõ sü lõ ügy le tét,

l) az e tör vény ben meg ha tá ro zott köz zé té te li, nyil vá -
nos ság ra ho za ta li kö te le zett sé gek tel je sí té sé re szol gá ló
köz zé té te li he lyet, és

m) a be fek te té si vál lal ko zás anya vál la la tá nak – ha az
ve gyes te vé keny sé gû hol ding tár sa ság, il le tõ leg ve gyes
pénz ügyi hol ding tár sa ság – azon ada ta it, ame lyek a be fek -
te té si vál lal ko zás fel ügye le te ér de ké ben szük sé ge sek.

(2) A fi ók te lep az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül kö -
te les a Fel ügye let nek be je len te ni és ez zel egy ide jû leg nyil -
vá nos ság ra hoz ni

a) az ala pí tó tu laj do no si szer ke ze tét és an nak öt szá za -
lé kos mér té ket meg ha la dó vál to zá sa it,

b) ha az ala pí tó vagy an nak bár mely ál lam ban mû kö dõ
fi ók te le pe fi ze tés kép te len né vált vagy el le ne csõd-, il let ve
fel szá mo lá si el já rás in dult,

c) ha az ala pí tó szék he lye sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság
az adott in téz ménnyel vagy bár mely ál lam ban mû kö dõ
 fióktelepével szem ben in téz ke dést, il let ve szank ci ót al kal -
ma zott.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta -
tó kö te les a Fel ügye let nek meg kül de ni a köz gyû lés ál tal
jó vá ha gyott au di tált éves be szá mo lót és a könyv vizs gá lói
je len tést, va la mint ez zel egy ide jû leg köz zé ten ni a köz gyû -
lés ál tal jó vá ha gyott au di tált éves be szá mo lót és a könyv -
vizs gá lói zá ra dé kot.

(4) A be je len té si kö te le zett sé gé nek
a) az (1) be kez dés a), e), f), g) és h) pont ja ese té ben a

dön tést kö ve tõ öt na pon be lül,
b) az (1) be kez dés b) pont ja ese tén a tárgy évet kö ve tõ

év ja nu ár 15. nap já ig,
c) az (1) be kez dés c) pont ja ese tén a ré sze se dés meg -

szer zé sét, il let ve el ide ge ní té sét kö ve tõ öt na pon be lül,
d) az (1) be kez dés d) pont ja ese tén a ki ne ve zést vagy

vá lasz tást meg elõ zõ en, il let ve al kal ma zá sa vagy meg bí zá -
sa meg szû né sét kö ve tõ öt na pon be lül,

e) az (1) be kez dés i) pont ja ese tén a cég bí ró sá gi ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ öt na pon be lül,

f) az (1) be kez dés j) pont ja ese tén a tu do más ra ju tás tól
szá mí tott öt na pon be lül,

g) az (1) be kez dés k) pont ja ese tén a hi tel szer zõ dés
meg kö té sét kö ve tõ két na pon be lül, és

h) a (3) be kez dés ese tén az éves be szá mo ló el fo ga dá sát
kö ve tõ ti zen öt na pon be lül
kell ele get ten ni.

(5) Az MNB, a kincs tár és az ÁKK Zrt. az (1) be kez dés
a), e), f) és h) pont já ban meg ha tá ro zott ada tok bejelenté -
sére kö te les.

(6) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta -
tó kö te les a te vé keny sé gé rõl, az ál ta la meg kö tött ügy le tek -
rõl kü lön jog sza bály ban elõ írt mó don, tar ta lom mal és gya -
ko ri ság gal a Fel ügye let nek, és az MNB-nek ada tot szol -
gál tat ni.

(7) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be jegy zett be fek te -
té si vál lal ko zás kö te les be je len te ni, ha anya vál la la ta ve -
gyes te vé keny sé gû hol ding tár sa ság, il le tõ leg ve gyes
pénz ügyi hol ding tár sa ság lett vagy ezen vi szony mó do sul, 
il le tõ leg meg szû nik.

XXII. Fejezet

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS
ÉS AZ ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÓ JOGUTÓD

NÉLKÜLI MEGSZÛNÉSE
 ÉS AZ ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁS

A jogutód nélküli megszûnésre vonatkozó általános
szabályok

124.  § (1) A rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ be fek -
te té si vál lal ko zás és áru tõzs dei szol gál ta tó, il le tõ leg a kor -
lá tolt fe le lõs sé gû tár sa sá gi for má ban mû kö dõ áru tõzs dei
szol gál ta tó vég el szá mo lá sá ra és fel szá mo lá sá ra a Ctv., a
Cstv. és a Gt., a szö vet ke ze ti for má ban mû kö dõ áru tõzs dei
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szol gál ta tó vég el szá mo lá sá ra és fel szá mo lá sá ra a Ctv., a
Cstv. és a Sztv., a fi ók te lep for má já ban mû kö dõ be fek te té -
si vál lal ko zás és áru tõzs dei szol gál ta tó vég el szá mo lá sá ra
és fel szá mo lá sá ra a Ctv., a Cstv. és az Fkt. ren del ke zé se it
az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás vég el szá mo ló já nak vagy
fel szá mo ló já nak ki zá ró lag a Hpt. 176/A.  § (2) be kez dé se
sze rin ti köz hasz nú tár sa ság je löl he tõ ki.

Csõdeljárás

125.  § Be fek te té si vál lal ko zás sal és áru tõzs dei szol gál -
ta tó val szem ben csõd el já rás nem in dít ha tó.

Végelszámolás

126.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó vég el szá mo lá sát ki zá ró lag a Fel ügye let ha tá ro -
za tá ban le het el ren del ni.

(2) A Fel ügye let a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs -
dei szol gál ta tó vég el szá mo lá sát el ren de lõ ha tá ro za tot hoz,
ha

a) a be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó e tör vény sze rin ti en ge dé -
lyét vagy az áru tõzs dei szol gál ta tó te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó en ge dé lyét vissza von ta, és a be fek te té si vál lal ko -
zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó a jog utód nél kü li
meg szû nés rõl dönt, ki vé ve, ha az en ge dély vissza vo ná sa a
31.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, il le tõ leg a 36.  § (2) be -
kez dé se alap ján tör té nik, vagy

b) a fi ók te lep for má já ban mû kö dõ be fek te té si vál lal ko -
zás vagy áru tõzs dei szol gál ta tó ala pí tás ra vo nat ko zó, a
kül föl di be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg áru tõzs dei szol -
gál ta tó szék he lye sze rin ti ál lam fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal
ki adott, e tör vény sze rint be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség nek, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tás nak mi nõ sü lõ 
te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lye ha tá lyát vesz ti.

127.  § (1) A Fel ügye let nyolc na pon be lül kez de mé nye -
zi a be fek te té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei szol gál ta tó
vég el szá mo lá sát el ren de lõ ha tá ro za tá nak Cég köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét és ez zel egy ide jû leg meg kül di a cég -
bí ró ság nak.

(2) A Fel ügye let a vég el szá mo lást el ren de lõ ha tá ro za tá -
ban ki je lö li a vég el szá mo lót, és meg ha tá roz za a vég el szá -
mo lás kez dõ idõ pont ját, amely nem le het ko ráb bi, mint a
ha tá ro zat ki hir de té sé nek nap ja.

128.  § (1) A Fel ügye let a vég el szá mo lást el ren de lõ ha tá -
ro za ta ki hir de té sé vel egy ide jû leg – ha ab ban a vég el szá -
mo lás kez dõ idõ pont ja ként a ha tá ro zat ki hir de té sé hez ké -
pest ké sõb bi idõ pon tot je löl meg – fel ügye le ti biz tost ren -

del het ki és a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont já ig tel jes körû
ki fi ze té si ti lal mat ren del het el.

(2) A fel ügye le ti biz tost az (1) be kez dés sze rint a Fel -
ügye let ak kor ren del he ti ki, ha

a) a vég el szá mo lást el ren de lõ ha tá ro za ta ki hir de té sé -
nek nap já ig fel ügye le ti biz tos ki ren de lé sé re nem ke rült
sor, és

b) jog gal fel té te le zi, hogy vég el szá mo lást el ren de lõ ha -
tá ro zat ki hir de té sé nek idõ pont ja és a vég el szá mo lás kez dõ
idõ pont ja kö zöt ti idõ ben a vég el szá mo lás ered mé nyes sé -
gét hát rá nyo san be fo lyá so ló ese mény tör tén het vagy kö -
rül mény ala kul hat ki.

(3) A (2) be kez dés sze rint ki ren delt fel ügye le ti biz tos
meg bí za tá sa a vég el szá mo lást el ren de lõ ha tá ro zat ki hir de -
té sé nek idõ pont já tól a vég el szá mo ló te vé keny sé ge meg -
kez dé sé nek kez dõ nap já ig tart.

129.  § A vég el szá mo lá si el já rás so rán a vég el szá mo ló
dönt het a be fek te té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei szol -
gál ta tó szer zõ dé ses kö te le zett sé gei ál lo má nyá nak át ru há -
zá sá ról.

130.  § A vég el szá mo ló dí já nak össze ge nem ha lad hat ja
meg a be fek te té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei szol gál ta -
tó Ctv. 98.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott te vé keny sé get le zá ró be szá mo ló mér le ge sze rin ti esz -
kö zök könyv sze rin ti ér té ké nek 0,4 szá za lé kát.

Felszámolás

131.  § A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol -
gál ta tó fel szá mo lá sá val kap cso la tos el já rás le foly ta tá sá -
ban a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességgel ren del -
ke zik.

132.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó fel szá mo lá si el já rá sá ban az el já rás fel füg gesz -
té sé nek nincs he lye.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás sal és az áru tõzs dei szol -
gál ta tó val szem ben fenn ál ló kö ve te lés ese té ben a Cstv.
46.  §-ának (7) be kez dé se nem al kal maz ha tó.

133.  § (1) A Fel ügye let a be fek te té si vál lal ko zás vagy az 
áru tõzs dei szol gál ta tó el len fel szá mo lá si el já rást kez de mé -
nyez, ha

a) a be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó, il le tõ leg az áru tõzs dei szol -
gál ta tó te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó, e tör vény sze rin ti
en ge dé lyét a 31.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, il le tõ leg a
36.  § (2) be kez dé se alap ján von ta vissza, vagy

b) a fi ók te lep for má já ban mû kö dõ be fek te té si vál lal ko -
zás vagy áru tõzs dei szol gál ta tó el len a szék he lye sze rin ti
ál lam ban fi ze tés kép te len ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já -
rás in dult.
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(2) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta -
tó ha la dék ta la nul be je len ti a Fel ügye let nek, ha tu do má sá ra 
jut, hogy el le ne fel szá mo lá si el já rást kez de mé nyez tek.

134.  § (1) A bí ró ság a fel szá mo lás irán ti ké re lem rõl an -
nak be nyúj tá sá tól szá mí tott nyolc na pon be lül ha tá roz.

(2) A bí ró ság fel szá mo lást el ren de lõ vég zé se a fel leb be -
zés re való te kin tet nél kül vég re hajt ha tó.

(3) A bí ró ság a Fel ügye let ál tal a 133.  § (1) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zett fel szá mo lá si el já rást a be fek te té si
vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó, va la mint a
fi ók te lep for má ban mû kö dõ be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ -
leg a fi ók te lep for má ban mû kö dõ áru tõzs dei szol gál ta tó fi -
ze tés kép te len sé gé nek meg ál la pí tá sa nél kül ren de li el.

135.  § (1) A Fel ügye let a fel szá mo lás irán ti ké re lem be -
nyúj tá sá nak nap já tól tel jes körû ki fi ze té si ti lal mat ren del
el, ha a fel szá mo lá si va gyon jog sze rû, a hi te le zõk és az
ügy fe lek ér de ke i nek meg fe le lõ ke ze lé sét nem íté li biz to sí -
tott nak.

(2) Ha a Fel ügye let a fel szá mo lás irán ti ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ en fel ügye le ti biz tos ki ren de lé sé rõl ha tá ro -
zott, a fel ügye le ti biz tos meg bí za tá sa a fel szá mo ló ki je lö -
lé sé nek nap já ig tart.

136.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás fel szá mo lá sa so rán
az ügy fél ál tal a be fek te té si vál lal ko zás nál le tét be he lye -
zett pénz ügyi esz köz, il let ve nyil ván tar tott pénz esz köz, az
ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz -
köz és pénz esz köz, il let ve az áru tõzs dei szol gál ta tás tár -
gyát ké pe zõ esz köz be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg áru -
tõzs dei szol gál ta tó bár mely, az ügy fél ja vá ra ve ze tett
szám lá ján, nem ké pe zi a fel szá mo lá si va gyon ré szét.

(2) Ha az ügy fél tu laj do nát ké pe zõ vagy õt meg il le tõ,
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz ügyi esz köz, pénz esz -
köz vagy áru tõzs dei szol gál ta tás tár gyát ké pe zõ esz köz az
ügy fél nek bár mely ok ból nem ad ha tó vissza, ak kor – a
Cstv. 57.  §-ában meg ha tá ro zott ki elé gí té si sor rend tõl el té -
rõ en – a fel szá mo lá si költ sé gek ki elé gí té sét köve tõen a be -
fek te té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei szol gál ta tás va -
gyo ná ból elõ ször ezen kö ve te lést kell ki elé gí te ni.

(3) A má sod la gos ér ték pa pír ese té ben az el sõd le ges ér -
ték pa pírt az (1) és (2) be kez dés al kal ma zá sá ban a má sod -
la gos ér ték pa pír tu laj do no sa ál tal le tét be he lye zett pénz -
ügyi esz köz nek kell te kin te ni.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta -
tó be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ tu laj do no sa és ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je tu laj do nát ké pe zõ vagy õt meg il le tõ
pénz ügyi esz köz és pénz esz köz vo nat ko zá sá ban az (1) és
(2) be kez dés ren del ke zé sei nem al kal maz ha tó ak.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás fel szá mo lá sa ese tén a
2. mel lék let ben meg ha tá ro zott alá ren delt köl csön tõ ké bõl,
va la mint ki egé szí tõ alá ren delt köl csön tõ ké bõl ere dõ tar to -

zást a Cstv. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha -
tá ro zott tar to zás ki elé gí té sét köve tõen kell ki elé gí te ni.

137.  § A fel szá mo lá si el já rás so rán a fel szá mo ló dönt het 
a be fek te té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei szol gál ta tó
szer zõ dé ses kö te le zett sé gei ál lo má nyá nak át ru há zá sá ról.

138.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás fel szá mo lá sa so rán
tar tott egyez sé gi tár gya lá son a Be fek te tõ-vé del mi Alap
kép vi se lõ je a Be fek te tõ-vé del mi Alap ál tal biz to sí tott kö -
ve te lé sek te kin te té ben és ér té ké ben hi te le zõ ként vesz
részt, va la mint jo go sult meg ten ni az egyez ség lét re jöt té -
hez szük sé ges en ged mé nye ket.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás fel szá mo lá sa so rán az
egyez sé gi el já rás ban az egyez ség jó vá ha gyá sá hoz a Fel -
ügye let en ge dé lye szük sé ges ak kor, ha az egyez ség fel té -
te le az e tör vény alap ján en ge dély hez kö tött te vé keny ség
to vább foly ta tá sa.

139.  § (1) A fel szá mo ló dí já nak össze ge – fi gye lem mel
a (2) be kez dés ben fog lal tak ra – nem ha lad hat ja meg a be -
fek te té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei szol gál ta tó fel szá -
mo lá sa so rán ér té ke sí tett va gyon tár gyak ár be vé te lé nek és
a be folyt kö ve te lé sek együt tes össze gé nek 1,0 szá za lé kát.

(2) A fel szá mo ló díja – az (1) be kez dés ben fog lal tak tól
el té rõ en – egyez ség ese tén nem ha lad hat ja meg a be fek te -
té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei szol gál ta tó va gyon tár -
gyai net tó ér té ké nek 1,0 szá za lé kát.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta -
tó fel szá mo ló já ra a Cstv. 59.  §-a, va la mint 60.  §-ának
(4)–(6) be kez dé se nem al kal maz ha tó.

Állomány-átruházás

140.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó szer zõ dé ses kö te le zett sé gei ál lo má nyát – a
(2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a Fel ügye let elõ ze tes
en ge dé lye alap ján más be fek te té si vál lal ko zás ra vagy áru -
tõzs dei szol gál ta tó ra át ru ház hat ja, fi gye lem mel a (4) be -
kez dés ben fog lal tak ra.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás a szer zõ dé ses kö te le zett sé -
gei ál lo má nyát áru tõzs dei szol gál ta tó ra nem ru ház hat ja át.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás más be fek te té si vál lal ko -
zás és áru tõzs dei szol gál ta tó, az áru tõzs dei szol gál ta tó más 
áru tõzs dei szol gál ta tó szer zõ dé ses kö te le zett sé ge i nek ál -
lo má nyát ve he ti át.

(4) A Fel ügye let (1) be kez dés sze rin ti en ge dé lye nem
he lyet te sí ti a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal kü lön jog sza bály
sze rin ti en ge dé lyét.
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141.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó szer zõ dé ses kö te le zett sé gei ál lo má nyá nak át -
ru há zá sá ra a Ptk. tar to zás át vál la lás ra vo nat ko zó sza bá lya it 
kell al kal maz ni.

(2) A szer zõ dé ses kö te le zett sé gek ál lo má nyá nak át ru -
há zá sa so rán az át ru há zó be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg
áru tõzs dei szol gál ta tó az át ru há zás ról ren del ke zõ szer zõ -
dés ha tá lyo su lá sa elõtt ér te sí ti az ügy fe le ket

a) az át ru há zás szán dé ká ról, és

b) a (3)–(6) be kez dés ben fog lal tak ról,

az ér te sí tés ben pe dig az ügy fe lek fi gyel mét fel hív ja, hogy
az át ve võ üz let sza bály za ta hol, mi kor tól és mi lyen for má -
ban te kint he tõ meg.

(3) Ha az ügy fél a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek ál lo má -
nyát át ve võ be fek te té si vál lal ko zás vagy áru tõzs dei szol -
gál ta tó sze mé lyét vagy üz let sza bály za tát el uta sít ja, az át -
adó be fek te té si vál lal ko zás nak, il le tõ leg áru tõzs dei szol -
gál ta tó nak el kül den dõ írás be li nyi lat ko za tá ban

a) más be fek te té si vál lal ko zást, il le tõ leg áru tõzs dei
szol gál ta tót je löl meg, és

b) fel tün te ti az ott ve ze tett ér ték pa pír szám la, ér ték pa -
pír-le té ti szám la és a be fek te tés hez kap cso ló dó pénz moz -
gá sok le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló szám la szá mát.

(4) Az ügy fél ré szé re az át adó be fek te té si vál lal ko zás,
il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó leg alább har minc na pot
biz to sít a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyi lat ko zat meg -
té te lé re.

(5) Ha az ügy fél

a) a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül
nem, vagy

b) a (3) be kez dés b) pont já ban fog lal tak hoz ké pest hi á -
nyo san kül di meg

nyi lat ko za tát az át adó be fek te té si vál lal ko zás nak, il le tõ leg 
áru tõzs dei szol gál ta tó nak, ak kor ezt úgy kell te kin te ni,
hogy az ügy fél az át ve võ be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg
áru tõzs dei szol gál ta tó sze mé lyét és üz let sza bály za tát el fo -
gad ta.

(6) Az át ve võ be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg áru tõzs -
dei szol gál ta tó sze mé lyé nek és üz let sza bály za tá nak el fo -
ga dá sa ese tén az ügy fél tu laj do ná ban lévõ vagy õt meg il le -
tõ pénz ügyi esz kö ze és pénz esz kö ze a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ér te sí tés ben meg je lölt ha tár nap tól az át ve -
võ be fek te té si vál lal ko zás, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó
ke ze lé sé be ke rül, és arra az át ve võ be fek te té si vál lal ko zás, 
il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó üz let sza bály za tá nak elõ -
írásai vo nat koz nak.

(7) Az át adó be fek te té si vál lal ko zást, il le tõ leg áru tõzs -
dei szol gál ta tót az ügy fél lel szem ben meg il le tõ jo gok te -
kin te té ben a Ptk. en ged mé nye zés re vo nat ko zó sza bá lya it
kell al kal maz ni.

(8) Az ál lo mány át ru há zá sa kö vet kez té ben fel me rü lõ
költ ség, díj az ügy fél re nem há rít ha tó át.

HETEDIK RÉSZ

A MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZER

XXIII. Fejezet

A MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZER
MÛKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI

142.  § (1) Mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szert be fek te -
té si vál lal ko zás vagy sza bá lyo zott piac mû köd tet het
(a továb biak ban együtt: pi ac mû köd te tõ).

(2) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese tén lé te sít he tõ
és mû köd tet he tõ.

(3) Kül föl di pi ac mû köd te tõ te vé keny sé gét a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – csak fi ók te le pén ke resz tül vé gez he ti.

(4) A más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ pi ac -
mû köd te tõ ha tá ron át nyú ló te vé keny sé get vé gez het.

143.  § (1) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer – fi gye -
lem mel a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak ra – a Fel ügye let
e tör vény sze rin ti en ge dé lye alap ján lé te sít he tõ és mû köd -
tet he tõ.

(2) A kül föl di pi ac mû köd te tõ – ide nem ért ve a (3) be -
kez dés ben fog lal ta kat – fi ók te le pe mul ti la te rá lis ke res ke -
dé si rend szert ak kor lé te sít het vagy mû köd tet het, ha ren -
del ke zik a szék he lye sze rin ti ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ
fel ügye le té nek az adott te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge dé lyé vel.

(3) A más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ pi ac -
mû köd te tõ a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ha tá ron át -
nyúló te vé keny sé get ak kor vé gez het, ha ren del ke zik a ha -
tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó ság nak az adott te vé -
keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyé vel.

144.  § (1) A pi ac mû köd te tõ olyan ke res ke dé si, nyil ván -
tar tá si rend szer rel, el já rás sal és szer ve ze ti meg ol dás sal
ren del ke zik, amely biz to sít ja

a) a ke res ke dé si rend szer hez való megkülönböztetés-
 mentes hoz zá fé rést,

b) a tisz tes sé ges, meg bíz ha tó és át lát ha tó aján lat té te li
ren det és ha té kony ár ala ku lást,

c) az e tör vény ben meg ha tá ro zott ke res ke dés re, va la -
mint a ke res ke dés ben való rész vé tel re vo nat ko zó sza bá -
lyok nak tör té nõ meg fe le lést, és

d) a vég re haj tott ügy le tek biz ton sá gos és ha té kony el -
szá mo lá sát.

(2) A pi ac mû köd te tõ gon dos ko dik a mul ti la te rá lis ke -
res ke dé si rend szer ben vég re haj tott ügy le tek el szá mo lá sá -
ról és tel je sí té sé rõl.
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(3) A pi ac mû köd te tõ a ke res ke dé si rend szer meg hi bá so -
dá sa ese té re ka taszt ró fa ter vet ké szít, ame lyet leg alább
éven te fe lül vizs gál.

(4) A pi ac mû köd te tõ a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend -
szer mû köd te té sé vel össze füg gõ en ke let ke zõ ká rok fe de -
ze té re kár ese mé nyen ként leg alább száz mil lió fo rint össze -
gû fe le lõs ség biz to sí tás sal ren del ke zik.

145.  § A pi ac mû köd te tõ a mul ti la te rá lis ke res ke dé si
rend szer mû köd te té sé ért fe le lõs ve ze tõt (a továb biak ban:
mû köd te té si ve ze tõ) vá laszt, aki fe le lõs a mul ti la te rá lis ke -
res ke dé si rend szer mû kö dé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban és sza bály za tok ban fog lal tak be tar tá sá ért, va la mint
kap cso la tot tart a Fel ügye let tel.

XXIV. Fejezet

A MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZER
ENGEDÉLYEZÉSE

146.  § A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te té -
si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély ki adá sá ra a
27–31.  §-ban fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

147.  § A ké rel me zõ az 5.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já -
ban fog lalt te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély irán ti 
ké rel mé hez a 28.  §-ban fog lal ta kon túl mel lé ke li

a) a 150.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bály za -
tok ter ve ze tét,

b) azon fel té te le ket, ame lyek tel je sí té se ese tén egy
adott pénz ügyi esz köz zel a mul ti la te rá lis ke res ke dé si
rend szer ben ke res ked ni le het,

c) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer rel és a ke res ke -
dés sel össze füg gõ nyil vá no san hoz zá fér he tõ in for má ci ók
kö ré nek le írá sát és a nyil vá nos ság ra ho za tal mód ját,

d) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer tag ja i ra vo nat -
ko zó fel té te lek el len õr zé sé nek el já rás rend jét,

e) azon el já rás le írá sát, amely a benn fen tes ke res ke de -
lem, pi ac be fo lyá so lás meg elõ zé sét, il let ve azo no sí tá sát
szol gál ja,

f) azon el já rás be mu ta tá sát, amely biz to sít ja az olyan
ér dek üt kö zé sek ki kü szö bö lé sét, ame lyek a mul ti la te rá lis
ke res ke dé si rend szer mû köd te té se és a mul ti la te rá lis ke -
res ke dé si rend szert mû köd te tõ be fek te té si vál lal ko zás
ügy fe lei meg bí zá sá nak vég re haj tá sa so rán me rül fel,

g) a mû köd te té si ve ze tõ ne vét,
h) a ke res ke dés le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges, ren del ke -

zés re álló vagy be sze rez ni kí vánt tár gyi, tech ni kai esz kö -
zök meg je lö lé sét, rész le tes le írá sát,

i) azo kat az iga zo lá so kat, ame lyek a rend szer biz ton sá -
gát és meg bíz ha tó sá gát, va la mint az üz let foly to nos sá got
biz to sít ják, va la mint az ada tok bi zal mas és tel jes körû ke -
ze lé sét ga ran tál ják,

j) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer meg hi bá so dá sá -
nak ese té re ké szí tett ka taszt ró fa ter vet,

k) a vég re haj tott ügy le tek el szá mo lá sá nak és tel je sí té -
sé nek mód ját,

l) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben vég re haj tott
ügy le tek el szá mo lá sá nak és tel je sí té sé nek biz to sí tá sa cél -
já ból kö tött meg ál la po dás má so la tát,

m) a 144.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fe le lõs -
ség biz to sí tá si szer zõ dést,

n) a mû köd te tõ és a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer
tag ja kö zött kö ten dõ min ta szer zõ dés ter ve ze tét, és

o) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer tag ja szá má ra
nyúj tan dó in for má ci ók tar tal má ra és az in for má ció to váb -
bí tás mód já ra vo nat ko zó el já rá si ren det.

148.  § A Fel ügye let az 5.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já -
ban fog lalt te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt an -
nak a ké rel me zõ nek adja meg, aki  meg fe lel az e tör vény -
ben fog lal tak nak.

149.  § (1) A Fel ügye let az 5.  § (1) be kez dé sé nek
h) pont já ban fog lalt te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge -
dély irán ti ké rel met el uta sít ja a 30.  §-ban fog lalt ese tek -
ben.

(2) A Fel ügye let az 5.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban
fog lalt te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt vissza -
von ja a 31.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben.

XXV. Fejezet

A MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZER
MÛKÖDÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

A kereskedési rendszerhez történõ
megkülönböztetésmentes hozzáférés

150.  § (1) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szert mû -
köd te tõ a ke res ke dés ben való rész vé tel sza bá lya i ról sza -
bály za tot ké szít, amely tar tal maz za leg alább

a) a ke res ke dé si rend szer hez való megkülönböztetés-
 mentes hoz zá fé rés fel té te le it,

b) a ke res ke dé si rend szer ben ke res ke dé si jog gal ren -
del ke zõ ta gok jo ga it és kö te le zett sé ge it,

c) a ke res ke dés és az ügy let kö tés sza bá lya it, ide ért ve a
ke res ke dés fel füg gesz té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat és el -
já rás ren det, és

d) az ár kép zés mód ját.

(2) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben tag az a be -
fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet és egyéb sze mély vagy
szer ve zet le het, amely

a) meg fe lel a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben
való rész vé tel re vo nat ko zó, (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott sza bály zat ban fog lalt fel té te lek nek,

b) ren del ke zik a szük sé ges sze mé lyi, tár gyi, tech ni kai
és szer ve ze ti fel té te lek kel, és
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c) ren del ke zik a ke res ke dés so rán vég re haj tott ügy le tek 
pénz ügyi tel je sí té sé hez szük sé ges pénz esz köz zel.

(3) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben való tag -
ság ról  szóló meg ál la po dást a mû köd te tõ és a le en dõ tag
írás ba fog lal ja.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás
meg kö té sét meg elõ zõ en a mû köd te tõ tá jé koz tat ja a mul ti -
la te rá lis ke res ke dé si rend szer le en dõ tag ját

a) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály zat tar tal -
má ról,

b) azon fel té te lek rõl, ame lyek tel je sí té se ese tén egy
adott pénz ügyi esz köz zel a mul ti la te rá lis ke res ke dé si
rend szer ben ke res ked ni le het,

c) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer rel és a ke res ke -
dés sel össze füg gõ nyil vá no san hoz zá fér he tõ in for má ci ók
kö ré rõl és a nyil vá nos ság ra ho za tal mód já ról,

d) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben vég re haj tott 
ügy le tek tel je sí té sé vel kap cso la tos fe le lõs sé gi sza bá lyok -
ról,

e) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer tag ja i ra vo nat -
ko zó fel té te lek el len õr zé sé nek el já rás rend jé rõl.

Kereskedési szabályok

151.  § (1) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben tör -
té nõ ke res ke dés re, az ügy le tek vég re haj tá sá ra – a (2) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az e tör vény ben fog lal ta kat,
va la mint az e tör vény ben meg ha tá ro zott sza bály za tok ban
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Nem kell al kal maz ni a 40–51.  §-ban, va la mint a
61–64.  §-ban fog lal ta kat

a) azon ügy le tek ese té ben, ame lyek vég re haj tá sá ra a
mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben, a mul ti la te rá lis ke -
res ke dé si rend szer tag jai kö zött ke rül sor, ide nem ért ve azt 
az ese tet, ami kor az ügy let vég re haj tá sá ra a be fek te té si
vál lal ko zás ügy fe lé nek meg bí zá sa alap ján ke rül sor, és

b) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer és tag jai kö zött
e mi nõ sé gük ben lét re jö võ kap cso lat ban.

152.  § (1) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd -
te tõ je a ke res ke dést meg elõ zõ en a Bi zott ság
1287/2006/EK ren de le te sze rint – fi gye lem mel a (2) be -
kez dés ben fog lal tak ra – köz zé te szi a sza bá lyo zott pi ac ra
be ve ze tett rész vé nyek te kin te té ben

a) az ér vé nyes vé te li és el adá si ár fo lya mot,

b) az egyes ár fo lya mo kon ke re sett és kí nált mennyi sé -
ge ket.

(2) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te tõ je
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat kö zért -
he tõ és ér té kel he tõ for má ban, a ke res ke dé si rend szer nyit -
va tar tá si ide je alatt fo lya ma to san el ér he tõ vé te szi a nyil vá -
nos ság szá má ra.

(3) A Fel ügye let az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz -
zé té te li kö te le zett ség alól men te sít he ti a mul ti la te rá lis ke -
res ke dé si rend szer mû köd te tõ jét, ha a Bi zott ság
1287/2006/EK ren de le té ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe lel.

153.  § (1) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd -
te tõ je rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi a mul ti -
la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû kö dé sé re vo nat ko zó sza -
bá lyok tel je sí té sét a ta gok kö ré ben.

(2) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te tõ je
az (1) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té se ér de ké ben olyan
rend szert és el já rás ren det dol goz ki és tart fenn, amely al -
kal mas

a) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ke res ke dé si
sza bá lya i val el len té tes te vé keny ség, és

b) a benn fen tes ke res ke de lem nek mi nõ sü lõ te vé keny -
ség
fel tá rá sá ra.

(3) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te tõ je
a) a tu do más szer zést köve tõen ha la dék ta la nul be je len ti 

a Fel ügye let nek, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
vizs gá la ta so rán a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály -
ta lan sá got ta pasz tal, és

b) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben ta pasz talt
vagy an nak se gít sé gé vel meg va ló sí tott (2) be kez dés
b) pont já ban fog lalt benn fen tes ke res ke de lem ese tén ké se -
de lem nél kül ada tot szol gál tat a pi a ci vissza élé sek vizs gá -
la tá ban és az ez zel kap cso la tos fe le lõs ség re vo nás ban ha -
tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság ré szé re, és együtt mû kö dik
vele.

154.  § (1) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd -
te tõ je a ke res ke dést köve tõen, a sza bá lyo zott pi ac ra be ve -
ze tett rész vé nyek ese té ben köz zé te szi

a) a vég re haj tott ügy le tek so rán ki ala kult vé te li és el -
adá si ár fo lya mo kat,

b) az egyes ár fo lya mo kon re a li zá ló dott ügy le tek nagy -
ság rend jét, és

c) az egyes vég re haj tott ügy le tek idõ pont ját.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat a
mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te tõ je – a (3) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a va lós idõ höz ké pest a le he -
tõ leg ko ráb bi idõ pont ban köz zé te szi.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell köz zé ten ni
ab ban az eset ben, ha a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer -
ben vég re haj tott ügy let re vo nat ko zó köz zé té te li kö te le -
zett sé gek a sza bá lyo zott piac ke re tei kö zött ke rül nek tel je -
sí tés re.

(4) A Fel ügye let, az ál ta la elõ ze tesen jó vá ha gyott köz -
zé té te li terv alap ján, le he tõ vé te he ti a mul ti la te rá lis ke res -
ke dé si rend szer mû köd te tõ je szá má ra az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott köz zé té te li kö te le zett ség ha lasz tott tel je sí -
té sét, ha ezt
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a) az ügy let tí pu sa, vagy
b) az ügy let mé re te

alap ján a Bi zott ság 1287/2006/EK ren de let ben fog lalt fel -
té te lek sze rint in do kolt tá te szi.

(5) A mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te tõ je a
(4) be kez dés ben fog lal tak sze rint jó vá ha gyott köz zé té te li
ter vet – fi gye lem mel a Bi zott ság 1287/2006/EK ren de le té -
ben fog lal tak ra – az ál ta la meg ha tá ro zott hon la pon nyil vá -
nos ság ra hoz za.

(6) Ha egy sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett át ru ház ha tó
ér ték pa pír ral mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben is ke -
res ked nek, de eh hez az ér ték pa pír ki bo csá tó ja nem adta ki -
fe je zett hoz zá já ru lá sát, a ki bo csá tót a mul ti la te rá lis ke res -
ke dé si rend szer rel szem ben nem ter he li a köz zé té te li kö te -
le zett ség.

NYOLCADIK RÉSZ

A FELÜGYELÉS ÉS EGYES FOGYASZTÓVÉDELMI
RENDELKEZÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK

SZABÁLYAI

XXVI. Fejezet

A FELÜGYELET MÛKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK

A felügyeleti díj

155.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei
szol gál ta tó, a kül föl di be fek te té si vál lal ko zás ma gyar or -
szá gi fi ók te le pe és kép vi se le te, va la mint a füg gõ ügy nök a
Fel ügye let ré szé re fel ügye le ti dí jat fi zet.

(2) A fel ügye le ti díj a 156.  §-ban fog lal tak sze rint szá -
mí tott alap díj és a 157.  §-ban fog lal tak sze rint szá mí tott
vál to zó díj össze ge.

156.  § (1) Az alap díj az alap díj egy ség és a (2) be kez dés
sze rin ti szor zó szá mok szor za ta. Az alap díj egy ség öt ven -
ezer fo rint.

(2) A szor zó szám
a) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó

ese tén: négy,
b) a más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek -

te té si vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén: négy,
c) a füg gõ ügy nök és a kül föl di be fek te té si vál lal ko zás

ma gyar or szá gi kép vi se le te ese tén: egy.

157.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zás ál tal fi ze ten dõ vál -
to zó díj éves mér té ke

a) a 105.  § (1) és (2) 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 port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve az
ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, mint ügy fél és a ma -

gánnyug díj pénz tár mint ügy fél ré szé re tör té nõ port fó li ó -
ke ze lést – 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 más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ és az
adott tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga 
ál tal ki adott, te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel
ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te -
le pe ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj éves mér té ke

a) a ma gyar or szá gi fi ók te lep éves be szá mo ló ja sze rin ti
mér leg fõ össze ge 0,1 ez re lé ké nek, és

b) a port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség – ide nem ért ve az
ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, mint ügy fél és a ma -
gánnyug díj pénz tár mint ügy fél ré szé re tör té nõ port fó li ó -
ke ze lést – 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.

Az igazgatási-szolgáltatási díj

158.  § A be fek te té si vál lal ko zás ban a Fel ügye let a
37–39.  §-ban fog lal tak sze rin ti elõ ze tes en ge dé lyé hez kö -
tött be fo lyást sze rez ni kí vá nó sze mély vagy szer ve zet, a
be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol gál ta tó az Itv.
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,
amely nek mér té két – a fi ze ten dõ dí jak kö ré vel együt te -
sen – a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

XXVII. Fejezet

A FELÜGYELET FELÜGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A Felügyelet nyilvántartásai

159.  § (1) A Fel ügye let nyil ván tar tás ba ve szi
a) a be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol gál ta tó

ne vét és szék he lyét, va la mint a pi ac mû köd te tõ ne vét és
szék he lyét,

b) a be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol gál ta tó, a 
kül föl di be fek te té si vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe,
a kül föl di áru tõzs dei szol gál ta tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe
és a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ala pí tá sá nak idõ -
pont ját,

c) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
szá má ra ki adott, te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé -
lye ket,

d) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
in du ló tõ ké jé nek, jegy zett tõ ké jé nek, a kül föl di be fek te té si 
vál lal ko zás és a kül föl di áru tõzs dei szol gál ta tó do tá ci ós
tõ ké jé nek mér té két,

e) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
azon tu laj do no sa i nak ne vét és szék he lyét, ame lyek a Fel -
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ügye let 37–39.  §-ban fog lal tak sze rin ti en ge dé lyé hez kö -
töt tek,

f) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
ve ze tõ ál lá sú sze mé lye i nek sze mé lyes azo no sí tó ada ta it,

g) a be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol gál ta tó
te vé keny sé ge és a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû -
kö dé se meg kez dé sé nek idõ pont ját,

h) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
tu laj do ná ban lévõ, va la mint be fo lyá sa alatt álló vál lal ko -
zá sok ne vét, szék he lyét, te vé keny sé gét, va la mint a tu laj -
do ni ré sze se dés és a be fo lyás mér té két,

i) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
ál tal lé te sí tett fi ók te lep lé te sí té sé nek idõ pont ját és he lyét,

j) a be fek te té si vál lal ko zás bel sõ el len õré nek, meg fe le -
lé si ve ze tõ jé nek sze mély azo no sí tó ada ta it,

k) a kö te le zett ál tal az e tör vény ben meg ha tá ro zott köz -
zé té te li, nyil vá nos ság ra ho za ta li kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé re szol gá ló köz zé té te li he lyet,

l) az össze vont ala pú, il le tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let
alá tar to zó be fek te té si vál lal ko zás sal szo ros kap cso lat ban
álló sze mély vagy szer ve zet azo no sí tó ada ta it,

m) az össze vont ala pú, il le tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let
alá tar to zó be fek te té si vál lal ko zás anya vál la la tá val szo ros
kap cso lat ban álló sze mély vagy szer ve zet azo no sí tó ada -
tait, és

n) a be fek te té si vál lal ko zás anya vál la la tá nak – ha az
ve gyes te vé keny sé gû hol ding tár sa ság, il le tõ leg ve gyes
pénz ügyi hol ding tár sa ság – azon ada ta it, ame lyek a be fek -
te té si vál lal ko zás fel ügye le te ér de ké ben szük sé ge sek,
va la mint az ezen ada tok ban be kö vet ke zõ vál to zást.

(2) A Fel ügye let – a (3) és (4) be kez dés ben fog lal tak ra
fi gye lem mel – nyil ván tar tást ve zet a 114.  § (3) be kez dé se
alap ján a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál -
ta tó ál tal meg bíz ha tó füg gõ ügy nö kök rõl, akik la kó he lye
(tar tóz ko dá si he lye), il le tõ leg szék he lye a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén ta lál ha tó.

(3) Ha a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren -
del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás füg gõ ügy nö ke olyan más
EGT-ál lam ban ren del ke zik szék hellyel, amely az ott szék -
hellyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás szá má ra nem te -
szi le he tõ vé füg gõ ügy nök igény be vé te lét, a Fel ügye let – a 
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ be -
fek te té si vál lal ko zás 113.  § (1) be kez dé se sze rin ti be je len -
té se alap ján – nyil ván tar tás ba ve szi.

(4) A Fel ügye let a (2) és (3) be kez dés sze rint ve ze tett
nyil ván tar tá sá ban a füg gõ ügy nök kel kap cso la to san a
113.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ada to kat tart ja nyil ván.

Adatkezelési szabályok

160.  § (1) A Fel ügye let gon dos ko dik az adat ke ze lés kö -
ré ben a jo go su lat lan hoz zá fé rés, köz lés, meg vál toz ta tás
vagy tör lés meg elõ zé sé rõl, il le tõ leg meg aka dá lyo zá sát
biz to sí tó tech ni kai és lo gi kai vé de lem rõl.

(2) A Fel ügye let gon dos ko dik ar ról, hogy az ada tok vé -
del mé nek biz to sí tá sa ér de ké ben

a) ha tör vény ki vé telt nem tesz, az érin tett a Fel ügye let
ál tal ke zelt ada ta i hoz hoz zá fér hes sen, il let ve gya ko rol has -
sa a he lyes bí tés hez vagy a tör lés hez való jo gát, és

b) a tá rolt ada tot tö röl jék, ha ke ze lé sé nek oka – tör vény 
ren del ke zé se sze rint – meg szûnt vagy a bí ró ság az adat tör -
lé sét el ren del te.

161.  § (1) A Fel ügye let fel ada ta el lá tá sa ér de ké ben ke -
zel he ti:

a) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek és al kal ma zott já nak a 22. és
23. §-ban elõ írt fel té te lek meg lé té nek el len õr zé se cél já ból
kért ada ta it,

b) a be fek te té si vál lal ko zás ban tör té nõ tu laj don szer zés
en ge dé lye zé se irán ti ké rel met be nyúj tó sze mély, il let ve a be -
fek te té si vál lal ko zás tu laj do no sá nak a 37–39.  §-ban fog lalt
fel té te lek meg lé té nek el len õr zé sé re szol gá ló ada ta it,

c) az ál ta la foly ta tott el já rás ke re té ben a be fek te té si vál lal -
ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó ügy fe lé nek ada ta it,

d) az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok be tar tá sá nak el -
len õr zé se ér de ké ben

da) a be fek te té si vál lal ko zás ve ze tõ ál lá sú sze mé lye,
bel sõ el len õre és meg fe le lé si ve ze tõ je,

db) a be fek te té si vál lal ko zás tu laj do no sa, il let ve a tu -
laj do no sá nak ve ze tõ ál lá sú sze mé lye,

dc) a füg gõ ügy nök
ada ta it,

e) a 20. és 21.  §-ban és a 37–39.  §-ban meg ha tá ro zott
fel té te lek el len õr zé sé re szol gá ló ada tot,

f) az össze vont ala pú, il le tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let
alá tar to zó be fek te té si vál lal ko zás sal szo ros kap cso lat ban
álló sze mély ada ta it,

g) az össze vont ala pú, il le tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let
alá tar to zó be fek te té si vál lal ko zás anya vál la la tá val szo ros
kap cso lat ban álló sze mély ada ta it,

h) a be fek te té si vál lal ko zás anya vál la la tá nak – ha az
ve gyes te vé keny sé gû hol ding tár sa ság, il le tõ leg ve gyes
pénz ügyi hol ding tár sa ság – azon ada ta it, ame lyek a be fek -
te té si vál lal ko zás fel ügye le te ér de ké ben szük sé ge sek.

(2) Az (1) be kez dés és a 159.  § (1) be kez dé sé nek j), l),
m) és n) pont ja vo nat ko zá sá ban a Fel ügye let az érin tett
sze mély azo no sí tó ada ta it (csa lá di és utó név, szü le té si név,
szü le té si hely és idõ, any ja le ány ko ri csa lá di és utó ne ve,
ál lam pol gár ság) és lak cí mét (tar tóz ko dá si he lyét), va la -
mint az en ge dé lye zé si és el len õr zé si célú adat ke ze lés so -
rán a be fek te tés, tu laj do ni ré sze se dés, szak kép zett ség,
szak mai gya kor lat, vá lasz tott tiszt ség, be osz tás, mun ka vi -
szony, bün tet len ség meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada to kat
ke ze li.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban a jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság
azo no sí tó ada tai:

a) név, rö vi dí tett név,
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b) szék he lyé nek, fi ók te le pé nek címe,
c) cég bí ró sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ jogi sze mély

ese tén a cég jegy zék szá ma, egyéb jogi sze mély ese tén a
lét re jöt té rõl (nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, be jegy zé sé rõl)
 szóló ha tá ro zat vagy nyil ván tar tá si szá ma,

d) kép vi se le té re jo go sul tak neve és be osz tá sa.

(4) A nyil ván tar tás a (2) és (3) be kez dés ben meg je lölt
azo no sí tó ada to kon túl tar tal maz za

a) a be fo lyá so ló ré sze se dés sel össze füg gés ben a be fo -
lyá so ló ré sze se dés ará nyát, va la mint a be fo lyás gya kor lá -
sát biz to sí tó szer zõ dést,

b) a szo ros kap cso lat tal össze füg gés ben a szo ros kap -
cso lat mér té két, va la mint a szo ros kap cso lat gya kor lá sát
biz to sí tó szer zõ dést,

c) a ve ze tõ ál lá sú sze mély tiszt sé gét, a be töl tött mun ka -
kört, a meg bí zás tár gyát, a jog vi szony jel le gét, a szak mai
ön élet raj zot, to váb bá a Fel ügye let ál tal al kal ma zott, a nyil -
ván tar tot tal kap cso la tos in téz ke dé se ket,

d) a te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dély ki adá sá -
val vagy vissza adá sá val kap cso la tos ké re lem tar tal mát, to -
váb bá a ké re lem el bí rá lá sá hoz csa tolt do ku men tum ada -
tait,

e) a be fek te té si vál lal ko zás éves be szá mo ló ját, va la -
mint az ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot,

f) a be fek te té si vál lal ko zás köz gyû lé sé rõl, az igaz ga tó -
ság és a fel ügye lõ bi zott ság ülé sé rõl ké szült jegy zõ köny -
ve ket,

g) pa nasz vagy köz ér de kû be je len tés ese tén a pa nasz te -
võ ál tal meg adott sze mé lyes ada to kat, va la mint a pa nasz ra
okot adó ese ményt és be fek te té si vál lal ko zás ne vét,

h) a sza va to ló tõke és a tõ ke meg fe le lés ki szá mí tá sá nak
do ku men tá lá sát,

i) a nagy koc ká zat, a be fek te té si kor lát és az ál ta lá nos
tar ta lék kép zés el len õr zé sé hez szük sé ges ada to kat.

(5) A Fel ügye let az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ada tot

a) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõi meg bí za tás, fel ügye lõ bi -
zott sá gi tag ság, mun ka vi szony meg szû né sé tõl szá mí tott öt 
évig,

b) a füg gõ ügy nök te vé keny sé gé nek meg szün te té sét
kö ve tõ öt évig,

c) a be fek te té si vál lal ko zás ban meg lé võ tu laj do ni ré -
sze se dés el ide ge ní té sé tõl, il let ve be fo lyás meg szû né sé tõl
szá mí tott tíz évig,

d) az a)–c) pont ban meg nem ha tá ro zott ese tek ben a
Fel ügye let bir to ká ba ke rü lé sé tõl szá mí tott öt évig
ke zel he ti.

Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés

162.  § (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, va la mint ér té ke li
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 100.  § (2) be kez dé se 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 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) arra, hogy 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 koc ká zat fel mé ré -
si 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 be fek te -
té si 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 mi -
lyen 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.

(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 te -
vé keny ség bõl szár ma zó ka mat láb koc ká za tá ra is.
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163.  § 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 162.  § (2) be kez dé sé nek 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.

XXVIII. Fejezet

A FELÜGYELET INTÉZKEDÉSEI ÉS SZANKCIÓI

164.  § (1) A Fel ügye let az e tör vény ben fog lalt kö te le -
zett sé gek sé rel me ese tén al kal maz ha tó in téz ke dé se so rán

a) az e tör vény ben, e tör vény sze rin ti sza bály zat ban
vagy a Fel ügye let ha tá ro za tá ban fog lal tak meg sér té se, il le -
tõ leg fi gyel men kí vül ha gyá sa ese té ben a be fek te té si vál -
lal ko zást, az áru tõzs dei szol gál ta tót, a mul ti la te rá lis ke res -
ke dé si rend szer mû köd te tõ jét, a be fek te té si vál lal ko zás, az 
áru tõzs dei szol gál ta tó, a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend -
szer mû köd te tõ jé nek ve ze tõ ál lá sú sze mé lyét és tu laj do no -
sát 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,

b) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, ki egé szí tõ
szol gál ta tás és áru tõzs dei szol gál ta tó te vé keny sé gé nek
e te vé keny sé gek vég zé sé re, il le tõ leg szol gál ta tá sok nyúj -
tá sá ra jo go sí tó en ge dély nél kü li foly ta tá sát meg tilt hat ja,

c) a Fel ügye let ál tal ki ren delt szak ér tõ, il let ve fel ügye -
le ti biz tos köz re mû kö dé sé vel kap cso lat ban fel me rült költ -
sé gek meg té rí té sé re kö te lez het,

d) a be fek te té si szol gál ta tó és az áru tõzs dei szol gál ta tó
ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek és könyv vizs gá ló já nak fel men té -
sét, az al kal ma zott fe le lõs ség re vo ná sát kez de mé nyez he ti,

e) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
igaz ga tó sá gát rend kí vü li köz gyû lés össze hí vá sá ra kö te lez -
he ti, és arra kö te le zõ na pi rend meg tár gya lá sát ír hat ja elõ,

f) a be fek te té si vál lal ko zást és az áru tõzs dei szol gál ta -
tót ha tár idõ meg ha tá ro zá sá val hely re ál lí tá si terv ki dol go -
zá sá ra és a Fel ügye let hez tör té nõ be nyúj tá sá ra kö te lez he ti,

g) a be fek te té si vál lal ko zást, az áru tõzs dei szol gál ta tót
és a pi ac mû köd te tõt meg ha tá ro zott tar tal mú rend kí vü li
adat szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te lez he ti,

h) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, a ki egé szí tõ
szol gál ta tás és az áru tõzs dei szol gál ta tás foly ta tá sát rész -
ben vagy a te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt fel -
füg geszt he ti,

i) a be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol gál ta tó és a
mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te tõ je be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re, ki egé szí tõ szol gál ta tás
nyúj tá sá ra, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó te vé keny sé gé nek
vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét vissza von hat ja,

j) a be fek te té si vál lal ko zást és az áru tõzs dei szol gál ta -
tót szer zõ dé ses kö te le zett sé ge i nek más szol gál ta tó ré szé re
tör té nõ át adá sá ra kö te lez he ti,

k) a be fek te té si vál lal ko zás hoz és az áru tõzs dei szol -
gál ta tó hoz fel ügye le ti biz tost ren del het ki,

l) bír sá got szab hat ki, fi gye lem mel a 167.  §-ban fog lal -
tak ra,

m) más ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság nál el já rást kez -
de mé nyez het,

n) a be fek te té si szol gál ta tó, il le tõ leg az áru tõzs dei szol -
gál ta tó ál tal ve ze tett szám lák fe let ti ren del ke zé si jo got
meg ha tá ro zott idõ re fel füg geszt he ti,

o) meg tilt hat ja, kor lá toz hat ja vagy fel té tel hez köt he ti a
be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó

oa) osz ta lé ká nak ki fi ze té sét,
ob) ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek tör té nõ ki fi ze tést,
oc) tu laj do no sa i nak e szer ve ze tek tõl való köl csön fel -

vé te lét, il le tõ leg, hogy e szer ve ze tek ré szük re koc ká zat -
vál la lás sal járó szol gál ta tást nyújt sa nak,

od) tu laj do no sa i nak és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek ér de -
kelt sé gi kö ré be tar to zó vál lal ko zá sok ré szé re tör té nõ hi tel,
köl csön nyúj tá sát, il let ve an nak mi nõ sü lõ ügy let kö tést,

of) hi tel vagy köl csön szer zõ dé sé ben fog lalt ha tár idõk
meg hosszab bí tá sát (pro lon gá lá sát),

og) új fi ók já nak meg nyi tá sát, új te vé keny sé gé nek meg -
kez dé sét, va la mint új üz let ágá nak ki ala kí tá sát,

p) a be fek te té si vál lal ko zást és az áru tõzs dei szol gál ta -
tót kö te lez he ti

pa) bel sõ sza bály zat ki dol go zá sá ra vagy meg ha tá ro zott
szem pon tok sze rin ti át dol go zá sá ra, il le tõ leg al kal ma zá sá ra,

pb) az al kal ma zot tak (ve ze tõk) szak mai to vább kép zé -
sé re, il le tõ leg meg fe le lõ szak mai is me re tek kel ren del ke zõ
al kal ma zot tak (ve ze tõk) fel vé te lé re,

pc) a mû kö dé si költ sé gek csök ken té sé re,
pd) meg fe le lõ nagy sá gú tar ta lék kép zé sé re,
q) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, ki egé szí tõ

szol gál ta tás és az áru tõzs dei szol gál ta tás ki szer ve zé sét
meg tilt hat ja,

r) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû kö dé sét fel -
füg geszt he ti,

s) 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, va la mint a 106.  § sze rin ti 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 kö -
te lez he ti,

t) a be fek te té si vál lal ko zást a 105.  § (5) be kez dé se sze -
rin ti több let-tõ ke kö ve tel mény el éré sé re kö te lez he ti 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 105.  § (2) be kez dé se sze rin ti ér ték
két sze re sét, és

u) a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben ke res ke dés
tár gyát ké pe zõ pénz ügyi esz köz ke res ke dé sét fel füg geszt -
he ti.

(2) A Fel ügye let az (1) be kez dés oa) al pont já ban fog lalt
in téz ke dést ak kor al kal maz hat ja, ha az osz ta lék ki fi ze té se
ese tén a be fek te té si vál lal ko zás vagy az áru tõzs dei szol -
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gál ta tó e tör vény ben fog lalt tõ ke kö ve tel mé nyek nek való
meg fe le lé se nem biz to sí tott.

(3) Ha a Fel ügye let az (1) be kez dés n) pont já ban meg ha -
tá ro zott in téz ke dést al kal maz za, ha la dék ta la nul kö te les tá -
jé koz tat ni azon tag ál la mok fel ügye le ti ha tó sá ga it, me lyek -
ben az in téz ke dés sel érin tett be fek te té si vál lal ko zás fi ók te -
le pet mû köd tet, il le tõ leg ha tá ron át nyú ló szol gál ta tást
nyújt.

165.  § A Fel ügye let a 164.  § (1) be kez dé sé nek h), n), o)
és p) pont já ban meg ha tá ro zott ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá -
la tá ra irá nyu ló per ben a bí ró ság so ron kí vül jár el az zal,
hogy a tár gya lást – ha egyéb in téz ke dés re nincs szük -
ség – leg ké sõbb a ke re set le vél nek a bí ró ság hoz ér ke zé sé -
tõl szá mí tott nyol ca dik nap ra kell ki tûz ni.

166.  § (1) A Fel ügye let a be fek te té si vál lal ko zást, az
áru tõzs dei szol gál ta tót, ezek ve ze tõ ál lá sú sze mé lyét és al -
kal ma zott ját

a) az e tör vény ben és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján ki adott jog sza bály ban, a Pmtv.-ben, e tör vény sze rin ti
sza bály za tá ban, va la mint a Fel ügye let ha tá ro za tá ban fog -
lalt kö te le zett sé ge meg sér té se, ki ját szá sa, fi gyel men kí vül
ha gyá sa vagy ké se del mes tel je sí té se ese tén,

b) ha azt az MNB a (2) be kez dés sze rint kez de mé nye zi, 
vagy

c) ha kül föl di fel ügye le ti ha tó ság a 177.  §-ban fog lalt
el já rás sze rint kez de mé nye zi,
bír ság meg fi ze té sé re kö te lez he ti.

(2) Az MNB az (1) be kez dés b) pont ja alap ján bír ság ki -
sza bá sát kez de mé nyez he ti, ha a be fek te té si vál lal ko zás és
az áru tõzs dei szol gál ta tó az MNB tv. vagy a pénz for ga -
lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásait meg sér ti.

167.  § (1) A bír ság össze gét a tör vény ben, a kü lön jog -
sza bály ban és a Fel ügye let ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott
fel té tel tõl való el té rés, il let ve a mu lasz tás sú lyá nak és az
el ért va gyo ni elõny mér té ké nek figye lembe véte lével kell
meg ál la pí ta ni.

(2) A bír ság össze ge
a) en ge dély nél kül vég zett, il le tõ leg nyúj tott be fek te té -

si szol gál ta tá si te vé keny ség, ki egé szí tõ szol gál ta tás és áru -
tõzs dei szol gál ta tás ese tén – fi gye lem mel az (5) be kez dés -
ben fog lal tak ra – ket tõ mil li ó tól húsz mil lió fo rin tig,

b) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, ki egé szí tõ
szol gál ta tás, áru tõzs dei szol gál ta tó ál tal vé gez he tõ te vé -
keny ség en ge dé lye zé si fel té te le i tõl való el té rés, il let ve
mu lasz tás ese tén ket tõ száz ezer tõl négy mil lió fo rin tig,

c) be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó
mû kö dé sé re vagy a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség -
re, ki egé szí tõ szol gál ta tás és áru tõzs dei szol gál ta tás nyúj -
tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té se ese tén ket tõ száz -
ezer tõl tíz mil lió fo rin tig,

d) a Pmtv.-ben elõ írt kö te le zett ség meg sér té se ese tén
száz ezer tõl öt száz ezer fo rin tig,

e) a Fel ügye let fel ügye le ti el len õr zé sé nek aka dá lyo zá -
sa, il let ve ha a be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol -
gál ta tó vagy a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd -
te tõ je a fel ügye le ti fel szó lí tás nak nem tesz ele get, öt ezer -
tõl egy mil lió fo rin tig
ter jed het.

(3) A (2) be kez dés ben nem em lí tett sza bá lyok meg sér -
té se, mu lasz tás vagy ké se de lem ese tén ki szab ha tó bír ság
össze ge öt ven ezer tõl öt mil lió fo rin tig ter jed het.

(4) A (2)–(3) be kez dés alap ján a be fek te té si vál lal ko zás
és az áru tõzs dei szol gál ta tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lye és al -
kal ma zott ja ter hé re ki szab ha tó bír ság össze ge öt száz ezer -
tõl húsz mil lió fo rin tig ter jed het.

(5) A ki szab ha tó bír ság fel sõ ha tá ra, ha az el ért be vé tel
nagy sá ga meg ál la pít ha tó, a (2) be kez dés a) pont já tól el té -
rõ en az el ért be vé tel ket tõ száz szá za lé ka.

168.  § (1) A Fel ügye let egy vagy több fel ügye le ti biz tost 
ren del het ki, kü lö nö sen ak kor, ha a be fek te té si vál lal ko -
zás, il let ve áru tõzs dei szol gál ta tó

a) olyan hely zet be ke rül, amely ben fenn áll an nak a ve -
szé lye, hogy kö te le zett sé ge i nek nem tud ele get ten ni,

b) igaz ga tó sá ga (más ve ze tõ ál lá sú sze mé lye) nem tud ja
el lát ni fel ada tát, és ez ve szé lyez te ti a be fek te tõk ér de ke it,

c) szám vi te lé ben, bel sõ el len õr zé si rend sze ré ben fel tárt 
hi á nyos sá gok oly mér té kû ek, hogy le he tet len né vált va ló -
di pénz ügyi hely ze té nek ér té ke lé se.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott hely zet
kü lö nö sen ak kor áll fenn, ha

a) a tu laj do no sok vagy a fi ók te lep ala pí tó ja a be fek te té -
si vál lal ko zás, il let ve áru tõzs dei szol gál ta tó sa ját tõ ké jét az 
elõ írt szint re nem eme lik fel, vagy

b) az igaz ga tó ság a köz gyû lést fel ügye le ti in téz ke dés
el le né re nem hív ja össze.

(3) A fel ügye le ti biz tos fel ada ta it és jog kö rét a ki ren de -
lõ ha tá ro zat tar tal maz za.

(4) A fel ügye le ti biz tos a ki ren de lé sét kö ve tõ ki lenc ven
na pon be lül je len tést ké szít a Fel ügye let nek az érin tett
szer ve zet hely ze té rõl, és ja vas la tot tesz a to váb bi in téz ke -
dés re. Ez a ha tár idõ – in do kolt eset ben – egy al ka lom mal,
leg fel jebb har minc nap pal meg hosszab bít ha tó.

(5) A fel ügye le ti biz tos ja vas la ta alap ján a Fel ügye let
har minc na pon be lül ha tá ro za tot hoz a továb biak ban al kal -
ma zan dó in téz ke dé sek rõl.

169.  § (1) A fel ügye le ti biz tos ki ren de lé sé rõl ren del ke -
zõ ha tá ro zat kéz hez vé te lé ig a be fek te té si vál lal ko zás, il let -
ve áru tõzs dei szol gál ta tó igaz ga tó sá gi tag ja i nak a gaz da sá -
gi tár sa sá gok ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek sze rin ti
fe le lõs sé ge fenn ma rad.

(2) A fel ügye le ti biz tos 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 -
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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 tos 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 tos 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, il let ve áru tõzs dei szol gál ta tó val szem ben ho -
zott ha tá ro zat el len, e jog or vos la ti el já rás ban a be fek te té si
vál lal ko zást, il let ve áru tõzs dei szol gál ta tót kép vi sel he ti
vagy a kép vi se let el lá tá sá ra meg bí zást ad hat.

(4) A fel ügye le ti biz tos fel ada ta:
a) a be fek te té si vál lal ko zás, il let ve áru tõzs dei szol gál -

ta tó va gyo ni hely ze té nek fel mé ré se,
b) az ügy fél kö ve te lé sek tel je sít he tõ sé gé nek fel mé ré se,
c) az a) és b) pont ban elõ ír tak hoz szük sé ges mér ték ben

a be fek te té si vál lal ko zás, il let ve áru tõzs dei szol gál ta tó
nyil ván tar tá sá nak hely re ál lí tá sa, és

d) a szük sé ges mér ték ben a be fek te té si vál lal ko zás, il -
let ve áru tõzs dei szol gál ta tó cég ként való mû köd te té se.

170.  § (1) A fel ügye le ti biz tos az e mi nõ sé gé ben oko zott 
ká rért ki zá ró lag a Fel ügye let felé tar to zik fe le lõs ség gel,
vele szem ben köz vet le nül kár té rí té si igény nem ér vé nye -
sít he tõ. Ha a fel ügye le ti biz tos a Fel ügye let tel köz tiszt vi -
se lõi jog vi szony ban áll, a Ktv. kár té rí tés re vo nat ko zó sza -
bá lyai sze rint, ha pe dig meg bí zá si jog vi szony ban áll, a
Ptk. 350.  §-a sze rint fe lel.

(2) A fel ügye le ti biz tos ne vét és la kó he lyét – be jegy zés
és köz zé té tel vé gett – be kell je len te ni a cég bí ró ság nak.
La kó hely ként a Fel ügye let címe is meg je löl he tõ.

XXIX. Fejezet

EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI
TÉRSÉG ÁLLAMAINAK FELÜGYELETI

HATÓSÁGAIVAL

A befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító 
engedély kiadását megelõzõ konzultáció

171.  § (1) A Fel ügye let a be fek te té si vál lal ko zás szá má -
ra a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go -
sí tó en ge dély meg adá sát meg elõ zõ en ki ké ri az érin tett,
más EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá -
gá nak vé le mé nyét, ha

a) a ké rel me zõ olyan be fek te té si vál lal ko zás vagy hi -
tel in té zet le ány vál la la ta, amely nek a te vé keny sé ge vég zé -
sé re jo go sí tó en ge dé lyét más EGT-ál lam ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga adta meg,

b) a ké rel me zõ olyan be fek te té si vál lal ko zás vagy hi -
tel in té zet anya vál la la tá nak le ány vál la la ta, amely nek a te -
vé keny sé ge vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét más EGT-ál -

lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga adta meg,
vagy

c) a ké rel me zõ olyan sze mély vagy szer ve zet ál tal el -
len õr zött vál lal ko zás, amely nek az el len õr zött vál lal ko zá -
sa olyan be fek te té si vál lal ko zás vagy hi tel in té zet, amely -
nek a te vé keny sé ge vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét más
EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga
adta meg.

(2) A Fel ügye let a be fek te té si vál lal ko zás szá má ra a be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -
ge dély meg adá sát meg elõ zõ en ki ké ri az érin tett, más
EGT-ál lam biz to sí tá si te vé keny ség vagy a hi tel in té ze tek
te vé keny sé ge vo nat ko zá sá ban ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó sá gá nak vé le mé nyét, ha

a) a ké rel me zõ olyan hi tel in té zet vagy biz to sí tó le ány -
vál la la ta, amely te vé keny sé gi en ge dé lyét más EGT-ál lam
ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga adta meg,

b) a ké rel me zõ olyan hi tel in té zet vagy biz to sí tó anya -
vál la la tá nak le ány vál la la ta, amely nek a te vé keny sé ge vég -
zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét más EGT-ál lam ha tás kör rel
ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga adta meg, vagy

c) a ké rel me zõ olyan sze mély vagy szer ve zet ál tal el -
len õr zött vál lal ko zás, amely nek az el len õr zött vál lal ko zá -
sa olyan hi tel in té zet vagy biz to sí tó, amely nek a te vé keny -
sé ge vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét más EGT-ál lam ha tás -
kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga adta meg.

(3) A Fel ügye let az (1) és (2) be kez dé sek sze rin ti ese -
tek ben, il let ve ha más EGT-ál lam fel ügye le ti ha tó sá ga az
ott szék hellyel ren del ke zõ ké rel me zõ ügyé ben, az (1) és
(2) be kez dés ben fog lal tak ese té ben, mint érin tett fel ügye -
le ti ha tó sá got ke re si meg, együtt mû kö dik a be fek te té si
vál lal ko zás ra és a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû -
köd te tõ jé re, va la mint ezek tu laj do no sa i ra és ve ze tõ ál lá sú
sze mé lye i re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások tel je sü lé sé -
nek vizs gá la tá ban.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni kell az (1)
és (2) be kez dés ben fog lal tak vál to zá sá nak ese té re, va la -
mint a be fek te té si vál lal ko zás és a mul ti la te rá lis ke res ke -
dé si rend szer mû kö dé sé re és te vé keny sé gé re vo nat ko zó
sza bá lyok nak való meg fe le lés fo lya ma tos fel ügye lé se ese -
té re is.

A határon átnyúló tevékenység megkezdését
 és fióktelep létesítését megelõzõ értesítés

172.  § (1) A Fel ügye let az ál ta la ki adott be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel
ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás 27.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ér te sí té sét a kéz hez vé te lé tõl szá mí tott egy
hó na pon be lül meg kül di a 27.  § (4) be kez dé sé nek a) pont -
já ban meg ha tá ro zott tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó sá gá nak.

(2) A Fel ügye let más EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke -
zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal kül dött, a 27.  § (4) be kez dé sé -
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ben fog lal tak kal azo nos tar tal mú ér te sí té sét ha la dék ta la nul 
köz zé te szi.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni
kell az eset ben is, ha a be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si 
szol gál ta tá si te vé keny sé gét meg vál toz tat ja.

173.  § (1) A Fel ügye let az ál ta la ki adott be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel
ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás 27.  § (7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott, hi ány ta lan tar tal mú ér te sí té sét, va la mint a
Be fek te tõ-vé del mi Alap sza bá lya it a kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott há rom hó na pon be lül meg kül di a 27.  § (7) be kez dé -
sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott tag ál lam ha tás kör rel
ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá nak.

(2) A Fel ügye let más EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke -
zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal kül dött, a 27.  § (7) be kez dé sé -
ben fog lal tak kal azo nos tar tal mú ér te sí té sét ha la dék ta la nul 
köz zé te szi.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni kell
ab ban az eset ben is, ha a be fek te té si vál lal ko zás 27.  §
(7) be kez dé se sze rin ti ér te sí té sé ben fog lalt in for má ci ók -
ban vál to zás kö vet ke zik be az zal, hogy a Fel ügye let ré szé -
re az ér te sí tést a vál to zás hatályba lépését meg elõ zõ en leg -
alább egy hó nap pal kell meg kül de ni.

Egyes kockázatkezelési szabályok együttes
alkalmazásának engedélyezése

174.  § (1) A Fel ügye let a 102.  § (3) be kez dé se sze rin ti
ké re lem be ér ke zé sét köve tõen

a) ha la dék ta la nul to váb bít ja azt azon EGT-ál lam ha tás -
kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ré szé re, amely te rü -
le tén 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) ez zel egy ide jû leg tá jé koz tat ja az a) pont ban meg ha -
tá ro zott EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha -
tó sá gát 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 EGT-ál lam 
ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga 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 ve võ va la mely EGT-ál lam ha -
tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga 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 va la mennyi EGT-ál -
lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal 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 el -
já rás ban részt vevõ va la mennyi EGT-ál lam ha tás kör rel
ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá nak és a ké rel me zõ nek.

175.  § (1) Ha a 174.  § (1) be kez dé se sze rin ti el já rás le -
foly ta tá sá ra más EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ 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 tá nak pru den ci á lis fel ügye le tét a Fel ügye let
lát ja el, ak kor a Fel ügye let a hi ány ta lan ké re lem kéz hez vé -
te lét köve tõen, az el já rás ra jo go sult más EGT-ál lam ha tás -
kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal meg ha tá ro zott
idõ sza kon be lül meg kül di a 102.  § (3) be kez dé se sze rin ti
ké re lem re vo nat ko zó vé le mé nyét, fenn tar tá sát.

(2) 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 EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó sá ga 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.

(3) A Fel ügye let a más EGT-ál lam ha tás kör rel ren del -
ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ha tá ro za tá nak té nyét ma gyar
nyel ven a hon lap ján köz zé te szi.

(4) A Fel ügye let pru den ci á lis fel ügye le te alatt álló be -
fek te té si vál lal ko zás te kin te té ben a más EGT-ál lam ha tás -
kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga 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 el len 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.

A fogadó EGT-állami felügyelési feladatok
 és hatáskörök

176.  § A más EGT-ál lam fel ügye le ti ha tó sá gá nak be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -
ge dé lyé vel ren del ke zõ kül föl di be fek te té si vál lal ko zás
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lé te sí tett fi ók te le pe ál tal
vég zett te vé keny ség ese té ben a Fel ügye let ha tás kö ré ben
el len õr zi a 40–51.  §-ban, 55–56.  §-ban, 62–65.  §-ban,
67–69.  §-ban, 76.  §-ban és 151–153.  §-ban fog lalt ren del -
ke zé sek be tar tá sát.

177.  § (1) Ha a Fel ügye let a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén, más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te té -
si vál lal ko zás vagy pi ac mû köd te tõ ha tá ron át nyú ló te vé -
keny sé ge ese té ben vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
lé te sí tett fi ók te le pe ese té ben a jog sza bá lyok ban vagy a
jog sza bály sze rin ti sza bály za tá ban fog lalt ren del ke zé sek
meg sér té sét ta pasz tal ja, be fek te tõk vé del me ér de ké ben a
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164.  § (1) be kez dé sé nek a), b), e), h), m), n), p) és s) pont -
ja i ban fog lalt in téz ke dést hoz hat.

(2) A 176.  §-ban nem em lí tett ren del ke zé sek meg sér té se 
ese tén a Fel ügye let ér te sí ti a szék hely sze rin ti EGT-ál lam
ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gát.

(3) Ha a Fel ügye let a (2) be kez dés ben fog lalt ér te sí tést
köve tõen, a szék hely sze rin ti EGT-ál lam ha tás kör rel ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá nak in téz ke dé sei nyo mán
vagy azok el le né ben, a be fek te té si vál lal ko zás vagy a fi ók -
te le pe to vább ra is a jog sza bály ban vagy a jog sza bály sze -
rin ti sza bály zat ban fog lal tak kal el len té tes vi sel ke dé sét ta -
pasz tal ja, azt köve tõen, hogy er rõl a szék hely sze rin ti
EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gát
ér te sí tet te, min den olyan in téz ke dést meg tesz, amely az
ügy fe lek nek tör té nõ kár oko zást, il let ve az in téz mény rend -
szer sta bi li tá sá nak hát rá nyos vál to zá sát meg aka dá lyoz za.

(4) A Fel ügye let az (1) és (2) be kez dés alap ján meg tett
in téz ke dé sé rõl és an nak in do ko lá sá ról ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja az in téz ke dés sel érin tett be fek te té si vál lal ko zást
vagy pi ac mû köd te tõt és a Bi zott sá got.

178.  § A Fel ügye let a ha tá ron át nyú ló te vé keny sé get
vég zõ, más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ pi ac -
mû köd te tõ Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég zett te vé -
keny sé gé vel kap cso la to san, sta tisz ti kai cél ból a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ be fek te té si
vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó kö te le zett ség gel azo nos adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé get ír hat elõ.

XXX. Fejezet

ELJÁRÁS EGYES FOGYASZTÓVÉDELMI
RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

179.  § A tör vény ha tá lya alá tar to zó szol gál ta tá sok ra vo -
nat ko zó rek lá mok te kin te té ben a fo gyasz tó vé del mi ha tó -
ság, va la mint a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal jár nak el a Rek -
lámtv. sza bá lyai sze rint.

KILENCEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazó rendelkezések

180.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy
a) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé nek,

a ki egé szí tõ szol gál ta tás nyúj tá sá nak és az áru tõzs dei szol -
gál ta tás nyúj tá sá nak sze mé lyi, tár gyi, tech ni kai és biz ton -
sá gi fel té te le it,

b) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ, a ki -
egé szí tõ szol gál ta tást nyúj tó és az áru tõzs dei szol gál ta tó
üz let sza bály za tá nak, va la mint a be fek te té si szol gál ta tá si

te vé keny ség, a ki egé szí tõ szol gál ta tás, il le tõ leg az áru tõzs -
dei szol gál ta tás ke re té ben kö tött szer zõ dé sek kö te le zõ tar -
tal mi ele me it,

c) a ke res ke dé si könyv ve ze té sé nek rész le tes sza bá lya it,
d) a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók,

koc ká zat vál la lá sok, az ár fo lyam koc ká zat és nagy koc ká za -
tok fe de ze té re szük sé ges tõ ke kö ve tel mény meg ál la pí tá sá -
nak sza bá lya it,

e) a ka mat láb koc ká zat ke ze lé sé re al kal ma zott rend -
szer re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

f) 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,

g) a be fek te té si vál lal ko zás nyil vá nos ság ra ho za ta li kö -
ve tel mé nye i nek tel je sí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat
ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy
a) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó

Fel ügye let ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gét, az adat szol gál ta tás tar tal mát, fel épí té sét, mód ját, és
gya ko ri sá gát, és

b) az igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj mér té ké re és meg ál la -
pí tá sá nak mód já ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
ren de let ben ál la pít sa meg.

Hatálybalépés

181.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2007. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 220.  §-a 2007. de cem ber 15-én lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti:
a) a Hpt. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek i), l) és n) pont ja,

18/A.  §-a, 76.  §-ának (4) és (6)–(9) be kez dé se, va la mint a
84.  §-ának (3) be kez dé se,

b) a Bit. 7.  §-ának (3) be kez dé se, 57.  §-ának (6) be kez -
dé se, 66.  §-ának (5) és (6) be kez dé se.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a (3) be kez -
dés, az e tör vény 184.  §-át meg elõ zõ al cím és a
184–219.  §-ai ha tá lyu kat vesz tik. E be kez dés a hatályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(5) E be kez dés, a (2) be kez dés és e tör vény 220.  §-a
2007. de cem ber 16-án ha tá lyu kat vesz tik.

Átmeneti rendelkezések

182.  § (1) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon 
ha tá lyos Tpt. sze rint ha tá lyos be fek te té si szol gál ta tá si
vagy ki egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég -
zé sé re jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zõk az en ge dé lye zett
te vé keny sé get – a (2) és (3) be kez dés re fi gye lem -
mel – 2008. jú ni us 30-ig foly tat hat ják az zal, hogy az e tör -
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vény X., XI. és XIII. fe je ze té ben fog lalt kö te le zett sé gek -
nek a 2008. ja nu ár 31-ét köve tõen meg kö ten dõ szer zõ dé -
sek ese té ben ele get tesz nek úgy, hogy a ki egé szí tõ be fek -
te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gek ese té re az e tör vény ki -
egé szí tõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó an elõ írt ren del ke zé se it
al kal maz zák.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek és
szer ve ze tek e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen be nyúj tott 
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vagy ezt az idõ pon -
tot meg elõ zõ en ki egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség nek mi nõ sü lõ te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -
ge dé lyük mó do sí tá sa irán ti ké rel mük ese tén az e tör vény
sze rint a be fek te té si szol gál ta tá si és ki egé szí tõ szol gál ta -
tás ra vo nat ko zó sza bá lyok nak kö te le sek ele get ten ni.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá -
lyos Tpt. sza bá lyai sze rin ti bi zo má nyo si te vé keny ség vég -
zé sé re jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zõk ese tét úgy kell te -
kin te ni, mint ha az e tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek re vo nat ko zó en ge -
déllyel ren del kez né nek, az zal, hogy ezen en ge dé lyük
e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen be nyúj tott mó do sí tá sa
irán ti ké rel mük ese tén az e tör vény ben fog lal tak sze rint
kell el jár ni uk.

(4) Azok a sze mé lyek és szer ve ze tek, ame lyek az e tör -
vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon az e tör vény sze rint
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség nek vagy ki egé szí tõ
szol gál ta tás nak mi nõ sü lõ te vé keny sé get vé gez tek, e tör -
vény ren del ke zé se i nek 2008. jú ni us 30-ig kö te le sek meg -
fe lel ni.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás a 109.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek azon al kal -
ma zot tak és fog lal koz ta tot tak ese té ben, ame lyek munka -
viszonya vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo -
nya e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en lé te sült, leg ké -
sõbb 2007. de cem ber 31-ig kö te les ele get ten ni.

(6) Azon be fek te té si vál lal ko zás vagy áru tõzs dei szol -
gál ta tó ese té ben, amely a te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge dé lyét e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen sze rez te
meg, a fel ügye le ti díj fi ze tés re vo nat ko zó, 156. és
157.  §-ban meg ha tá ro zott sza bá lyo kat 2008. ja nu ár 1-jé tõl
kell al kal maz ni.

(7) Az a sze mély vagy szer ve zet, amely az e tör vény ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon te vé keny sé gét a Tpt. 5.  §
(1) be kez dé se 103. pont ja sze rint ügy nök nek mi nõ sült,
leg ké sõbb 2008. jú ni us 30-ig tesz ele get az e tör vény ben
fog lal tak nak, és egy ide jû leg en nek té nyét be je len ti a Fel -
ügye let nek.

(8) A Fel ügye let leg ké sõbb 2008. au gusz tus 31-ig tör li a 
meg fe le lõ nyil ván tar tá sá ból az azon ügy nök rõl nyil ván tar -
tott ada to kat, amely

a) az e tör vény sze rint köz ve tí tõi te vé keny sé get
a továb biak ban be fek te té si vál lal ko zás ként vég zi,

b) az e tör vény sze rin ti köz ve tí tõi te vé keny sé get füg gõ
ügy nök ként vég zi, az zal, hogy azt egy ide jû leg a füg gõ
ügy nö kök rõl ve ze tett nyil ván tar tás ba át ve zet he ti,

c) e tör vény sze rint köz re mû kö dõ nek mi nõ sül.

(9) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ hi tel in -
té zet nek 2008. de cem ber 31-ig nem kell tel je sí te nie a ke -
res ke dé si könyv re vo nat ko zó 103–104.  §-ban meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nye ket, ha meg fe lel a Hpt. – 2007. no vem -
ber 30-án ha tá lyos – 76.  §-a (6)–(8) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak.

(10) E tör vény hatályba lépésekor ön kén tes köl csö nös
biz to sí tó pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si, ma -
gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si, biz to -
sí tó egye sü let ré szé re tör té nõ va gyon ke ze lé si te vé keny sé -
get vég zõ sze mély 2008. jú li us 1-jé tõl ön kén tes köl csö nös
biz to sí tó pénz tár, ma gánnyug díj pénz tár, biz to sí tó egye sü -
let va gyo nát ak kor ke zel he ti, ha ren del ke zik a be fek te té si
vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint 
az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló
2007. évi CXXXVIII. tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rin ti port fó li ó ke ze lés re vo nat ko zó en ge -
déllyel.

(11) E tör vény hatályba lépésekor kol lek tív be fek te té sek 
ré szé re tör té nõ le tét ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ sze mély
2008. jú li us 1-jé tõl kol lek tív be fek te té sek ré szé re ak kor
vé gez het le tét ke ze lést, ha ren del ke zik a be fek te té si vál lal -
ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az
ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007.
évi CXXXVIII. tör vény 5.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti le tét ke ze lés re vo nat ko zó en ge déllyel.

Jogharmonizációs záradék

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 21-i
2004/39/EK irány el ve a pénz ügyi esz kö zök pi a ca i ról, a
85/611/EGK és a 93/6/EGK ta ná csi irány elv és a
2000/12/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do -
sí tá sá ról, va la mint a 93/22/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 2006. au gusz tus 10-i 2006/73/EK irány -
el ve a 2004/39/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek a be fek te té si vál lal ko zá sok szer ve ze ti kö ve tel mé nyei
és mû kö dé si fel té te lei, va la mint az irány elv al kal ma zá sá -
ban meg ha tá ro zott ki fe je zé sek te kin te té ben tör té nõ vég re -
haj tá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i
2006/48/EK irány el ve 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.

(2) E tör vény a 2004/39/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let nek a be fek te té si vál lal ko zá sok nyil ván tar -
tás-ve ze té si kö te le zett sé gei, az ügy le tek be je len té se, a piac 
át lát ha tó sá ga, a pénz ügyi esz kö zök pi a ci be ve ze té se, va la -
mint az irány elv al kal ma zá sá ban meg ha tá ro zott ki fe je zé -

11756 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/162. szám



sek te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló, 2006.
 augusztus 10-i 1287/2006/EK bi zott sá gi ren de let vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

Módosuló jogszabályok

Az államháztartásról  szóló
 1992. évi XXXVIII. tör vény módosítása

184.  § (1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 113/A.  §-a
(1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter az ál lam -
adós ság ke ze lés kö ré ben az ÁKK Zrt. út ján”

(2) Az Áht. 113/A.  §-a (2) be kez dé sé nek e), h) és
l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E fel adat kör ében az ÁKK Zrt.]

„e) a má sod la gos ál lam pa pír-pi a con sa ját szám lás ke res -
ke dést, ér ték pa pír köl csön zést, repó és for dí tott repó mû -
ve le te ket vé gez, va la mint azon na li és ha tár idõs-, fe de ze ti-
és cse re ügy le te ket, to váb bá szár maz ta tott ügy le te ket köt,
le tét ke ze lé si és le té ti õr zé si fel ada to kat lát el;”

„h) kü lön jog sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján ál la mi ke -
zes ség gel, il let ve ál la mi ga ran ci á val biz to sí tott, hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok for ga lom ba ho za ta lát
szer vez he ti, il let ve ez zel kap cso la tos ta nács adá si fel ada to -
kat lát hat el;”

„l) köz re mû köd het az ál lam több sé gi tu laj do ná ban álló
gaz dál ko dó szer ve zet hi tel fel vé te lé vel, köl csön fel vé te lé -
vel, il let ve hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír já nak ki -
bo csá tá sá val kap cso la tos fel ada tok – be le ért ve az üz le ti
stra té gi á val kap cso la tos ta nács adást is – el lá tá sá ban, me -
lyért a gaz dál ko dó szer ve zet tõl a k) pont ban meg ha tá ro zott 
mér té kû díj ra jo go sult.”

(3) Az Áht. 113/A.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ÁKK Zrt. (1) és (2) be kez dés sze rin ti te vé keny -
sé ge kö ré ben az ál lam ál tal ki bo csá tott vagy ál la mi ke zes -
ség gel, il let ve ál la mi ga ran ci á val biz to sí tott, hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok, to váb bá a be fek te té si vál lal ko -
zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta -
luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Bszt.) 6.  §-ának b),
d), h), i), j) és k) pont já ban meg ha tá ro zott pénz ügyi esz kö -
zök te kin te té ben a Bszt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) és
f)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny sé get, va la mint a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek
a), b), d), g) és h) pont ja i ban meg ha tá ro zott be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tást vé gez -
het.”

(4) Az Áht. 113/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az ÁKK Zrt. (1) be kez dés és (2) be kez dés a)–g) és
i)–k) pont jai sze rin ti te vé keny sé ge, il let ve az ál lam ál tal
ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok te kin -
te té ben vég zett (4) be kez dés sze rin ti te vé keny sé ge ál lam -
adós ság ke ze lés nek mi nõ sül. Az ÁKK Zrt. ál lam adós ság
ke ze lé sen kí vü li be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gé re
és be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol -
gál ta tá sá ra a Bszt. ren del ke zé se it az ott meg ha tá ro zott ki -
vé te lek kel kell al kal maz ni.”

(5) Az Áht. 113/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A kincs tár az ál lam ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok te kin te té ben a Bszt. 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a)–c) és g) pont ja sze rin ti be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny sé get vé gez het és a Bszt. 5.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tást nyújt hat,
va la mint köz ve tí tõ ként jár hat el az zal, hogy e te vé keny sé -
gé re és szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó an a Bszt. ren del ke zé se it
az ott meg ha tá ro zott ki vé te lek kel kell al kal maz ni.”

(6) Az Áht. 124.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
k) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter arra, hogy]

„k) az ál lam ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok biz ton sá gos for gal ma zá sá hoz szük sé ges sze -
mé lyi, tár gyi, tech ni kai és biz ton sá gi fel té te le ket”
[ren de let ben sza bá lyoz za.]

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 szóló 1994. évi XLII. tör vény módosítása

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

„(3) Az Exim bank ra és az ál ta la vég zett te vé keny ség re a 
hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló
1996. évi CXII. tör vényt és a be fek te té si vál lal ko zá sok ról
és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez -
he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vényt (a továb biak ban: Bszt.) az e tör vény -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni. A Me hib Rt.-re és
az ál ta la vég zett te vé keny ség re a biz to sí tók ról és a biz to sí -
tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vényt (a továb -
biak ban: Bit.) az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al -
kal maz ni.”

(2) Az Eximtv. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
ge és (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az Exim bank a ma gyar áruk és szol gál ta tá sok ex -
port já hoz és a kül föl dön meg va ló su ló ma gyar be fek te té -
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sek hez, va la mint az im port hoz kap cso ló dó aláb bi pénz -
ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé get, ki egé szí tõ pénz ügyi
szol gál ta tá si te vé keny sé get és be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny sé get vég zi:”

„d) a Bszt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott te vé keny ség a Bszt. 6.  §-ában meg ha tá ro -
zott pénz ügyi esz köz te kin te té ben;”

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló
1996. évi CXII. tör vény módosítása

186.  § (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.) 3.  §-a (8) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(8) Tör vény kor lá to zott ren del te té sû pénz for gal mi
szám la ve ze té sét [3.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja], vál tó -
val sa ját szám lá ra vagy bi zo má nyos ként tör té nõ ke res ke -
del mi te vé keny sé get [3.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja] más 
jogi sze mély ré szé re is le he tõ vé te he ti.”

(2) A Hpt. 4.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„c) a Tpt.-ben fog lalt fel té te lek kel ér ték pa pír-köl csön zést,
a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók -
ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i -
ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban:
Bszt.) meg ha tá ro zott fel té te lek kel be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny sé get vé gez het, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny -
sé get ki egé szí tõ szol gál ta tást nyújt hat és áru tõzs dei szol gál -
ta tó ál tal vé gez he tõ te vé keny sé get,”
[foly tat hat]

(3) A Hpt. 21.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(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 Bszt. en ge dé lye zés re vo nat ko zó
sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

(4) A Hpt. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Bszt. 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
szol gál ta tá si te vé keny ség, be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tás vo nat ko zá sá ban.”

(5) A Hpt. 30.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Fel ügye let vissza von ja a hi tel in té zet te vé keny sé -
gi en ge dé lyét, ha a bí ró ság el ren de li a hi tel in té zet fel szá -
mo lá sát.”

(6) A Hpt. 52.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„52.  § A pénz ügyi in téz mény a nyo mo zó ha tó ság, a
nem zet biz ton sá gi szol gá lat és az ügyész ség írás be li meg -
ke re sé sé re ha la dék ta la nul ki szol gál tat ja a kért ada tot a
nála ve ze tett bank szám lá ról és az ál ta la le bo nyo lí tott ügy -
let rõl, ha adat me rül fel arra, hogy a bank szám la vagy az
ügy let

a) ká bí tó szer rel való vissza élés sel,
b) ter ror cse lek ménnyel,
c) rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel való vissza -

élés sel,
d) lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel való vissza élés sel,
e) pénz mo sás sal,
f) bûn szö vet ség ben vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett

bûn cse lek ménnyel,
g) benn fen tes ke res ke de lem mel, vagy
h) pi ac be fo lyá so lás sal

van össze füg gés ben.

(7) A Hpt. 57.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az (1) be kez dés sze rin ti kor lá to zást nem kell al kal -
maz ni, ha a koc ká zat vál la lást meg ala po zó dön tés olyan
össze vont fel ügye let alá tar to zó vál lal ko zás ra vo nat ko zik,
amely össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed arra a pénz ügyi
in téz mény re is, amely nél a dön tés ben részt ve võ ve ze tõ ál -
lá sú sze mély vagy az üz le ti dön tés re fel ha tal ma zott al kal -
ma zott tölt be ve ze tõ ál lást.”

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

„(3) A hi tel in té zet nek az e tör vény ben fog lalt el té rés sel
a Bszt. 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
Bszt. be fek te té si vál lal ko zást em lít, azon hi tel in té ze tet kell 
ér te ni.”

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

„(1) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té -
zet, a 90.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá -
sok kal együtt, össze vont ala pon is kö te les meg fe lel ni a
79–81.  §-ban a nagy koc ká zat vál la lás ra, va la mint a 83.  §
(1) és (3) be kez dé sé ben a be fek te tés re vo nat ko zó an meg -
ha tá ro zott kor lá to zás nak.”

(10) A Hpt. 96/D.  §-a (10) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E fe je zet al kal ma zá sá ban]
„b) a be fek te té si vál lal ko zás tõ ke kö ve tel mé nye a Bszt.

105.  §-ának (2) és (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ ke -
szük ség let;”

(11) A Hpt. 130/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az adat ké ré si igény ben meg je lölt, – a 2. szá mú
mel lék let V. fe je ze té nek 1. pont já ban meg ha tá ro -
zott – nyil ván tar tott ra vo nat ko zó re fe ren cia ada ton kí vül a
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KHR-bõl a re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó ré szé re egyéb adat
nem ad ha tó át. Ter mé sze tes sze mély re fe ren cia ada ta i ra
vo nat ko zó adat ké ré si igény ki zá ró lag a 3.  § (1) be kez dé sé -
nek b)–c) és e)–f) pont já ban fog lalt pénz ügyi szol gál ta tás -
ra irá nyu ló szer zõ dés vagy a Bszt.-ben meg ha tá ro zott be -
fek te té si hi tel nyúj tá sá ra, il le tõ leg a Tpt.-ben meg ha tá ro -
zott ér ték pa pír-köl csön zés re vo nat ko zó szer zõ dés meg kö -
té sét meg ala po zó dön tés meg ho za ta lá hoz vagy a 130/J.  §
(3) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás meg adá sá nak cél já ra
hasz nál ha tó fel.”

(12) A Hpt. 139/A.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi tel in té zet ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj éves mér té ke]
„b) a Bszt.-ben meg ha tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé -

keny ség – ide nem ért ve az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tár és a ma gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ portfó -
liókezelési 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.]

(13) A Hpt. 139/A.  §-a (7) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha az Eu ró 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]

„b) a Bszt.-ben meg ha tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny ség – ide nem ért ve az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tár és a ma gánnyug díj pénz tár ré szé re tör té nõ portfó -
liókezelési 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.]

(14) A Hpt. 179.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg -
ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bí ró ság a fel szá mo lá si el já rást”

(15) A Hpt. 180.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel szá mo lá si el já rás meg in dí tá sa irán ti ké re lem
be nyúj tá sá hoz nem szük sé ges a Cstv. 8.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott elõ ze tes egyet ér tés.”

(16) A Hpt. 2. szá mú mel lék le te III. ré szé nek 30. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„30. Ke res ke dé si könyv: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott
nyil ván tar tás.”

(17) A Hpt. 2. szá mú mel lék le te III/A. ré szé nek
26. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„26. Ke res ke dé si szán dék kal tar tott po zí ció: a
Bszt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom.”

(18) A Hpt. 2. szá mú mel lék le te V. ré szé nek 3. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó: a 3.  § (1) be kez dé sé -
nek b)–c), il let ve e)–f) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek
leg alább egyi két vég zõ pénz ügyi in téz mény, a Di ák hi tel
Köz pont, a ki zá ró lag ga ran cia vál la lás sal, il le tõ leg kész fi -
ze tõ ke zes ség vál la lá sá val fog lal ko zó jogi sze mély, a Bszt. 

5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt te vé keny sé get 
vég zõ hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás, va la mint a Tpt.
sze rin ti ér ték pa pír-köl csön zést vég zõ hi tel in té zet, be fek -
te té si vál lal ko zás, be fek te té si alap, be fek te té si alap ke ze lõ,
el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár, ma gánnyug díj pénz tár, pénz -
ügyi in téz mény, köz pon ti ér ték tár és biz to sí tó.”

A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl  szóló
 1997. évi XXX. tör vény módosítása

187.  § (1) 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.)
2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A jel zá log-hi tel in té zet ala pí tá sá ra, mû kö dé sé re,
fel ügye le té re 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.), a jel zá log-hi tel in té zet be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny sé gé re és be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki -
egé szí tõ szol gál ta tá sá ra a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és
az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he -
tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. 
tör vény ren del ke zé se it az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel 
kell al kal maz ni.”

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

„(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén elõ ál lí tott jel zá -
log le vél re a köt vény rõl  szóló jog sza bály ren del ke zé se it az
e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

(3) A Jht. 11.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A jel zá log le vél más EGT-ál lam ban tör té nõ elõ ál lí -
tá sa ese tén a (3) be kez dés d) pont já ban, a 12.  § (2) be kez -
dé sé ben és a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
(a továb biak ban: Tpt.) 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat nem kell al kal maz ni. Eb ben az eset ben a jelzálog -
levél név re  szólónak mi nõ sül, ha a nyil ván tar tá sá ra szol -
gá ló szám la tu laj do no sa egy ér tel mû en be azo no sít ha tó.”

(4) A Jht. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a jel zá log le vél ki bo csá tá sa so rán a Tpt. 45.  §-a
(2) be kez dé se sze rint is mer te tõ ke rül köz zé té tel re, an nak
az elõ írásain túl me nõ en tar tal maz nia kell a ki bo csá tás
alap jául szol gá ló ren des és pót fe de zet ér té két is.”

A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi
fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl  szóló

 1997. évi CXXXII. tör vény módosítása

188.  § A kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or -
szá gi fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló
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1997. évi CXXXII. tör vény 31.  §-ának (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény ha tá -
lya alá esõ be fek te té si alap ke ze lé si, el szá mo ló há zi, tõzs dei 
te vé keny ség gel, a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru -
tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te -
vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör -
vény ha tá lya alá esõ be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség -
gel, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ
szol gál ta tás sal és áru tõzs dei szol gál ta tá si te vé keny ség gel,
to váb bá a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör -
vény ha tá lya alá esõ köz rak tá ro zá si te vé keny ség gel össze -
füg gõ szer zõ dé se ket de vi za kül föl di nek bel föl dön lé te sí tett 
kép vi se le te nem köt he ti meg Ma gyar or szá gon.”

A fogyasztóvédelemrõl  szóló
 1997. évi CLV. tör vény módosítása

189.  § A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény 2.  §-ának m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„m) Pénz ügyi és nyug díj pénz tá ri szol gál ta tás: a hi tel in -

té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó pénz ügyi szol gál ta tá si és
ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás, a be fek te té si vál lal ko zá -
sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk
vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó be fek te té si szol -
gál ta tás, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ 
szol gál ta tás és áru tõzs dei szol gál ta tás a ma gán nyug díj ról
és a ma gán nyug díj-pénz tá rak ról  szóló 1997. évi LXXXII.
tör vény, va la mint az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz -
tá rak ról  szóló 1993. évi XCVI. tör vény ha tá lya alá tar to zó
szol gál ta tás, a fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl
 szóló 2007. évi CXVII. tör vény ha tá lya alá tar to zó fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tás, a biz to sí tók ról és a biz to sí tá -
si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény ha tá lya alá
tar to zó biz to sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tõi és biz to sí tá si szak -
ta nács adói szol gál ta tás.”

A tõkepiacról  szóló
 2001. évi CXX. tör vény módosítása

190.  § (1) A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
(a továb biak ban: Tpt.) 157.  §-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 re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó a köz pon ti hi tel in for -
má ci ós rend szert (a továb biak ban: KHR) ke ze lõ pénz ügyi
vál lal ko zás ré szé re át ad ja an nak a ter mé sze tes sze mély nek 
a Hpt. 3. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek 1.1. és 1.3. pont -
ja sze rin ti re fe ren cia ada ta it, aki be fek te té si hi tel nyúj tá sá -
ra, il le tõ leg ér ték pa pír-köl csön zés re vo nat ko zó szer zõ dés
meg kö té sé nek kez de mé nye zé se so rán va lót lan ada tot kö -

zöl, ha mis vagy ha mi sí tott ok ira tot hasz nál, ha mind ez ok -
irat tal bi zo nyít ha tó.

(2) A re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó a KHR-t ke ze lõ pénz -
ügyi vál lal ko zás ré szé re át ad ja an nak a ter mé sze tes sze -
mély nek a Hpt. 3. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek
1.1–1.2. pont ja sze rin ti re fe ren cia ada ta it, aki be fek te té si
hi tel nyúj tá sá ra, il le tõ leg ér ték pa pír-köl csön zés re vo nat -
ko zó szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek oly mó don
nem tesz ele get, hogy a le járt és meg nem fi ze tett tar to zá -
sá nak össze ge meg ha lad ja a ké se de lem be esés idõ pont já -
ban ér vé nyes leg ki sebb össze gû havi mi ni mál bér össze gét, 
és e mi ni mál bér össze gét meg ha la dó ké se de lem fo lya ma -
to san, több mint ki lenc ven na pon ke resz tül fenn áll. Ér ték -
pa pír-köl csön zés re vo nat ko zó szer zõ dés ese tén a meg nem 
fi ze tett tar to zást a 169.  §-ban fog lal tak meg fe le lõ al kal ma -
zá sá val kell meg ál la pí ta ni.”

(2) A Tpt. 157.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó a KHR-t ke ze lõ pénz -
ügyi vál lal ko zás ré szé re át ad ja an nak a Hpt. 2. szá mú mel -
lék le te V. fe je ze té nek 4. pont ja sze rin ti vál lal ko zás nak a
Hpt. 3. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek 2.1. és 2.2. pont ja
sze rin ti re fe ren cia ada ta it, amellyel be fek te té si hi tel nyúj -
tá sá ra, il le tõ leg ér ték pa pír-köl csön zés re vo nat ko zó szer -
zõ dést kö tött.”

(3) A Tpt. 157.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az adat ké ré si igény ben meg je lölt, – a Hpt. 2. szá -
mú mel lék le te V. fe je ze té nek 1. pont já ban meg ha tá ro -
zott – nyil ván tar tott ra vo nat ko zó re fe ren cia ada ton kí vül a
KHR-bõl a re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó ré szé re egyéb adat
nem ad ha tó át. Ter mé sze tes sze mély re fe ren cia ada ta i ra
vo nat ko zó adat ké ré si igény ki zá ró lag a be fek te té si hi tel
nyúj tá sá ra, il le tõ leg ér ték pa pír-köl csön zés re vo nat ko zó
szer zõ dés meg kö té sét meg ala po zó dön tés meg ho za ta lá hoz 
vagy a Hpt. 130/J.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás
meg adá sá nak cél já ra hasz nál ha tó fel.”

191.  § 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 vál lal ko zás, 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.”

192.  § A Tpt. 170.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ér ték pa pír-köl csön zé si ke ret szer zõ dés ese tén a
köl csön be adás ban köz re mû kö dõ be fek te té si vál lal ko zás,
hi tel in té zet a köl csön be adás té nyé rõl a mennyi ség és fu -
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tam idõ meg je lö lé sé vel az ér ték pa pír tu laj do no sát ér te sí ti.
Ha a be fek te té si vál lal ko zás, a hi tel in té zet az ér ték pa pír tu -
laj do no sa (köl csön be adó) ál tal meg ha tá ro zott kor lá to zá -
so kat túl lé pi, a túl lé pés sel oko zott ká ro kért kor lát lan fe le -
lõs ség gel tar to zik.”

193.  § A Tpt. 181/B.  §-a (3) 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 az össze vont ala pú fel ügye le ti kör be tör -
té nõ be vo nás alól – a 181/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott be fek te té si vál lal ko zás ké rel mé re – men te sít he ti a
hi tel in té ze tet, a pénz ügyi vál lal ko zást, a be fek te té si vál lal -
ko zást vagy a já ru lé kos vál lal ko zást, ha]

„c) be vo ná sa az össze vont ala pú fel ügye let cél ját te kint -
ve el ha nya gol ha tó len ne, mi vel mér leg fõ össze ge és mér le -
gen kí vü li té te le i nek a Bszt. 101.  §-ának (6) be kez dé se
sze rint szá mí tott össze ge nem éri el az anya vál la lat vagy a
ré sze se dé si vi szonnyal bíró vál lal ko zás mér leg fõ össze gé -
nek egy szá za lé ka, il let ve a ket tõ mil li árd-öt száz mil lió fo -
rint kö zül a ki sebb ér té ket.”

194.  § (1) A Tpt. 181/D.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó be fek te -
té si vál lal ko zás, a 181/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott vál lal ko zá sok kal együtt, össze vont ala pon is kö te les
meg fe lel ni a Bszt. 101.  §-ban a nagy koc ká zat vál la lás ra
vo nat ko zó an meg ha tá ro zott kor lá to zás nak.”

(2) A Tpt. 181/D.  §-a (2) be kez dé sé nek 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 Bszt. 105.  §-ának (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.”

195.  § (1) A Tpt. 181/L.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Pénz ügyi kong lo me rá tum – e tör vény sze rint – az a
cso port [5.  § (1) be kez dé sé nek 27. pont ja],”

(2) A Tpt. 181/L.  §-a (9) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A mér leg re vo nat ko zó szá mí tá so kat a cso port vál -
lal ko zá sa i nak szám vi te li össze sí tett mér leg fõ össze ge alap -
ján kell el vé gez ni. A cso port azon vál lal ko zá sa it, ame lyek -
ben ré sze se dé si vi szo nya van a cso port egy má sik vál lal -
ko zá sá nak, az Szmt. sze rin ti tõ ke ará nyos mér ték ben kell
figye lembe ven ni az össze sí tett mér leg fõ összeg meg ál la -
pí tá sa kor. El len õr zõ be fo lyás fenn áll ta kor az össze vont
(kon szo li dált) mér leg be li ada to kat kell figye lembe ven ni.”

(3) A Tpt. 181/L.  §-a (10) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„(10) E fe je zet al kal ma zá sá ban”

„b) a be fek te té si vál lal ko zás tõ ke kö ve tel mé nye a Bszt.
105.  §-ának (1), (2) és (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tõ -
ke szük ség let;”

196.  § A Tpt. 201/B.  §-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 sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia 
kell a be je len tés re kö te le zett sze mély ne vét, a be je len té si
kö te le zett ség in do kát, az érin tett ki bo csá tó ne vét, az ügy -
let ben sze rep lõ pénz ügyi esz köz meg ne ve zé sét, mennyi sé -
gét, ár fo lya mát, az ügy let jel le gét (pél dá ul vé tel vagy el -
adás), az ügy let kö tés idõ pont ját és he lyét, il let ve az ügy le -
tet le bo nyo lí tó be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet meg ne -
ve zé sét.”

197.  § (1) A Tpt. 210.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Bszt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban és
a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha -
tá ro zott te vé keny ség (a továb biak ban: biz to sí tott te vé -
keny ség) vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zõ gaz -
dál ko dó szer ve ze tek (ki vé ve az egyé ni vál lal ko zót) tag sá -
gá val az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sa cél já -
ból Be fek te tõ-vé del mi Alap (a továb biak ban: Alap) mû kö -
dik. A to váb bi ak ban ezen gaz dál ko dó szer ve ze tek el ne ve -
zé se: biz to sí tott te vé keny sé get vég zõ szer ve zet.”

(2) A Tpt. 210.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Bszt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ áru tõzs dei szol gál ta tó 
az Alap hoz csat la koz hat. Az Alap hoz nem csat la ko zott
áru tõzs dei szol gál ta tó üz let sza bály za tá ban és az ügy fél -
szám la-szer zõ dés ben kö te les fel tû nõ mó don fel tün tet ni azt 
a kö rül ményt, hogy az ügy fél szám la-szer zõ dé sen ala pu ló
ügy fél kö ve te lés re nem ter jed ki az Alap vé del me.”

198.  § A Tpt. 218.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„218.  § Har ma dik or szág be li be fek te té si vál lal ko zás, hi -
tel in té zet és be fek te té si alap ke ze lõ fi ók te le pe ese té ben az
ügy fél kö ve te lé sek re ki zá ró lag az Alap ál tal biz to sí tott
mér té kig fi zet he tõ kár ta la ní tás.”

199.  § A Tpt. 219.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben az Alap csak hi tel fel vé tel út ján ké pes
biz to sí ta ni a kár ta la ní tá si kö te le zett ség fen ti ha tár idõk sze -
rin ti tel je sí té sét, a Kor mány a kár ta la ní tá si fe de zet biz to sí -
tá sa ér de ké ben a hi tel fel vé tel hez – az Áht. 33.  §-ának
(3) be kez dé sé re te kin tet tel – kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal.”
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200.  § A Tpt. 229.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Be fek te té si alap ke ze lõ ki zá ró lag az aláb bi te vé -
keny sé get vé gez he ti a Fel ügye let en ge dé lyé vel:

a) be fek te té si alap ke ze lés,
b) ér ték pa pír-köl csön zés,
c) a be fek te té si alap ke ze lõ ál tal ke zelt be fek te té si alap

be fek te té si je gyei ese tén meg bí zás fel vé te le és to váb bí tá -
sa,

d) port fó li ó ke ze lés,
e) be fek te té si ta nács adás.”

201.  § (1) A Tpt. 230.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 229.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt a ké rel me -
zõ ak kor kap hat, ha ren del ke zik”

(2) A Tpt. 230.  §-a (5) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A be fek te té si alap ke ze lõ nek a 229.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel mé hez – a (3) be kez dés ben
fog lal tak tel je sí té sét iga zo ló do ku men tu mo kon kí -
vül – mel lé kel nie kell:”

(3) A Tpt. 230.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a ké rel me zõ port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség vég -
zé sé re kér en ge délyt, az en ge dély ké re lem hez mel lé kel ni
kell a Be fek te tõ-vé del mi Alap iga zo lá sát az Alap hoz tör té -
nõ csat la ko zá si ké re lem be nyúj tá sá ról és a csat la ko zá si díj
meg fi ze té sé rõl.”

202.  § A Tpt. 232.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„232.  § (1) Nem szük sé ges a Fel ügye let 230.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti en ge dé lye az Eu ró pai Unió má sik tag ál la -
má ban szék hellyel ren del ke zõ in téz mény ál tal a
85/611/EGK szá mú irány elv sza bá lya i nak a szék hely or -
szág jog rend sze ré be tör té nõ át vé te le alap ján lét re ho zott
be fek te té si alap te kin te té ben vég zett be fek te té si alap ke ze -
lé si te vé keny ség és a 229.  § (1) be kez dé sé nek d) és e) pont -
já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség, va la mint a 242/A.  §
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség foly ta tá sá hoz, il le tõ leg a 85/611/EGK szá mú
irány elv sza bá lya i nak a szék hely or szág jog rend sze ré be
tör té nõ át vé te le alap ján lét re ho zott fi ók te lep lé te sí té sé hez,
ha a szék he lye sze rin ti or szág ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó sá gá nak az irány elv sze rin ti en ge dé lyé vel
ren del ke zik.

(2) A Ma gyar or szá gon be jegy zett be fek te té si alap ke ze -
lõ ál tal eu ró pai be fek te té si alap te kin te té ben vég zett be -
fek te té si alap ke ze lé si te vé keny ség és a 229.  § (1) be kez dé -
sé nek d) és e) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség, va la -
mint a 242/A.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg -
ha tá ro zott te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból tör té nõ fi ók te -

lep lé te sí té se, il le tõ leg ilyen te vé keny sé gek ha tá ron át tör -
té nõ nyúj tá sa ese té ben a Bszt. 27.  §-a (4)–(9) be kez dé sé -
nek elõ írásait kell al kal maz ni az zal, hogy ahol a jog sza -
bály be fek te té si vál lal ko zást em lít, az alatt be fek te té si
alap ke ze lõt kell ér te ni, ahol be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny sé get, ki egé szí tõ szol gál ta tást em lít, az alatt be fek te -
té si alap ke ze lõ ál tal vég zett te vé keny sé get kell ér te ni.

(3) Har ma dik or szág be li be fek te té si alap ke ze lõ fi ók te -
le pe eu ró pai be fek te té si alap alap ke ze lé sét és ma gánnyug -
díj pénz tár ré szé re port fó li ó ke ze lést nem vé gez het.”

203.  § 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 ve -
het igény be, amely Ma gyar or szá gon szék hellyel ren del ke -
zõ tár sa ság ese tén ren del ke zik a port fó li ó ke ze lé si, il le tõ -
leg a be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny ség vég zé sé re vo -
nat ko zó en ge déllyel, il let ve kül föl dön szék hellyel ren del -
ke zõ tár sa ság ese tén ren del ke zik az Eu ró pai Unió vagy az
OECD tag ál la má nak ha son ló te vé keny ség vég zé sé re vo -
nat ko zó en ge dé lyé vel.”

204.  § A Tpt. 240/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„240/A.  § A be fek te té si alap ke ze lõ al kal maz hat ja a
Bszt. ki szer ve zés re vo nat ko zó ren del ke zé se it az zal, hogy
ahol a jog sza bály be fek te té si vál lal ko zást em lít, az alatt
be fek te té si alap ke ze lõt, ahol be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny sé get, ki egé szí tõ szol gál ta tást em lít, az alatt a be fek -
te té si alap ke ze lõ ál tal vég zett te vé keny sé get kell ér te ni.”

205.  § A Tpt. 242.  §-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 alap ke ze lõ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il -
let ve a be fek te té si dön tés ho za tal ban, vég re haj tás ban részt -
ve võ al kal ma zott ja, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ban álló sze mé lye nem le het köz vet le nül a be fek te té -
si alap ke ze lés hez kap cso ló dó te rü le ten te vé keny ke dõ al -
kal ma zott ja, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony -
ban álló sze mé lye

a) a 295.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott le tét ke ze -
lõ nek,

b) a be fek te té si dön té sek vég re haj tá sá ban köz re mû kö -
dõ nek, így kü lö nö sen be fek te té si vál lal ko zás nak, hi tel in -
té zet nek, in gat lan ér té ke lõ nek, in gat lan for gal ma zó nak,
má sik be fek te té si alap ke ze lõ nek, va la mint

c) a be fek te té si alap ke ze lõ ügy fe lé nek.”

206.  § A Tpt. 242/A.  §-a (1)–(3) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Tpt. XXIX. Fe je ze té ben sza bá lyo zott eu ró pai be -
fek te té si ala pot ke ze lõ alap ke ze lõ a 229.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ken kí vül az aláb bi te vé -
keny sé ge ket is vé gez he ti a Fel ügye let en ge dé lyé vel:
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a) kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír le té ti õr zé se és nyil -
ván tar tá sa,

b) kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír le tét ke ze lé se.
(2) Az eu ró pai be fek te té si ala pot ke ze lõ alap ke ze lõ ese -

tén al kal maz ni kell a Bszt. IX. Fe je ze té ben fog lalt ren del -
ke zé se ket az zal, hogy ahol a jog sza bály be fek te té si vál lal -
ko zást em lít, az alatt be fek te té si alap ke ze lõt kell ér te ni.

(3) Az eu ró pai be fek te té si ala pot ke ze lõ alap ke ze lõ az
(1) be kez dés a) és b) pont já ban, to váb bá be fek te té si ta -
nács adá si te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge délyt ak -
kor kap hat, ha ren del ke zik port fó li ó ke ze lé si te vé keny ég
vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel.”

207.  § A Tpt. 284.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„284.  § Az eu ró pai be fek te té si ala pot ke ze lõ be fek te té si
alap ke ze lõ az ál ta la ke zelt alap le tét ke ze lé sé vel a Bszt.
5.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott le tét -
ke ze lé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõ
ma gyar or szá gi szék he lyû be fek te té si vál lal ko zást és hi tel -
in té ze tet vagy az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban szék -
hellyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás és hi tel in té zet
fi ók te le pét kö te les meg bíz ni.”

208.  § A Tpt. 295.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si alap ke ze lõ az ál ta la ke zelt alap le tét -
ke ze lé sé vel a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott le tét ke ze lé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó en -
ge déllyel ren del ke zõ ma gyar or szá gi szék he lyû be fek te té si 
vál lal ko zást és hi tel in té ze tet (e fe je zet al kal ma zá sá ban
a továb biak ban: le tét ke ze lõ) kö te les meg bíz ni. A le tét ke -
ze lé si szer zõ dés ha tály ba lé pé sé hez a Fel ügye let jó vá ha -
gyá sa szük sé ges.”

209.  § A Tpt. 356.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„356.  § (1) Be fek te té si alap ke ze lõ nél, sza bá lyo zott
 piacnál, tõzs dé nél, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet nél, il let ve köz pon ti ér ték tár nál ve ze tõ ál lá sú
sze mély nek az vá laszt ha tó meg, il let ve az ne vez he tõ ki,
aki

a) fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zik;
b) leg alább há rom éves pénz ügyi szak mai és pénz ügyi,

il let ve gaz da sá gi te rü le ten szer zett ve ze tõi gya kor lat tal
ren del ke zik;

c) bün tet len elõ éle tû;
d) aki vel szem ben a 357.  §-ban meg ha tá ro zott ki zá ró

ok nem áll fenn.
(2) A pénz ügyi hol ding tár sa ság és a ve gyes pénz ügyi

hol ding tár sa ság te vé keny sé gét tény le ge sen irá nyí tó ve ze -
tõ ál lá sú sze mély nek az vá laszt ha tó meg, aki meg fe lel az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.”

210.  § (1) A Tpt. 357.  §-a be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 308.  §, a 359.  §, va la mint a 11. szá mú mel lék let
1–4. pont ja al kal ma zá sá ban ki zá ró ok olyan sze méllyel
szem ben áll fenn, aki”

(2) A Tpt. 357.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé -
sek kel érin tett sze mély el len a Btk. XV. Fe je ze té nek
VII. és VIII. Cí mé ben, il let ve a XVII. és a XVIII. Fe je ze té -
ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény  miatt az ügyész vá dat
emelt, il le tõ leg kül föl dön olyan va gyon el le ni vagy gaz da -
sá gi bûn cse lek mény  miatt, amely a ma gyar jog sze rint
bün te ten dõ, az ille té kes ha tó ság vá dat emelt, a bün te tõ el -
já rás be fe je zé sé ig

a) a bün te tõ el já rás alá vont sze mély be fek te té si alap ke -
ze lõ nél, sza bá lyo zott pi ac nál, tõzs dé nél, el szá mo ló há zi te -
vé keny sé get vég zõ szer ve zet nél a 11. szá mú mel lék let
1–4. pont já ban meg ha tá ro zott tiszt sé gé hez, mun ka kö ré -
hez tar to zó fel ada to kat nem lát hat el, tõzs dé nél, il le tõ leg
el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet nél ve ze tõ
ál lá sú sze mély nem le het;

b) a Fel ügye let a 307.  § (2) be kez dé sé ben, il le tõ leg a
343.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge délyt – az
egyéb fel té te lek meg lé te ese tén – a tu laj do nos sza va za ti jo -
gá nak fel füg gesz té sé vel adja meg.”

(3) A Tpt. 357.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró oko -
kat a ké rel me zõ kül föl di te vé keny sé ge te kin te té ben is
vizs gál ni kell.”

211.  § (1) A Tpt. 358.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ,
tõzs de, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il -
let ve köz pon ti ér ték tár ál tal – a Gt.-nek a könyv vizs gá ló ra
vo nat ko zó an meg ha tá ro zott fel té te le in túl me nõ en –
könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra csak ak kor ad ha tó az
ér vé nyes könyv vizs gá lói en ge déllyel ren del ke zõ, be jegy -
zett könyv vizs gá ló (könyv vizs gá lói tár sa ság) ré szé re meg -
bí zás, ha

a) a Fel ügye let az ál ta la – a Hpt. sza bá lyai alap ján – ve -
ze tett pénz ügyi in téz mé nyi könyv vizs gá lók név jegy zé ké -
ben vagy a be fek te té si vál lal ko zá si könyv vizs gá lók név -
jegy zé ké ben a könyv vizs gá lót nyil ván tar tás ba vet te;

b) a könyv vizs gá ló nem ren del ke zik a be fek te té si alap -
ke ze lõ ben, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ ben, a tõzs dé ben,
az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet ben, il let -
ve a köz pon ti ér ték tár ban köz vet len vagy köz ve tett tu laj -
don nal;

c) a könyv vizs gá ló nak nincs a be fek te té si alap ke ze lõ -
vel, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ vel, a tõzs dé vel, az el szá -
mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet tel, il let ve a köz -
pon ti ér ték tár ral szem ben fenn ál ló tar to zá sa; va la mint

d) 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 -
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zet, il let ve a köz pon ti ér ték tár és an nak be fo lyá so ló ré sze -
se dés sel ren del ke zõ tu laj do no sa a könyv vizs gá ló cég ben
köz vet len vagy köz ve tett tu laj don nal nem ren del ke zik.”

(2) A Tpt. 358.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A be fek te té si alap ke ze lõ, a be fek te té si alap, a tõzs -
de, il le tõ leg az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer -
ve zet ter mé sze tes sze mély könyv vizs gá ló já nak meg bí za -
tá sa leg fel jebb öt évig tart hat, és az nem hosszab bít ha tó
meg. A könyv vizs gá lói tár sa ság ál tal al kal ma zott vagy
meg bí zott könyv vizs gá ló leg fel jebb öt évig lát hat el
könyv vizs gá lói fel ada to kat ugyan an nál a be fek te té si alap -
ke ze lõ nél, be fek te té si alap nál, tõzs dé nél, il le tõ leg el szá -
mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet nél.”

212.  § A Tpt. 360.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) 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 ál tal vá lasz tott, il le tõ leg a be fek -
te té si alap ke ze lõ ál tal a be fek te té si alap könyv vizs gá la tá -
val meg bí zott könyv vizs gá ló a vizs gá la tá nak ered mé nyé -
rõl a vizs gált in téz ménnyel, il le tõ leg az alap ke ze lõ vel egy -
ide jû leg a Fel ügye le tet – írás ban – ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja, ha olyan té nye ket ál la pí tott meg, amely nek alap ján

a) kor lá to zott vagy el uta sí tó könyv vizs gá lói zá ra dék,
il let ve a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sa vál hat szük sé -
ges sé;

b) bûn cse lek mény el kö ve té sé re vagy 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, il let ve a köz -
pon ti ér ték tár bel sõ sza bály za tá nak, il le tõ leg a be fek te té si
alap, koc ká za ti tõ ke alap ke ze lé si sza bály za tá nak sú lyos
meg sér té sé re, il le tõ leg az elõ zõ ek ben em lí tet tek sú lyos ve -
szé lyé re uta ló kö rül mé nye ket ész lel;

c) e tör vény vagy más jog sza bá lyok, az MNB ren del ke -
zé sei, a tõzs de, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár sza bály za ta i ban
fog lalt elõ írások sú lyos meg sér té sé re uta ló kö rül mé nye ket 
ész lel;

d) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár kö te le zett sé ge i nek tel je sí -
té sét, a rá bí zott va gyo ni ér té kek meg õr zé sét nem lát ja biz -
to sí tott nak;

e) úgy íté li meg, hogy a be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká -
za ti tõ ke alap-ke ze lõ te vé keny sé ge foly tán a be fek te tõk ér -
de kei ve szély ben fo rog nak;

f) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár bel sõ el len õr zé si rend sze -
re i nek sú lyos hi á nyos sá ga it vagy elég te len sé gét ál la pít ja
meg;

g) je len tõs vé le mény kü lönb ség ala kult ki köz te és 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, il le -

tõ leg a köz pon ti ér ték tár ve ze té se kö zött 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, il le tõ leg a
köz pon ti ér ték tár fi ze tõ ké pes sé gét, jö ve del mét, adat szol -
gál ta tá sát vagy könyv ve ze té sét érin tõ, az in téz mény mû -
kö dé se szem pont já ból lé nye ges kér dé sek ben.”

213.  § A Tpt. 361.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„361.  § Ha a könyv vizs gá ló jog sza bály ban elõ írt kö te le -
zett sé ge i nek nem tesz ele get, a Fel ügye let jo go sult arra,
hogy a be fek te té si alap ke ze lõt, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze -
lõt, a tõzs dét, 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 más, a 358.  §-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ könyv vizs -
gá ló vá lasz tá sá ra kö te lez ze. Ha a Fel ügye let a 400.  §
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dés -
ként a be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, 
a be fek te té si alap, a koc ká za ti tõ ke alap, a tõzs de, az el szá -
mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il le tõ leg a köz -
pon ti ér ték tár könyv vizs gá ló já nak fel men té sét kez de mé -
nye zi, jo go sult a könyv vizs gá lót a pénz ügyi in téz mé nyi,
il le tõ leg a be fek te té si vál lal ko zá si könyv vizs gá lók név -
jegy zé ké bõl tö röl ni.”

214.  § A Tpt. 363.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„363.  § (1) 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár kö te les a
könyv vizs gá ló val – az éves be szá mo ló könyv vizs gá la tá -
ra – kö tött szer zõ dést és va la mennyi, a könyv vizs gá ló ál tal 
az éves be szá mo ló val kap cso lat ban ké szí tett je len tést a
Fel ügye let szá má ra meg kül de ni.

(2) A Fel ügye let jo go sult a könyv vizs gá ló je len té sé nek
alap ján – az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sa elõtt – a be fek te -
té si alap ke ze lõ nél, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ nél, a tõzs -
dé nél, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet -
nél, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár nál kez de mé nyez ni, hogy
a hely te len ada to kat tar tal ma zó be szá mo lót vizs gál tas sa
fe lül, he lyes bít se, gon dos kod jon a he lyes bí tett ada tok
könyv vizs gá ló val tör té nõ hi te le sí té sé rõl.

(3) Ha az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sát köve tõen ju tott
a Fel ügye let tu do má sá ra, hogy az éves be szá mo ló lé nye -
ges hi bát tar tal maz, a Fel ügye let kö te lez he ti a be fek te té si
alap ke ze lõt, a koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõt, a tõzs dét, 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 az ada tok mó do sí tá sá ra és könyv vizs -
gá ló val való fe lül vizs gá la tá ra. A mó do sí tott és a könyv -
vizs gá ló ál tal fe lül vizs gált ada tot 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, il le tõ leg a köz pon ti ér ték tár
kö te les a Fel ügye let nek be mu tat ni.”
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A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló
 2003. évi LX. tör vény módosítása

215.  § (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.  §-a
(1) be kez dé sé nek 66. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„66. üz let sze rû te vé keny ség: el len ér ték fe jé ben nye re -
ség, il let ve va gyon szer zés vé gett rend sze re sen foly ta tott
gaz da sá gi te vé keny ség;”

(2) A Bit. 5.  §-a (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Biz to sí tá si te vé keny ség gel köz vet le nül össze füg gõ
te vé keny ség nek mi nõ sül kü lö nö sen:

a) a biz to sí tó esz kö ze i nek a biz to sí tó ál tal tör té nõ ke ze -
lé se és be fek te té se ide ért ve a – biz to sí tás tech ni kai tar ta lé -
kok ese té ben fe de ze ti cél lal, a ha té kony port fó lió ki ala kí -
tá sá nak, va la mint az ar bit rázs cél já val kö tött – szár maz ta -
tott ügy le te ket,

b) a Hpt. 3.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban meg ha tá -
ro zott pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té se (ügy nö ki te vé -
keny ség),

c) a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol -
gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek
sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Bszt.) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg -
ha tá ro zott meg bí zás fel vé te le és to váb bí tá sa,

d) a jel zá log hi te le zés,

e) a Tpt.-ben fog lal tak sze rint vég zett ér ték pa pír-köl -
csön zés,

f) a biz to sí tó ál tal a biz to sí tó anya vál la la ta, le ány vál la -
la ta vagy ré sze se dé si vi szo nya alatt álló vál lal ko zá sa ré -
szé re a biz to sí tá si üzem mû kö dé se és fenn tar tá sa kö ré be
esõ szol gál ta tá sok nyúj tá sa,

g) a Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár ta la -
ní tá si Alap ról  szóló 2003. évi LVIII. tör vény 9.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti te vé keny ség.”

(3) A Bit. 132.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) 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 be fek te té se és ke -
ze lé se so rán a kö vet ke zõ elõ írásokat kell al kal maz ni:

a) a be fek te té si po li ti ká ban meg kell fo gal maz ni a port -
fó lió jel le gé vel össze füg gés ben min den lé nye ges in for má -
ci ót, kü lö nös te kin tet tel a mi ni má lis be fek te té si idõ tar tam -
ra, a meg cél zott ügy fél kör re, a meg cél zott pi a ci fo lya ma -
tok le írá sá ra, a port fó lió szá má ra en ge dé lye zett ügy let tí pu -
sok ra és pénz ügyi esz kö zök kö ré re vo nat ko zó an,

b) a biz to sí tot tat fo lya ma to san tá jé koz tat ni kell az ál ta -
la vá lasz tott port fó lió ré szét ké pe zõ pénz esz kö zök és
pénz ügyi esz kö zök pi a ci ér té ké rõl,

c) a port fó lió ho za mát a 14. szá mú mel lék let ben meg -
fo gal ma zott el vek sze rint kell be mu tat ni,

d) a biz to sí tó az ál ta la ke zelt port fó lió ré sze ként nem
vá sá rol hat

da) sa ját maga ál tal ki bo csá tott ér ték pa pírt,
db) kap csolt vál lal ko zá sa ál tal ki bo csá tott ér ték pa pírt,

a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett vagy a nyil vá nos ár jegy -
zés sel ren del ke zõ ér ték pa pír ki vé te lé vel,

e) a biz to sí tó az ál ta la ke zelt port fó lió ja vá ra nem köt -
het ügy le tet – a fél év nél rö vi debb le já ra tú ál lam pa pír és a
nyil vá nos, nyílt vé gû be fek te té si jegy ki vé te lé vel – sza bá -
lyo zott pi ac ra be nem ve ze tett pénz ügyi esz köz re olyan
vál lal ko zás sal, amely ben be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren -
del ke zik vagy amely a biz to sí tó ban be fo lyá so ló ré sze se -
dés sel ren del ke zik,

f) 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 65. 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 ko -
rol.”

(4) A Bit. 132.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A biz to sí tó sza bály zat ban ha tá roz za meg a (4) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott esz kö zök ér té ke lé sé -
nek el ve i re, to váb bá a biz to sí tot tak tá jé koz ta tá sá nak mód -
já ra és gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat.”

(5) A Bit. 132.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A biz to sí tó a tõke meg óvá sá ra, il let ve a ho zam ra
vo nat ko zó an ga ran ci át vál lal hat (tõ ke-, il let ve 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, il let ve a 
ho zam ra vo nat ko zó ga ran ci át a biz to sí tó kö te les bank ga -
ran ci á val biz to sí ta ni.”

(6) A Bit. 132.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A biz to sí tó a tõke meg óvá sá ra, il let ve a ho zam ra
vo nat ko zó an ígé re tet te het (tõ ke-, il let ve 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, il let ve a ho zam ra
vo nat ko zó ígé re tet a biz to sí tó kö te les a tõke meg óvá sát, il -
let ve a ho za mot biz to sí tó pénz ügyi esz kö zök re vo nat ko zó
be fek te té si po li ti ká val alá tá masz ta ni a biz to sí tot tak rész le -
tes tá jé koz ta tá sa mel lett.”

(7) A Bit. 189/A.  §-a (10) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E fe je zet al kal ma zá sá ban]
„b) a be fek te té si vál lal ko zás tõ ke kö ve tel mé nye a Bszt.

105.  §-ának (2) és (5) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott tõ ke -
szük ség let;”

(8) A Bit. 207.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:
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„(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, és

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

össze ge.”

(9) A Bit. 207.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) Ha az Eu ró 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 vál to zó díj éves
mér té ke a biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pé nek éves
 beszámolója sze rin ti mér leg fõ összeg 0,1 ez re lé ké nek
össze ge.”

(10) A Bit. az e tör vény 3. mel lék le té ben sze rep lõ
14. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

A postáról  szóló 2003. évi CI. tör vény módosítása

216.  § (1) A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény
(a továb biak ban: Ptv.) 37.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az egye te mes pos tai szol gál ta tó jo go sult – a kü lön
tör vény ben fog lal tak sze rint – pénz ügyi szol gál ta tá si te vé -
keny ség, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség és be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tás
vég zé sé re is.”

(2) A Ptv. 53.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let tel
ál la pít sa meg:]

„e) a pos tai kész pénz-át uta lá si te vé keny ség, a pos tai
pénz for gal mi köz ve tí tõ te vé keny ség és a pos ta utal -
vány-szol gál ta tás rész le tes sza bá lya it;”

A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük
támogatásáról  szóló

 2004. évi XXXIV. tör vény módosítása

217.  § A kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá -
mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 19.  §-a
1. pont já nak c) al pont ja és 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. be fek te tõ:]
„c) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 5.  §

(1) be kez dé sé nek 60. pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyi 
be fek te tõk,”

„3. köz ve tett tu laj don: a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi
CXX. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé nek 84. pont ja sze rint
meg ha tá ro zott köz ve tett tu laj don;”

A távértékesítés keretében kötött pénzügyi
 ágazati szolgáltatási szerzõdésekrõl  szóló

 2005. évi XXV. tör vény módosítása

218.  § (1) 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.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„c) pénz ügyi ága za ti szol gál ta tás: 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.) ha tá lya alá tar to zó pénz ügyi és ki -
egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás, 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.) ha tá lya alá tar to zó biz to sí tá si, biz to sí tás köz -
ve tí tõi és biz to sí tá si szak ta nács adói szol gál ta tás, a be fek -
te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról,
va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról
 szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Bszt.) ha tá lya alá tar to zó be fek te té si szol gál ta tás, be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tás, és
az áru tõzs dei szol gál ta tás, va la mint az Ön kén tes Köl csö -
nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló 1993. évi XCVI. tör vény
(a továb biak ban: Öpt.) ál tal meg ha tá ro zott tag sá gi jog vi -
szony ke re té ben a pénz tár ta got meg il le tõ jo go sult sá gok
biz to sí tá sa;”

(2) A Tétv. 6.  §-a (9) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem il le ti meg a fo gyasz tót az e §-ban sza bá lyo zott el -
ál lá si (fel mon dá si) jog:]

„a) a Bszt. sze rin ti pénz ügyi esz kö zök vonatkozá -
sában;”

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl  szóló
 2007. évi CXVII. tör vény módosítása

219.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl 
 szóló 2007. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban: Fnyt.)
5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ré -
szé re va gyon ke ze lé si te vé keny sé get az lát hat el, aki a be -
fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, 
va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról
 szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban:
Bszt.) meg ha tá ro zott port fó li ó ke ze lé si te vé keny ég vég zé -
sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zik.”

(2) Az Fnyt. 45.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény va -
gyon ke ze lé si te vé keny ség irá nyí tá sá ra olyan bün tet len
elõ éle tû sze mélyt al kal maz, aki szak irá nyú fel sõ fo kú vég -
zett ség gel (egye te men vagy fõ is ko lán szer zett jogi, ál lam -
igaz ga tá si, köz gaz da sá gi vagy pénz ügyi dip lo ma, ok le vél,
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il le tõ leg könyv vizs gá lói vég zett ség) és leg alább öt év
szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.”

(3) Az Fnyt. 50.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a le -
tét ke ze lé si fel ada tok el lá tá sá val a Bszt.-ben meg ha tá ro zott 
le tét ke ze lé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge déllyel ren del -
ke zõ ma gyar or szá gi szék he lyû be fek te té si vál lal ko zást,
hi tel in té ze tet kö te les meg bíz ni.”

(4) Az Fnyt. 62.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké rel -
met a Fel ügye let el uta sít ja, ha a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mé nyek és más sze mély kö zött fenn ál ló, a
hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló
1996. évi CXII. tör vény sze rin ti szo ros kap cso lat, to váb bá
a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyek kel szo ros 
kap cso lat ban álló sze mély re vo nat ko zó, más EGT-ál lam -
ban al kal ma zott jog sza bá lyok aka dá lyoz zák a fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyek fe let ti ha tó sá gi fel -
ügye let gya kor lá sát. Az e be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek el len õr zé sé hez szük sé ges in for má ci ó kat a Fel ügye -
let ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.”

A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ

tevékenységek szabályairól  szóló
 2007. évi CXXXVIII. tör vény módosítása

220.  § (1) A be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs -
dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé -
keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Bszt.) 120.  §-ának l) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem je len ti az ér ték pa pír ti tok sé rel mét]
„l) a Pmtv. 22.  §-ának (2) be kez dé se alap ján tör té nõ

adat át adás, és”

(2) A Bszt. 1. mel lék le té nek 14. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„14. Pmtv.: a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa 
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2007. évi
CXXXVI. tör vény,”

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 CXXXVIII.  tör vényhez

1. Áht.: az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény,

2. Art.: az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény,

3. Bit.: a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény,

4. Btk.: a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény,

5. Ctv.: a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról
és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény,

6. Cstv.: a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény,

7. Fkt.: a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or -
szá gi fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló
1997. évi CXXXII. tör vény,

8. Gt.: a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény,

9. Hpt.: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény,

10. Itv.: az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény,
11. Ket.: a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta -

tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény,
12. Ktv.: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi

XXIII. tör vény,
13. MNB tv.: a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi

LVIII. tör vény,
14. Pmtv.: a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá -

lyo zá sá ról  szóló 2003. évi XV. tör vény,
15. Ptk.: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi

IV. tör vény,
16. Rek lámtv.: a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl

 szóló 1997. évi LVIII. tör vény,
17. Szmt.: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény,
18. Sztv.: a szö vet ke ze tek rõl  szóló 2006. évi X. tör -

vény,
19. Tétv.: 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,

20. Vbt.: a vá lasz tott bí rás ko dás ról  szóló 1994. évi
LXXI. tör vény,

21. Vht.: a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi
LIII. tör vény.

2. melléklet
a 2007. évi CXXXVIII. tör vényhez

A szavatoló tõke számítása

1. A be fek te té si vál lal ko zás sza va to ló tõ ké je alap ve tõ,
já ru lé kos és ki egé szí tõ tõ ké bõl áll.

2. Az alap ve tõ tõke a 3–4. pont ban meg ha tá ro zott po zi -
tív és ne ga tív össze te võk 5–7. pont ban fog lal tak figye -
lembe véte lével szá mí tott össze ge.

3. Az alap ve tõ tõke po zi tív össze te või a szám vi te li ki -
mu ta tá sok alap ján:

a) jegy zett tõke,
b) tõ ke tar ta lék,
c) le kö tött tar ta lék ból a fel nem oszt ha tó szö vet ke ze ti

va gyon rész,

2007/162. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11767



d) ál ta lá nos tar ta lék,
e) ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék a kor ri gált mér leg fõ -

összeg 1,25%-áig,
f) ered mény tar ta lék, ha po zi tív,
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,
h) alap ve tõ köl csön tõ ke.
4. Az alap ve tõ tõke ne ga tív össze te või a szám vi te li ki -

mu ta tá sok alap ján:
a) jegy zett tõke be nem fi ze tett ré sze,
b) im ma te ri á lis ja vak, a le kö tött tar ta lék meg ha tá ro zá -

sá nál figye lembe vet tek ki vé te lé vel,
c) 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 nyek,

d) ered mény tar ta lék, ha ne ga tív,
e) könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett mér leg sze rin ti ered -

mény, ha ne ga tív, il let ve év kö zi sza va to ló tõke szá mí tás
ese tén az év kö zi ne ga tív ered mény,

f) koc ká za ti cél tar ta lék – ide nem ért ve az ál ta lá nos
koc ká za ti cél tar ta lé kot – és az ér ték vesz tés hi á nya, azaz a
mér le gen kí vü li kö te le zett sé gek és az esz kö zök hely te len
ér té ke lé se  miatt el nem szá molt koc ká za ti cél tar ta lék, il let -
ve ér ték vesz tés össze ge (ide ért ve a könyv vizs gá ló vagy a
Fel ügye let vizs gá la ta so rán fel tárt cél tar ta lék hi ányt, il let -
ve az el nem szá molt ér ték vesz tést is),

g) az alap ve tõ köl csön tõ ké nek a 9. pont sze rin ti kor lá -
to zá sok  miatt figye lembe nem ve he tõ ré sze.

5. Ha a be fek te té si vál lal ko zás a jegy zett tõke eme lé sé -
rõl dönt, a meg emelt össze gû jegy zett tõke a tõ ke eme lés
össze gé nek be fi ze té sét iga zo ló do ku men tu mok Fel ügye -
let nek tör té nõ be mu ta tá sá tól kez dõ dõ en szá mít ha tó be a
sza va to ló tõ ké be.

6. Ha a be fek te té si vál lal ko zás a jegy zett tõke le szál lí -
tá sá ról dönt, a be fek te té si vál lal ko zás nak a sza va to ló tõke
szá mí tá sa so rán a jegy zett tõ két a le szál lí tott ér té ken kell
figye lembe ven ni.

7. A sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán az ál ta lá nos koc ká -
za ti cél tar ta lék a min den ko ri tár sa sá gi adó mér té ké vel
csök ken tett összeg ben ve he tõ figye lembe.

8. A tör vény al kal ma zá sá ban alap ve tõ köl csön tõ ké nek
mi nõ sül min den olyan köl csön, amely ki elé gí ti az aláb bi
fel té te le ket:

a) tény le ge sen ren del ke zés re áll, és az igény be vevõ
be fek te té si vál lal ko zás szá má ra azon nal, jog vi ta vagy sor -
tar tá si kö te le zett ség nél kül hoz zá fér he tõ, to váb bá az
igény be vevõ be fek te té si vál lal ko zás mér le gé ben sze re pel,

b) a köl csön nyúj tá sá ra vo nat ko zó szer zõ dés tar tal maz -
za a köl csönt nyúj tó fél egyet ér té sét arra vo nat ko zó an,
hogy az ál ta la nyúj tott köl csön be von ha tó a be fek te té si
vál lal ko zás adós sá gá nak ren de zé sé be és a köl csönt nyúj tó
kö ve te lé se a tör lesz té sek sor rend jé ben a rész vé nye sek
elõt ti leg utol só he lyen áll,

c) a köl csön – 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,

d) tõ ke tör lesz tés a szer zõ dés ben ki kö tött fel mon dá si
idõ elõtt nem le het sé ges, ki vé ve, ha azt a Fel ügye let en ge -
dé lye zi,

e) a köl csön-, il let ve 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 be fek te té si vál lal ko zás 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 -
csön nyúj tó erre az el ma radt összeg re a kö vet ke zõ évek ben
nem tart hat igényt,

h) ha a be fek te té si vál lal ko zás a köl csön alap ján va la -
mely fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, ak kor a
köl csön nyúj tó – ezen a jog cí men – nem jo go sult a be fek te -
té si vál lal ko zás fel szá mo lá sát kez de mé nyez ni,

i) a köl csön nel kap cso la to san ki zárt a köl csön tõ két
nyúj tó bár mi fé le be szá mí tá si joga a köl csön fel ve võ vel
szem ben.

9. A figye lembe ve he tõ alap ve tõ köl csön tõ ke össze ge
nem ha lad hat ja meg az alap ve tõ tõ ke ele mek össze gé nek
15%-át.

10. A já ru lé kos tõke po zi tív össze te või a szám vi te li ki -
mu ta tá sok alap ján:

a) 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 nyek,

b) ér té ke lé si tar ta lék,
c) alá ren delt köl csön tõ ke,
d) já ru lé kos köl csön tõ ke,
e) a 9. pont ban meg ha tá ro zott mér té ket meg ha la dó

alap ve tõ köl csön tõ ke,
f) ha a be fek te té si vál lal ko zás 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.

11. Ha a be fek te té si vál lal ko zás 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 10. pont
f) al pont ja sze rin ti ha tár ér té ken túl me nõ en nem ré sze a
sza va to ló tõ ké nek.

12. A já ru lé kos tõke ne ga tív össze te võ je:
az alá ren delt köl csön tõ ke figye lembe nem ve he tõ ré sze.
13. A tör vény al kal ma zá sá ban já ru lé kos köl csön tõ ké -

nek mi nõ sül min den olyan köl csön, amely:
a) ki elé gí ti a 8. pont a)–f) és h)–i) al pont já ban meg ha -

tá ro zott fel té te le ket, és
b) ha egy adott év ben a 8. pont f) al pont já ban meg ha tá -

ro zott sza bály alap ján ka mat vagy bár mi lyen más jog cí -
men ki fi ze tés nem tel je sít he tõ, ak kor a kö vet ke zõ évek ben
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a köl csön nyúj tó erre az el ma radt összeg re ki zá ró lag ak kor
tart hat igényt, ha a tel je sí tés a 8. pont f) al pont já ban meg -
ha tá ro zott sza bá lyok alap ján le het sé ges. A köl csön nyúj tó
ké se del mi ka mat ra nem tart hat igényt.

14. A tör vény al kal ma zá sá ban alá ren delt köl csön tõ ké -
nek mi nõ sül min den olyan köl csön, amely ki elé gí ti az
aláb bi fel té te le ket:

a) tény le ge sen ren del ke zés re áll, és az igény be vevõ
be fek te té si vál lal ko zás szá má ra azon nal, jog vi ta vagy sor -
tar tá si kö te le zett ség nél kül hoz zá fér he tõ, to váb bá az
igény be vevõ be fek te té si vál lal ko zás mér le gé ben sze re pel,

b) az alá ren delt köl csön tõ ke nyúj tá sá ra vo nat ko zó
szer zõ dés tar tal maz za a köl csönt nyúj tó fél egyet ér té sét
arra vo nat ko zó an, hogy az ál ta la nyúj tott köl csön be von -
ha tó a be fek te té si vál lal ko zás adós sá gá nak ren de zé sé be és
a köl csönt nyúj tó kö ve te lé se a tör lesz té sek sor rend jé ben a
rész vé nye sek elõt ti leg utol só he lyen áll,

c) a köl csön – ide ért ve a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér -
ték pa pírt is – ere de ti fu tam ide je öt évet meg ha la dó le já ra -
tú, és leg ke ve sebb öt év múl va fi ze ten dõ vissza, il let ve, ha
a le já rat nincs meg ha tá roz va, a köl csön csak a szer zõ dés -
ben rög zí tett, a fel mon dás tól szá mí tott, leg ke ve sebb öt év
múl va fi zet he tõ vissza, ki vé ve, ha a Fel ügye let en ge dé lye -
zi a ko ráb bi vissza fi ze tést,

d) a köl csön-, il let ve 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 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,

e) tõ ke tör lesz tés az ere de ti le já rat vagy a szer zõ dés ben
ki kö tött fel mon dá si idõ elõtt nem le het sé ges, ki vé ve, ha
azt a Fel ügye let en ge dé lye zi,

f) az alá ren delt köl csön tõ ké vel kap cso la to san ki zárt a
köl csön tõ két nyúj tó bár mi fé le be szá mí tá si joga a köl csön -
fel ve võ vel szem ben.

15. Az alá ren delt köl csön tõ ke össze gé nek a sza va to ló
tõ ké be tör té nõ be szá mí tá sát leg alább a vissza fi ze té si idõ -
pon tot meg elõ zõ öt év so rán – fo ko za to san, éven te egyen -
lõ arány ban – csök ken te ni kell.

16. A rész vénnyé át vál toz tat ha tó köt vény ak kor szá -
mít ha tó be a já ru lé kos tõ ké be, ha ki elé gí ti az alá ren delt
köl csön tõ ké re vo nat ko zó fel té te le ket. Egyéb eset ben a
rész vénnyé át vál toz tat ha tó köt vény nem mi nõ sül sza va to -
ló tõ ke elem nek.

17. 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 ér vé nye sí te ni:

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, va la mint a 10. 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 nyek össze gé nek az ará nya nem ha lad hat ja meg az
alap ve tõ tõke 50%-át.

18. A 17. 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:

a) a más pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko -
zás ban, biz to sí tó ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ
ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér té két – ha a fel so rol tak nál a
be fek te té si vál lal ko zás be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del -
ke zik –, va la mint az elõ zõ ek ben fel so rolt vál lal ko zá sok
 részére nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke könyv sze rin ti
 értékét,

b) a be fo lyá so ló ré sze se dés nek nem mi nõ sü lõ, más
pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko zás ban, biz -
to sí tó ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ ré sze se dé sek
könyv sze rin ti ér té ké nek, va la mint az elõ zõ ek ben fel so rolt 
vál lal ko zá sok ré szé re nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke
könyv sze rin ti ér té ké nek együt tes össze gé bõl az
1–17. pon tok figye lembe véte lével szá mí tott sza va to ló
tõke tíz szá za lé kát meg ha la dó részt,

c) ha a be fek te té si vál lal ko zás 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, va la mint 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 sze rû 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.

19. A 18. pont ban fog lalt le vo ná so kat köve tõen fenn -
ma ra dó – a 10. pont f) al pont já ban és a 18. 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 101.  §-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.

20. A 18. pont ban fog lalt le vo ná so kat köve tõen fenn -
ma ra dó sza va to ló tõke alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke ré sze i bõl
le kell von ni a 101.  § sze rin ti li mit túl lé pé sek össze gét. A
le vo ná sok so rán ér vé nye sí te ni kell a 17. pont ban meg ha tá -
ro zott kor lá to zá so kat.

21. A sza va to ló tõke a 105.  § (1) be kez dés b) pont já nak
bb) és bc) al pont ja és a 105.  § (5) be kez dé se al kal ma zá sá -
ban a 20. pont ban fog lalt le vo ná so kat köve tõen fenn ma ra -
dó sza va to ló tõke.

22. A ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók és
koc ká zat vál la lá sok, va la mint 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 20. pont ban fog lalt le vo ná sok és a 105.  § (1) be -
kez dés b) pont já nak bb) és bc) al pont ja, a 105.  § (5) be kez -
dé se 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 17. pont ban meg ha tá ro zott kor lá to zá sok 
 miatt fel nem hasz nál ha tó ré sze al kot ja.
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23. A tör vény al kal ma zá sá ban ki egé szí tõ alá ren delt
köl csön tõ ké nek mi nõ sül min den olyan alá ren delt köl csön, 
amely ki elé gí ti a kö vet ke zõ fel té te le ket:

a) meg fe lel a 14. pont a), b), d), e) és f) al pont já ban rög -
zí tett fel té te lek nek,

b) ere de ti fu tam ide je leg alább két év,
c) a vo nat ko zó szer zõ dés tar tal maz za, hogy a le já rat kor 

vagy azt köve tõen ki zá ró lag ak kor fi zet he tõ vissza, ha a
ke res ke dé si köny vet ve ze tõ in téz mény meg fe lel a rá vo -
nat ko zó tõ ke kö ve tel mé nyek nek.

24. A ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók és
koc ká zat vál la lá sok, va la mint 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 szol gá ló sza va to ló tõ ké ben a ki egé szí tõ
alá ren delt köl csön tõ ke és a já ru lé kos tõ ke ele mek csak
olyan mér ték ben ve he tõk figye lembe, hogy azok együt tes
össze ge ne ha lad ja meg az ugyan ezen koc ká za tok fe de ze -
té re figye lembe vett alap ve tõ tõ ke ele mek össze gé nek két -
száz szá za lé kát.

3. melléklet
a 2007. évi CXXXVIII. tör vényhez

A port fó li ó ke ze lé si te vé keny sé get végzõ ál tal
a ke zelt port fó li ón el ért tel je sít mény, il let ve ho zam

szá mí tá sá nak, be mu ta tá sá nak és köz zé té te lé nek
sza bá lyai, el vei

1. Min den olyan ada tot és in for má ci ót, amely egy port -
fó li ón el ért tel je sít mény be mu ta tá sá hoz és az elõ írt szá mí -
tá sok el vég zé sé hez szük sé ges, össze kell gyûj te ni és meg
kell õriz ni.

2. A port fó li ó ér té ke lé sek for rá sa it és mód sze re it a be -
fek te tõ szá má ra hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.

3. A port fó li ó kat leg alább ha von ta ér té kel ni kell.
4. A port fó lió ér té ke lé sét pi a ci ér té ken kell el vé gez ni.
5. A ka ma to zó köt vény tí pu sú ér ték pa pí rok, va la mint

min den olyan esz köz ese tén, amely bõl ka mat jö ve de lem
szár ma zik, az idõ ará nyos ka ma to kat figye lembe kell ven ni 
az ér té ke lés nél.

6. A pénz bõl és pénz jel le gû esz kö zök bõl szár ma zó ho -
za mo kat bele kell fog lal ni a tel jes ho zam szá mí tá sá ba.

7. A ke res ke dés-na pi el szá mo lás el vét kell al kal maz ni.

8. A port fó lió ho za má nak szá mí tá sa kor – jog sza bály
el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – havi tõ ke sú lyo zott
vagy napi idõ sú lyo zott ho zam szá mí tást kell al kal maz ni.

9. A re a li zált és nem re a li zált (ár fo lyam) nye re sé get és
a be vé te le ket is ma gá ba fog la ló tel jes ho za mot kell ki mu -
tat ni.

10. Az idõ sza kok ho za ma it mér ta ni lánc ba kell ál lí ta ni.

11. Egy év nél rö vi debb idõ sza kok tel je sít mé nyét nem
le het éve sí te ni.

12. Min dig meg kell je löl ni, hogy mely idõ szak ra vo -
nat ko zik a ho za ma dat.

13. A tel je sít ményt a ke res ke dé si költ ség le vo ná sa után 
kell ki szá mí ta ni.

14. A ho za mot az osz ta lé kon, ka ma ton és ár fo lyam nye -
re sé gen ke let ke zõ vissza nem igé nyel he tõ for rás adó le vo -
ná sa után kell szá mí ta ni. A vissza igé nyel he tõ for rás adót
figye lembe kell ven ni.

15. Meg kell je löl ni azt is, hogy a tel je sít mé nye ket
brut tó vagy net tó mó don, azaz a be fek te tõ ál tal a port fó li ó -
ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ nek vagy kap csolt vál lal ko -
zá sá nak fi ze tett dí jat figye lembe véve szá mít ják-e.

16. Meg kell je löl ni min den olyan tényt, ki egé szí tõ in -
for má ci ót, amely a tel je sít mé nyek meg íté lé sé hez, il let ve a
be mu ta tott tel je sít mény tel jes ér té kû ma gya rá za ta szem -
pont já ból fon tos le het.

17. A tel je sít mény ada tok be mu ta tá sá nál a tõ ke át té tel
és a szár ma zé kos ter mé kek hasz ná la tát, mér té két is be kell
mu tat ni oly mó don, amely le he tõ vé te szi a koc ká za tok
azo no sí tá sát.

18. Amennyi ben a port fó li ó hoz, an nak be fek te té si po li -
ti ká já ban re fe ren cia in de xet is ren del tek, ezen re fe ren cia -
in dex ho za mát ugyan ar ra (ugyan azok ra) az idõ szak ra
(idõ sza kok ra) és ugyan olyan ho zam szá mí tá si mód szert al -
kal maz va kell be mu tat ni, ame lyek re a port fó lió ho za ma
be mu ta tás ra ke rül.

19. A be fek te té si alap ke ze lé si és port fó li ó ke ze lé si te -
vé keny sé get vég zõ tel je sít mé nye i nek be mu ta tá sa kor a ho -
zam ada to kat le he tõ leg öt évre vissza me nõ en, il let ve te vé -
keny sé ge meg kez dé sé tõl – a nap tá ri évek nek meg fe le lõ
bon tás ban – kell be mu tat ni.



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

139/2007. (XI. 28.) FVM
rendelete

a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti
támogatások feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint 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.  § (4) 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 3.  § (1) be kez dés
b) 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.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ba rom fi te lep: olyan ál lat tar tó hely, amely ba rom fi -

tar tás ra al kal mas lé te sít mé nyek kel fel sze relt és sze re pel a
te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság nyil ván tar -
tá sá ban;

b) ba rom fi ál lo mány: egy ba rom fi te lep re leg fel jebb
10 na pos – puly ka ál lo mány ese té ben leg fel jebb 28 na -
pos – ki ke lé si idõ szak alatt le te le pí tett azo nos fajú és faj -
tájú ba rom fi. Ha a ba rom fi te le pen két fá zi sú ne ve lés fo lyik, 
az egy-egy ne ve lé si fá zis egy-egy kü lön ál lo mány nak mi -
nõ sül;

c) ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról  szóló
81/2004. (V. 4.) FVM ren de let alap ján el is mert ter me lõi
cso port.

(2) Ba rom fi te nyész tés so rán az elõ írásokon túl mu ta tó
ál lat jó lé ti kö te le zett ség vál la lás el len té te le zé sé re a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um) tá mo ga tást hir det.

(3) E ren de let alap ján, amennyi ben e ren de let hatályba -
lépését köve tõen a ba rom fi ál lo mány tar tá sa so rán

a) a ta kar mány nem kí vá na tos anyag tar tal ma men tes sé -
gé nek biz to sí tá sa,

b) me cha ni kai sé rü lé sek meg elõ zé sé hez szük sé ges fel -
té te lek biz to sí tá sa,

c) kí mé le tes ál lat moz ga tás és szál lí tás biz to sí tá sa,
d) ál la ti fe hér je men tes ta kar mány fel hasz ná lá sa, vagy
e) a ta kar má nyo zás hoz ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa

tör té nik, a ren de let ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek tel -
je sí té se ese tén, tá mo ga tás ve he tõ igény be. A tá mo ga tás az
a)–e) pon tok sze rin ti bár mely te vé keny ség nek a 2.  §

(1) be kez dé se sze rin ti igény lõ bir to ká ban lévõ ba rom fi ál -
lo mány ra vo nat koz ta tott foly ta tá sa ese tén igé nyel he tõ.

(4) Az ál lat egy ség szá mí tás mód ját ba rom fi fa jon ként és
hasz no sí tá si irá nyon ként ál lat egye dek re vo nat ko zó an az
1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(5) E ren de let alap ján tá mo ga tás adott tá mo ga tá si év ben 
az összes ba rom fi fé lé re leg fel jebb négy mil li árd fo rint
össze gig igé nyel he tõ.

(6) A tá mo ga tást ba rom fi ál lo má nyon ként le het igé -
nyel ni. Amennyi ben adott tá mo ga tá si év ben a tá mo gat ha tó 
igény az (5) be kez dés sze rin ti össze get meg ha lad ja, úgy a
tá mo ga tás össze ge igény lõn ként a túl lé pés mér té ké vel ará -
nyo san csök ken.

(7) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a Föld mû ve lés ügyi és
 Vidékfejlesztési Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû,
10032000-01220191-51200002 szá mú Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról kell tel je sí te ni.

2.  §

(1) E ren de let alap ján tá mo ga tá si ké rel met

a) csõd-, fel szá mo lá si, adós ság ren de zé si vagy vég el -
szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság;

b) gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben vég -
re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó;

c) vég re haj tá si el já rás alatt nem álló, a sze mé lyi jö ve -
de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény sze rint me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vánnyal ren del ke zõ ter mé sze -
tes sze mély – ide ért ve a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
csa lá di gaz dál ko dót – (a továb biak ban együtt: igény lõ)
nyújt hat be.

(2) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra az az igény lõ jo go -
sult, aki/amely

a) vál lal ja az 1.  § (3) be kez dés a)–e) pont ja i ban fel so -
rolt te vé keny ség leg alább öt éven át tör té nõ foly ta tá sát;

b) a te vé keny sé gé nek meg fe le lõ, az érin tett ter mék pá -
lyán mû kö dõ, olyan ál la mi lag el is mert ter me lõi cso port,
Be szer zé si és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet, te nyész tõ szer ve zet,
az adott ter mék pá lyán mû kö dõ ter mék ta nács vagy szak -
mai szer ve zet tag ja, amely nyi tott tag ság gal mû kö dik;

c) részt vesz a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
ál tal mû köd te tett Te nyé szet In for má ci ós Rend szer ben és
Ba rom fi In for má ci ós Rend szer ben;

d) va la mennyi ál lat egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz, va la mint be tart ja az ál lat egész ség -
ügyi és ál lat vé del mi sza bá lyo kat, és er rõl ren del ke zik a te -
rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság iga zo lá sá val;

e) meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek;

2007/162. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11771



f) adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá -
si já ru lék tar to zás sal nem ren del ke zik, és nincs le járt tar to -
zá sa a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a to -
váb bi ak ban: MVH) felé;

g) a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé -
hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás -
ról  szóló bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.)
2.1. al pont ja sze rint nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ
vál lal ko zás nak;

h) a Tv. sze rin ti ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben sze -
re pel. Ha az igény lõ még nem ren del ke zik re giszt rá ci ós
szám mal, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem hez egy ide jû leg csa -
tol ni kell a re giszt rá ci ós szám meg ál la pí tá sa irán ti ké rel -
met.

(3) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra az az igény lõ jo go -
sult, aki nek/amely nek jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tott,
jo go su lat la nul igény be vett ag rár- vagy ag rár-vi dék fej lesz -
té si tá mo ga tás ból ere dõ tar to zá sa nincs.

(4) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás egy ba rom fi ál lo mány -
ra egy al ka lom mal igé nyel he tõ. E ren de let sze rin ti tá mo -
ga tás a 2007-es tá mo ga tá si évre vo nat ko zó an egy al ka lom -
mal, az ezt kö ve tõ tá mo ga tá si évek ben tel jes ne gyed év re
vo nat ko zó an igé nyel he tõ a 2. szá mú mel lék let sze rin ti tá -
mo ga tá si ké re lem nek az MVH igény lõ lak he lye, il let ve
szék he lye sze rint ille té kes me gyei ki ren delt sé gé hez, sze -
mé lyes vagy pos tai úton tör té nõ meg kül dé sé vel. A tá mo -
ga tá si ké re lem a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig,
de leg ké sõbb a tá mo ga tá si évet kö ve tõ feb ru ár 15. nap já ig
nyújt ha tó be.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az egyes jog -
cí mek nél meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat, to váb bá a te rü -
le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság nak az ál lat -
egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te le zett sé gek, va la mint az
ál lat egész ség ügyi és ál lat vé del mi sza bá lyok be tar tá sá ról
 szóló iga zo lá sát.

(6) A tá mo ga tás a tá mo ga tá si évet köve tõen – a be nyúj -
tott tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa után – ke rül ki fi ze -
tés re. A tá mo ga tás ki fi ze té sét az MVH az ügy fél-nyil ván -
tar tá si rend szer ben sze rep lõ bank szám la szám ra tel je sí ti.

A takarmányok nem kívánatos anyagtartalma
mentességének biztosítása

3.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely rend sze re sen, leg alább ne gyed éven te, de leg fel -
jebb ro tá ci ón ként egy al ka lom mal el len õr zi az ál ta la fel -
hasz nált ba rom fi ne ve lõ ke ve rék ta kar mány nem kí vá na tos
anyag tar tal mát, ezen be lül a mi ko to xin tar tal mat.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ba rom fi fa jon ként és ál lat egy -
sé gen ként:

BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se

BTO sze rint
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/ÁE)

0124101220 nö ven dék csir ke
(vá gó csir ke)

2078

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos
csir ke és gyön gyös

2795

0124102212 pe cse nye li ba 2070,53

0124102220 nö ven dék liba 
3 hó na pos és
idõ sebb

3837,04

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl
9 hó na pig vá gás ra

2999,75

0124102223 hí zott liba 1258,18

0124104212 pe cse nye ka csa,
leg fel jebb 
2 hó na pos in ten zív 
tar tás ban

3074,29

0124104210 nö ven dék ka csa, 
3 hó nap nál fi a ta labb

3070,92

0124104222 hí zott ka csa 1637,18

0124103220 nö ven dék puly ka 
3 hó na pos és
idõ sebb

4425

(3) Az igény lõ ál tal hasz nált ta kar mány de o xi ni va le nol
tar tal ma leg fel jebb 2,5 mg/kg le het.

(4) E ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si
ké re lem hez csa tol ni kell a vizs gá lat el vég zé sé re akk re di -
tált la bo ra tó ri um vo nat ko zó, a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ér ték re is ki ter je dõ iga zo lá sát.

Mechanikai sérülés megelõzése

4.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely biz to sít ja a ba rom fi ál lo mány ban a mell sé rü lés
meg elõ zé sé hez szük sé ges fel té te le ket.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ba rom fi fa jon ként és ál lat egy -
sé gen ként:

BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se

BTO sze rint
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/ÁE)

0124101220 nö ven dék csir ke
(vá gó csir ke)

4 736

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos
csir ke és gyön gyös

5 715

0124101200
0124101310

házi tyúk 1 159

0124102212 pe cse nye li ba 32 809,20
0124102220 nö ven dék liba 

3 hónapos és
idõ sebb

53 922,97

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl
9 hó na pig vá gás ra

37 299,15

0124102223 hí zott liba 42 496,20
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BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se

BTO sze rint
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/ÁE)

0124104212 pe cse nye ka csa,
leg fel jebb 
2 hó na pos in ten zív 
tar tás ban

16 869,53

0124104210 nö ven dék ka csa, 
3 hó nap nál
fi a ta labb

41 230,77

0124104222 hí zott ka csa 63 411,58
0124103220 nö ven dék puly ka 

3 hó na pos és
idõ sebb

9 822

(3) Az igény lõ ál tal a vá gó híd ra le adott ál la tok nál a
mell sé rü lést szen ve dõ ál la tok ará nya ál lo má nyon ként nem 
ha lad hat ja meg az 5%-ot.

(4) A ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si
ké re lem hez csa tol ni kell a vá gó híd nak és a fel ügye lõ jo go -
sult ál lat or vos nak a mell sé rü lé sek (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ará nyá ra vo nat ko zó iga zo lá sát.

Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása

5.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely biz to sít ja a kí mé le tes ál lat moz ga tás és szál lí tás
fel té te le it.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ba rom fi fa jon ként és ál lat egy -
sé gen ként:

BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se

BTO sze rint
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/ÁE)

0124101220 nö ven dék csir ke
(vá gó csir ke)

633

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos
csir ke és gyön gyös

854,45

0124101200
0124101310

házi tyúk 120

0124102212 pe cse nye li ba 3 750,60
0124102220 nö ven dék liba 

3 hóna pos és
idõ sebb

16 740,38

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl
9 hó na pig vá gás ra

3 551,10

0124102223 hí zott liba 3 712,51
0124104212 pe cse nye ka csa,

leg fel jebb 
2 hó na pos in ten zív 
tar tás ban

1 301,04

0124104210 nö ven dék ka csa, 
3 hó nap nál
fi a ta labb

4 242,02

0124104222 hí zott ka csa 5 908,97
0124103220 nö ven dék puly ka 

3 hó na pos és
idõ sebb

2 324

(3) Az igény lõ ál tal a vá gó híd ra le adott ál la tok nál a tö -
rött vég ta gú ál la tok ará nya ál lo má nyon ként nem ha lad hat -
ja meg az 5%-ot.

(4) A ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si
ké re lem hez csa tol ni kell a vá gó híd nak és a fel ügye lõ jo go -
sult ál lat or vos nak a tö rött vég ta gú ál la tok (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ará nyá ra vo nat ko zó iga zo lá sát.

Állati fehérje mentes takarmány használata

6.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely ki zá ró lag ál la ti fe hér je men tes ta kar mányt hasz -
nál, kü lö nös te kin tet tel a hal liszt mel lõ zé sé re.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ba rom fi fa jon ként és ál lat egy -
sé gen ként:

BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se

BTO sze rint
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/ÁE)

0124101220 nö ven dék csir ke
(vá gó csir ke)

8 520

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos
csir ke és gyön gyös

12 207

0124101200
0124101310

házi tyúk 2 088

0124102212 pe cse nye li ba 11 992,80
0124102220 nö ven dék liba 

3 hó na pos és
idõ sebb

22 841,28

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl
9 hó na pig vá gás ra

15 275,40

0124102223 hí zott liba 18 802,80
0124104212 pe cse nye ka csa,

leg fel jebb 
2 hó na pos in ten zív 
tar tás ban

11 230,75

0124104210 nö ven dék ka csa, 
3 hó nap nál
fi a ta labb

18 330,60

0124104222 hí zott ka csa 27 352,10
0124103220 nö ven dék puly ka 

3 hó na pos és
idõ sebb

18 970

(3) Az igény lõ ál tal hasz nált ne ve lõ ta kar mány ban az ál -
la ti fe hér je ere de tû anya gok a la bor vizs gá la ti ki mu ta tá si
ha tár ér té ket nem érik el. Az akk re di tált la bo ra tó ri um a
vizs gá la tot ne gyed éven ként, de leg fel jebb ro tá ci ón ként
egy al ka lom mal az ál lat ál lo mányt fel ügye lõ ke ze lõ ál lat or -
vos ál tal cél zot tan vett ta kar mány min tá ból vég zi el.

(4) A ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si
ké re lem hez csa tol ni kell:

a) az akk re di tált la bo ra tó ri um vo nat ko zó iga zo lá sát, és
b) a ta kar mány el lá tó nyi lat ko za tát az elõ ál lí tott ta kar -

mány ál la ti fe hér je men tes sé gé rõl.
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Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása

7.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely a ba rom fi ál lo mány ta kar má nyo zá sá hoz az ivó -
víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl
 szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let elõ írásainak meg -
fe le lõ vi zet hasz nál.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ba rom fi fa jon ként és ál lat egy -
sé gen ként:

BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se

BTO sze rint
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/ÁE)

0124101220 nö ven dék csir ke
(vá gó csir ke)

2575

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos
csir ke és gyön gyös

1367

0124101200
0124101310

házi tyúk 1856

0124102212 pe cse nye li ba 3226,58
0124102220 nö ven dék liba 

3 hó na pos és
idõ sebb

5436,92

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl
9 hó na pig vá gás ra

2601,90

0124102223 hí zott liba 1497,62
0124104212 pe cse nye ka csa,

leg fel jebb 
2 hó na pos in ten zív 
tar tás ban

622,44

0124104210 nö ven dék ka csa, 
3 hó nap nál
fi a ta labb

2332,99

0124104222 hí zott ka csa 784,93
0124103220 nö ven dék puly ka 

3 hó na pos és
idõ sebb

6134

(3) Az igény lõ nek az ál ta la ta kar má nyo zás hoz hasz nált
víz (1) be kez dés sze rin ti fel té tel nek való meg fe le lé sét ne -
gyed éven ként, de leg fel jebb ro tá ci ón ként egy al ka lom mal
el len õriz tet nie kell ivó víz vizs gá lat ra akk re di tált la bo ra tó -
ri um mal.

(4) A ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si
ké re lem hez csa tol ni kell a vizs gá lat el vég zé sé re akk re di -
tált la bo ra tó ri um vo nat ko zó iga zo lá sát.

8.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a 2.  § (4) be kez dé -
sé bõl „a 2007-es tá mo ga tá si évre vo nat ko zó an egy al ka -
lom mal, az ezt kö ve tõ tá mo ga tá si évek ben” szö veg rész.

(3) Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -
lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról
 szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 40. cik ké vel és az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1974/2006/EK bi zott sá -
gi ren de let 27. cik ké vel össz hang ban álló ren del ke zé se ket
ál la pít meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

Állategység

BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se 

BTO sze rint
Ál lat egy ség

(ÁE)

0124101220 nö ven dék csir ke
(vá gó csir ke)

0,0017

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos csir ke és
gyön gyös

0,0017

0124101200
0124101310

házi tyúk 0,02

0124102212 pe cse nye li ba 0,0050

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos 
és idõ sebb

0,0050

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9
hó na pig vá gás ra

0,0050

0124102223 hí zott liba 0,0067

0124104212 pe cse nye ka csa,
leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

0,0020

0124104210 nö ven dék ka csa, 
3 hó nap nál fi a ta labb

0,0033

0124104222 hí zott ka csa 0,0033

0124103220 nö ven dék puly ka 
3 hó na pos és idõ sebb

0,0067
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2. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl

a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján

Benyújtás helye:
az igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint ille té kes MVH Megyei Kirendeltség

1. Az igény lõ ada tai:
Név: ............................................................................................................................... Tel.: ...................................
MVH Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................
Adó szá ma: ...................................................................................................................................................................
Adó azo no sí tó jele: .......................................................................................................................................................
Lak hely/szék hely címe: .............................................................. (hely ség) ....................... út/utca/tér ............. hsz.
Le ve le zé si címe: ......................................................................... (hely ség) ....................... út/utca/tér ............. hsz.
Fe le lõs ve ze tõ neve: ...................................................................................................... Tel.: ...................................
Fe le lõs ügy in té zõ neve: ................................................................................................. Tel.: ...................................

2. Tá mo ga tás
A tá mo ga tott ál lo mány azo no sí tó ja: ............................................................................................................................

2.1. Ta kar mány nem kí vá na tos anyag tar tal má nak rend sze res el len õr zé se

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint Tá mo ga tás (Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás

(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 2078

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 2795

0124102212 pe cse nye li ba 2070,53

0124102220 nö ven dék liba
3 hó na pos és idõ sebb

3837,04

0124102222 fi a tal liba
9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra

2999,75

0124102223 hí zott liba 1258,18

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

3074,29

0124104210 nö ven dék ka csa
3 hó nap nál fi a ta labb

3070,92

0124104222 hí zott ka csa 1637,18

0124103220 nö ven dék puly ka
3 hó na pos és idõ sebb

4425

Ki je len tem, hogy az ál ta lam fel hasz nált ba rom fi ne ve lõ ke ve rék ta kar mány nem kí vá na tos anyag tar tal mát, ezen be lül a 
mi ko to xin tar tal mat leg alább ne gyed éven te, de leg fel jebb ro tá ci ón ként egy al ka lom mal akk re di tált la bo ra tó ri um mal
 ellenõriztetem.

2.2. Me cha ni kai sé rü lé sek meg elõ zé se

BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se 

BTO sze rint
Tá mo ga tás (Ft/ÁE)

Igé nyelt mennyi ség
(ÁE)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 4 736
10124101220
0124105022

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 5 715

0124101200
0124101310

házi tyúk 1 159
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BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se 

BTO sze rint
Tá mo ga tás (Ft/ÁE)

Igé nyelt mennyi ség
(ÁE)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

0124102212 pe cse nye li ba 32 809,20
0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 53 922,97
0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 37 299,15
0124102223 hí zott liba 42 496,20
0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos

in ten zív tar tás ban
16 869,53

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 41 230,77
0124104222 hí zott ka csa 63 411,58
0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 9 822

Ki je len tem, hogy a ba rom fi ál lo mány tar tá sa so rán a mell sé rü lés meg elõ zé sé hez szük sé ges fel té te le ket biz to sí tom.

2.3. Kí mé le tes ál lat moz gás és szál lí tás biz to sí tá sa

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint Tá mo ga tás (Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás

(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 633

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 854,45

0124101200
0124101310

házi tyúk 120

0124102212 pe cse nye li ba 3 750,60

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 16 740,38

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 3 551,10

0124102223 hí zott liba 3 712,51

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

1 301,04

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 4 242,02

0124104222 hí zott ka csa 5 908,97

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 2 324

Ki je len tem, hogy a ba rom fi ál lo mány tar tá sa so rán a kí mé le tes ál lat moz ga tás és szál lí tás fel té te le it biz to sí tom.

2.4. Ál la ti fe hér je men tes ta kar mány hasz ná la ta

BTO ter mék szám
Ba rom fi meg ne ve zé se 

BTO sze rint
Tá mo ga tás (Ft/ÁE)

Igé nyelt mennyi ség
(ÁE)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 8 520

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 12 207

0124101200
0124101310

házi tyúk 2 088

0124102212 pe cse nye li ba 11 992,80

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 22 841,28

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 15 275,40

0124102223 hí zott liba 18 802,80

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

11 230,75

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 18 330,60

0124104222 hí zott ka csa 27 352,10

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 18 970
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2.5. Ta kar má nyo zás hoz ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint Tá mo ga tás (Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás

(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 2575
0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 1367

0124101200
0124101310

házi tyúk 1856

0124102212 pe cse nye li ba 3226,58
0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 5436,92
0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 2601,90
0124102223 hí zott liba 1497,62
0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos

in ten zív tar tás ban
622,44

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 2332,99
0124104222 hí zott ka csa 784,93
0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 6134

Ki je len tem, hogy a ba rom fi ál lo mány ta kar má nyo zá sá hoz az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend -
jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let elõ írásainak meg fe le lõ vi zet hasz ná lok.

(Írja be tá mo ga tá si jog cí men ként és ba rom fi fa jon ként az igé nyelt mennyi sé get és az en nek alap ján szá mí tott tá mo ga -
tá si össze get!)

3. Nyi lat ko za tok

3.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség 
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy az érin tett ter mék pá lyán mû kö dõ, olyan ál la mi lag el is mert ter me lõi cso port, BÉSZ, te nyész -
tõ szer ve zet, ter mék ta nács vagy szak mai szer ve zet tag ja va gyok, amely nyi tott tag ság gal mû kö dik.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ál tal mû köd te tett Te nyé szet In for má ci ós Rend szer -
ben és Ba rom fi In for má ci ós Rend szer ben részt ve szek.

3.5. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

3.6. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ér de ké ben a
szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
 Államkincstár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.

3.7. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor ag rár- vagy ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be -
vé te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ...................................

....................................................
igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott.

Dá tum: ...................................

........................................................................
ál lat ál lo mányt fel ügye lõ ke ze lõ ál lat or vos
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Mel lék le tek:
– Te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság iga zo lá sa a 2.  § (2) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té te lek tel je sí té -

sé rõl.
– Ta kar mány nem kí vá na tos anyag tar tal má nak el len õr zé se ese tén a 3.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
– Me cha ni kai sé rü lés meg elõ zé se ese tén a 4.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
– Kí mé le tes ál lat moz gás és szál lí tás biz to sí tá sa ese tén az 5.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
– Ál la ti fe hér je men tes ta kar mány hasz ná la ta ese tén a 6.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
– Ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa ese tén a 7.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

140/2007. (XI. 28.) FVM
rendelete

a sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti
támogatások feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint 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.  § (4) 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 3.  § (1) be kez dés
b) 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.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) vá gó ser tés: az ex 0103921900 vám ta ri fa szá mú, leg -

alább 70 kg élõ sú lyú vá gó ser tés egyed;
b) te nyész ko ca sül dõ: az el is mert ser tés te nyész tõ szer -

ve zet iga zo lá sá val ren del ke zõ egyed;
c) ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról  szóló

81/2004. (V. 4.) FVM ren de let alap ján el is mert ter me lõi
cso port.

(2) Ser tés te nyész tés so rán az elõ írásokon túl mu ta tó kö -
te le zett ség vál la lás el len té te le zé sé re a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té -
ri um) tá mo ga tást hir det.

(3) E ren de let alap ján, amennyi ben e ren de let hatályba -
lépését köve tõen a vá gó ser tés tar tá sa so rán

a) az elõ írt nál leg alább 10%-kal na gyobb fé rõ hely,
b) a tar tá si rend szer ben ter mé sze tes fel té tel,
c) leg alább 9 órán át ter mé sze tes vagy leg alább 11 órán

át mes ter sé ges fény,
d) a ve re ke dé sek, ki ma rá sok meg elõ zé sé hez szük sé ges

fel té te lek,
e) a ta kar má nyo zás hoz ivó víz mi nõ sé gû víz,

f) az al mo zás, vagy
g) a meg fe le lõ mik ro klí ma

biz to sí tá sa tör té nik, e ren de let ben meg ha tá ro zott egyéb
fel té te lek tel je sí té se ese tén, tá mo ga tás ve he tõ igény be. A
tá mo ga tás a)–g) pon tok sze rin ti bár mely te vé keny ség nek
a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti igény lõ bir to ká ban lévõ va la -
mennyi vá gó ser tés re, te nyész ko ca sül dõ re vo nat koz ta tott
foly ta tá sa ese tén igé nyel he tõ.

(4) A vá gó ser tés, a te nyész ko ca sül dõ egye den ként
0,3 ál lat egy ség nek fe lel meg.

(5) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vá gó ser té sek szá mát a
ser té sek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és
Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM
ren de let sze rin ti nyil ván tar tás ala pulvé te lé vel, az adott te -
nyé szet bõl a 2007-es tá mo ga tá si év ben e ren de let
hatályba lépése és 2007. de cem ber 31. kö zött, az ezt kö ve tõ 
tá mo ga tá si évek ben ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött köz -
vet le nül vagy ke res ke dõ út ján, vá gó híd ra vagy élve kül -
föld re (be le ért ve az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ba) ki szál lí -
tott vá gó ser té sek, vagy te nyész tés re to vább ér té ke sí tett
ko ca sül dõk szá ma alap ján kell meg ha tá roz ni.

(6) E ren de let alap ján tá mo ga tás adott tá mo ga tá si év ben 
leg fel jebb hat mil li árd fo rint össze gig igé nyel he tõ.

(7) Amennyi ben az adott tá mo ga tá si év ben a tá mo gat -
ha tó igény a (6) be kez dés sze rin ti össze get meg ha lad ja,
úgy a tá mo ga tás össze ge az érin tett ne gyed év re vo nat ko -
zó an be nyúj tott ké rel mek kö zött igény lõn ként a túl lé pés
mér té ké vel ará nyo san csök ken.

(8) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a Föld mû ve lés ügyi és
 Vidékfejlesztési Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû,
10032000-01220191-51200002 szá mú Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról kell tel je sí te ni.

2.  §

(1) E ren de let alap ján tá mo ga tá si ké rel met
a) csõd-, fel szá mo lá si, adós ság ren de zé si vagy vég el -

szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,



b) gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben vég -
re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó,

c) vég re haj tá si el já rás alatt nem álló, a sze mé lyi jö ve -
de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény sze rint me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vánnyal ren del ke zõ ter mé sze -
tes sze mély – ide ért ve a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
csa lá di gaz dál ko dót – (a továb biak ban együtt: igény lõ)
nyújt hat be.

(2) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra az az igény lõ jo -
go sult, aki/amely

a) vál lal ja az 1.  § (3) be kez dés a)–g) pont ja i ban fel so -
rolt te vé keny ség leg alább öt éven át tör té nõ foly ta tá sát;

b) a te vé keny sé gé nek meg fe le lõ, az érin tett ter mék pá -
lyán mû kö dõ, olyan ál la mi lag el is mert ter me lõi cso port,
Be szer zé si és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet, te nyész tõ szer ve zet,
ter mék ta nács vagy szak mai szer ve zet tag ja, amely nyi tott
tag ság gal ren del ke zik;

c) ele get tesz a ser té sek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges
Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló
116/2003. (XI. 18.) FVM ren de let elõ írásainak;

d) va la mennyi ál lat egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz, va la mint be tart ja az ál lat egész ség -
ügyi és ál lat vé del mi sza bá lyo kat, és er rõl ren del ke zik a te -
rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság iga zo lá sá val;

e) meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek;

f) adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá -
si já ru lék tar to zás sal nem ren del ke zik, és nincs le járt tar to -
zá sa a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) felé;

g) a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé -
hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás -
ról  szóló bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.)
2.1 al pont ja sze rint nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ
vál lal ko zás nak;

h) a Tv. sze rin ti ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben sze -
re pel. Ha az igény lõ még nem ren del ke zik re giszt rá ci ós
szám mal, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem hez egy ide jû leg csa -
tol ni kell a re giszt rá ci ós szám meg ál la pí tá sa irán ti ké rel -
met.

(3) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra az az igény lõ jo go -
sult, aki nek/amely nek jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tott,
jo go su lat la nul igény be vett ag rár- vagy ag rár-vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ból ere dõ tar to zá sa nincs.

(4) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás a 2007-es tá mo ga tá si
évre vo nat ko zó an egy al ka lom mal, az ezt kö ve tõ tá mo ga -
tá si évek ben tel jes ne gyed év re vo nat ko zó an igé nyel he tõ a
mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem nek az MVH igény lõ
lak he lye, il let ve szék he lye sze rint ille té kes me gyei ki ren -
delt sé gé hez, sze mé lyes vagy pos tai úton tör té nõ meg kül -
dé sé vel. A tá mo ga tá si ké re lem a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 

utol só nap já ig, de leg ké sõbb a tá mo ga tá si évet kö ve tõ feb -
ru ár 15. nap já ig nyújt ha tó be.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az egyes jog -
cí mek nél meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat, a ser tés ér té ke -
sí té sé rõl  szóló szám la, il let ve fel vá sár lá si jegy má so la tát
(sa ját vá gás ese tén a vá gás vég re haj tá sát iga zo ló bel sõ bi -
zony lat má so la tát), a te nyész tés re ér té ke sí tett koca sül dõk
ese té ben a te nyész tõ szer ve zet iga zo lá sát, to váb bá a te rü -
le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság nak az ál lat -
egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te le zett sé gek, va la mint az
ál lat egész ség ügyi és ál lat vé del mi sza bá lyok be tar tá sá ról
 szóló, az érin tett te nyé szet 1.  § (5) be kez dés sze rin ti lét szá -
mát is tar tal ma zó iga zo lá sát.

(6) A tá mo ga tás a tá mo ga tá si évet köve tõen – a be nyúj -
tott tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa után – ke rül ki fi ze -
tés re. A tá mo ga tás ki fi ze té sét az MVH az ügy fél-nyil ván -
tar tá si rend szer ben sze rep lõ bank szám la szám ra tel je sí ti.

Nagyobb férõhely biztosítása

3.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely a vá gó ser tés tar tá sa so rán a me zõ gaz da sá gi ha -
szon ál la tok tar tá sá nak ál lat vé del mi sza bá lya i ról  szóló
32/1999. (III. 31.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék let 1.2.1.
pont já ban meg ha tá ro zott nagy sá gú fé rõ hely nél (a továb -
biak ban: elõ írt fé rõ hely) leg alább 10%-kal na gyobb alap -
te rü le tet biz to sít, amely

a) 110 kg alat ti vá gó ser tés ese tén leg alább 0,715 m2,
b) 110 kg fe let ti vá gó ser tés ese tén leg alább 1,1 m2

nagy sá gú fé rõ he lyet je lent ál lat egye den ként.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ál lat egy sé gen ként egye zer ket -
tõ száz nyolc van fo rint.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té tel biz to sí tá sát az ál lat -
ál lo mányt fel ügye lõ ke ze lõ ál lat or vos (a továb biak ban:
ke ze lõ ál lat or vos) a tá mo ga tá si év ja nu ár 1.–jú ni us 30., va -
la mint a jú li us 1.–de cem ber 31. kö zöt ti idõ sza ká ban leg -
alább egy al ka lom mal, az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005.
évi CLXXVI. tör vény alap ján ve ze tett ál lo mány-nyil ván -
tar tás sze rin ti ál lat lét szám és az en ge dé lye zett épí té si en -
ge dély sze rin ti is tál ló mé ret alap ján vizs gál ja.

(4) A ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell:

a) ter ve zõi jegy zék ben sze rep lõ szak ér tõ ál tal ké szí tett, 
az is tál lók mé re té re vo nat ko zó alap rajz má so la ti pél dá -
nyát, és

b) a ke ze lõ ál lat or vos iga zo lá sát az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té tel tel je sí té sé rõl, va la mint a (3) be kez -
dés sze rin ti vizs gá la tok ról. Az iga zo lá son fel kell tün tet ni
an nak ér vé nyes sé gi ide jét.
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Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben

4.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely ter mé sze tes fel té tel biz to sí tá sa ér de ké ben ak -
ként mó do sít ja tar tá si rend sze rét, hogy leg alább az elõ írt
fé rõ hely 20%-ának nagy sá gá ban al kal ma zott ki fu tó ál lag -
meg õr zé sé rõl gon dos ko dik.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ál lat egy sé gen ként há rom száz -
het ven fo rint.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té tel biz to sí tá sát a ke ze lõ
ál lat or vos a tá mo ga tá si év ben leg alább egy al ka lom mal
vizs gál ja.

(4) A ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell a ke ze lõ ál lat or vos iga zo lá sát az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel tel je sí té sé rõl, va la mint a
(3) be kez dés sze rin ti vizs gá lat ról. Az iga zo lá son fel kell
tün tet ni an nak ér vé nyes sé gi ide jét.

Fény biztosítása

5.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely leg alább 9 órán át ter mé sze tes vagy leg alább
11 órán át mes ter sé ges (50 lux/m2) fényt biz to sít a vá gó ser -
tés tar tá si he lyén.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ál lat egy sé gen ként nyolc száz -
nyolc van fo rint.

(3) A ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell a ke ze lõ ál lat or vos iga zo lá sát az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel tel je sí té sé rõl. Az iga zo -
lá son fel kell tün tet ni an nak ér vé nyes sé gi ide jét.

Verekedések, kimarások megelõzése

6.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely biz to sít ja a ve re ke dé sek, ki ma rá sok meg elõ zé -
sé hez szük sé ges fel té te le ket, ezen be lül gon dos ko dik a
szak sze rû apa ál lat-hasz ná lat ról.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ál lat egy sé gen ként egyezer -
háromszázhúsz fo rint.

(3) Az igény lõ ál tal tar tott vá gó ser té sek vo nat ko zá sá -
ban a fülron cso lás és fa rokrá gás, va la mint a me cha ni kai
sé rü lé sek ará nya nem ha lad hat ja meg a 10%-ot, amely nek
tel je sü lé sét a ke ze lõ ál lat or vos leg alább ne gyed éven ként
el len õr zi.

(4) A ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell

a) a ke ze lõ ál lat or vos iga zo lá sát ar ról, hogy a vá gó ser -
té se ket szár ma zás-iga zo lás sal ren del ke zõ apa ál lat tal, vagy 
en ge dé lye zett mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más ról szár -
ma zó sza po rí tóanyag gal ál lí tot ták elõ, és

b) a ke ze lõ ál lat or vos iga zo lá sát az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té tel tel je sí té sé rõl. Az iga zo lá son fel kell
tün tet ni an nak ér vé nyes sé gi ide jét.

Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása

7.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely a vá gó ser tés ta kar má nyo zá sá hoz az ivó víz mi -
nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl  szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let elõ írásainak meg fe le lõ
vi zet hasz nál.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ál lat egy sé gen ként egyezer -
ötszáznegyven fo rint.

(3) Az igény lõ nek az ál ta la ta kar má nyo zás hoz hasz nált
víz (1) be kez dés sze rin ti fel té tel nek való meg fe le lé sét
éven te el len õriz tet nie kell ivó víz vizs gá lat ra akk re di tált la -
bo ra tó ri um mal.

(4) A ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell a vizs gá lat el vég zé sé re akk re di tált la bo ra -
tó ri um vo nat ko zó iga zo lá sa it. Az iga zo lá son fel kell tün -
tet ni an nak ér vé nyes sé gi ide jét.

Almozás biztosítása

8.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely alom al kal ma zá sá val a vá gó ser tés nek szá raz,
me leg tar tá si he lyet biz to sít.

(2) A tá mo ga tás mér té ke vá sá rolt, il let ve sa ját elõ ál lí tá -
sú alom ese tén ál lat egy sé gen ként leg fel jebb hat száz het ven 
fo rint.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té tel biz to sí tá sát a ke ze lõ
ál lat or vos a tá mo ga tá si év ben leg alább egy al ka lom mal
vizs gál ja.

(4) A ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell:

a) a ke ze lõ ál lat or vos iga zo lá sát az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té tel biz to sí tá sá ról, és

b) az alom ke ze lé sé nek, va la mint be szer zé sé nek költ -
sé ge i rõl ki ál lí tott szám lát.
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Megfelelõ mikroklíma biztosítása

9.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely vál lal ja, hogy a me zõ gaz da sá gi ha szon ál la tok
tar tá sá nak ál lat vé del mi sza bá lya i ról  szóló 32/1999.
(III. 31.) FVM ren de let elõ írásai alap ján el ké szí tett te le pi
GMP re fe ren cia ér té ke i tõl a mért ér té kek el té ré sei nem ha -
lad ják meg a 10%-ot és ez ál tal ma ga sabb szín vo na lon elé -
gí ti ki az ál lat ál ta lá nos élet ta ni és ál lat jó lé ti igé nye it.

(2) A tá mo ga tás mér té ke ál lat egy sé gen ként egy ezer -
egy száz fo rint.

(3) A ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell:

a) a te le pi GMP má so la tát a re fe ren cia ér té kek kel, és

b) a mik ro klí ma pa ra mé te rek (hõ mér sék let, pá ra tar ta -
lom, lég se bes ség) mé ré sé rõl ne gyed éven te ké szült, a ke ze -
lõ ál lat or vos ál tal el len jegy zett jegy zõ könyv má so la tát.

10.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az 1.  § (5) be kez -
dé sé bõl „a 2007-es tá mo ga tá si év ben e ren de let hatályba -
lépése és 2007. de cem ber 31. kö zött, az ezt kö ve tõ tá mo -
ga tá si évek ben”, va la mint a 2.  § (4) be kez dé sé bõl
„a 2007-es tá mo ga tá si évre vo nat ko zó an egy al ka lom mal,
az ezt kö ve tõ tá mo ga tá si évek ben” szö veg rész.

(3) Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -
lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tás ról  szóló 2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta -
ná csi ren de let 40. cik ké vel, és az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 
rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
2006. de cem ber 15-i 1974/2006/EK bi zott sá gi ren de let
27. cik ké vel össz hang ban álló ren del ke zé se ket ál la pít
meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatás feltételeirõl

a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján

Benyújtás helye:
az igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint ille té kes MVH Megyei Kirendeltség

1. Az igény lõ ada tai:

Név: ............................................................................................................................. Tel.: .....................................
MVH Re giszt rá ci ós szá ma: ..........................................................................................................................................
Adó szá ma: .....................................................................................................................................................................
Adó azo no sí tó jele: .........................................................................................................................................................
Lak hely/szék hely címe: ........................................... (hely ség) .............................. út/utca/tér ......................... hsz.
Le ve le zé si címe: ...................................................... (hely ség) .............................. út/utca/tér ......................... hsz.
Fe le lõs ve ze tõ neve: ................................................................................................ Tel.: .........................................
Fe le lõs ügy in té zõ neve: ........................................................................................... Tel.: .........................................

2. Tá mo ga tás

2.1. Na gyobb fé rõ hely biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1280

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés tar tá sa so rán a me zõ gaz da sá gi ha szon ál la tok tar tá sá nak ál lat vé del mi sza bá lya i ról  szóló 
32/1999. (III. 31.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék let 1.2.1. pont já ban meg ha tá ro zott nagy sá gú fé rõ hely nél leg alább
10%-kal na gyobb (110 kg alat ti vá gó ser tés ese tén leg alább 0,715 m2, 110 kg fe let ti vá gó ser tés ese tén leg alább 1,1 m2

nagy sá gú) alap te rü le tet biz to sí tok.



2.2. Ter mé sze tes fel té tel biz to sí tá sa a tar tá si rend szer ben

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

370

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés tar tá si he lyén a ter mé sze tes fel té tel biz to sí tá sa ér de ké ben leg alább az elõ írt fé rõ hely
20%-ának nagy sá gá ban ki fu tót al kal ma zok.

2.3. Fény biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

880

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés tar tá si he lyén leg alább 9 órán át ter mé sze tes vagy leg alább 11 órán át mes ter sé ges
(50 lux/m2) fényt biz to sí tok.

2.4. Ve re ke dé sek, ki ma rá sok meg elõ zé se

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1320

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés tar tá sa so rán a ve re ke dé sek, ki ma rá sok meg elõ zé sé hez szük sé ges fel té te le ket biz to sí -
tom, ezen be lül gon dos ko dom a szak sze rû apa ál lat-hasz ná lat ról.

2.5. Ta kar má nyo zás hoz ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1540

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés ta kar má nyo zá sá hoz az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl
 szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let elõ írásainak meg fe le lõ vi zet hasz ná lok.

2.6. Al mo zás biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

670

Ki je len tem, hogy alom al kal ma zá sá val a vá gó ser tés nek szá raz, me leg tar tá si he lyet biz to sí tok.

2.7. Meg fe le lõ mik ro klí ma biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1100

(Írja be tá mo ga tá si jog cí men ként az igé nyelt mennyi sé get és az en nek alap ján szá mí tott tá mo ga tá si össze get!)

3. Nyi lat ko za tok

3.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség 
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.
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3.3. Nyi lat ko zom, hogy az érin tett ter mék pá lyán mû kö dõ olyan ál la mi lag el is mert ter me lõi cso port, Be szer zé si és
 Értékesítõ Szö vet ke zet, te nyész tõ szer ve zet, ter mék ta nács vagy szak mai szer ve zet tag ja va gyok, amely nyi tott tag ság gal
mû kö dik.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ser té sek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló
116/2003. (XI. 18.) FVM ren de let elõ írásainak ele get tet tem.

3.5. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

3.6. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ér de ké ben a
szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
 Államkincstár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.

3.7. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor ag rár- vagy ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be -
vé te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ...................................

.....................................................

igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott.

Dá tum: ...................................

........................................................................

ál lat ál lo mányt fel ügye lõ ke ze lõ ál lat or vos

Mel lék le tek:
– A te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság iga zo lá sa a 2.  § (2) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té te lek tel je sí té -

sé rõl;
– Na gyobb fé rõ hely biz to sí tá sa ese tén a 3.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Ter mé sze tes fel té tel biz to sí tá sa ese tén a 4.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Fény biz to sí tá sa ese tén az 5.  § (3) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Ve re ke dé sek, ki ma rá sok meg elõ zé se ese tén a 6.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa ese tén a 7.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Alom biz to sí tá sa ese tén a 8.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Mik ro klí ma biz to sí tá sa ese tén a 9.  § (3) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

141/2007. (XI. 28.) FVM
rendelete

a piaci szereplõknek az 1973/2004/EK rendelet 
37. cikke alapján energianövény feldolgozóként,

illetve felvásárlóként történõ elismerésérõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint a 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 dés 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 3.  § (1) be kez dés
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:

A piaci szereplõk elismerésének célja

1.  §

A ren de let cél ja az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós
és Ga ran cia Alap ból (EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té -
si tá mo ga tás ról  szóló 1257/1999/EK ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló, 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let IV. cím 5. fe je ze té ben biz to sí tott tá mo ga tás
igény be vé te lé hez kap cso ló dó an, az 1782/2003/EK ta ná csi 
ren de let (a továb biak ban: 1782/2003/EK ren de let) IV. és
IVa. cí me i ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to -
váb bá a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re  való hasz -
ná la tát il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le -
tes sza bá lyo zá sá ról  szóló, 2004. ok tó ber 29-i
1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
1973/2004/EK ren de let) 37. cikk (2) be kez dé se sze rin ti
en ge dé lye zé si el já rás rész le tes fel té te le i nek és el já rás rend -
jé nek meg ál la pí tá sa.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) tá mo ga tás: az 1782/2003/EK ren de let 88. cik ké ben
meg ha tá ro zott, az ener ge ti kai célú nö vény ter mesz tés hez
nyúj tott tá mo ga tás;

b) ener gia nö vény tí pus: az ener gia nö vény kul tú rák
3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott össze fog la ló cso -
port jai;

c) el is mert pi a ci sze rep lõ: az e ren de let alap ján le foly -
ta tott el já rás sal, va la mint a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter „az ener gia nö vény fel dol go zók és fel vá -
sár lók el is me ré sé rõl”  szóló fel hí vá sa alap ján el is me ré si
nyil ván tar tás ba vett pi a ci sze rep lõ;

d) ügy fél: a Tv. 10.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott sze mély;

e) fel vá sár ló: az 1973/2004/EK ren de let 23. cikk
e) pont ja sze rin ti fel vá sár ló;

f) el sõd le ges fel dol go zó: az 1973/2004/EK ren de let
23. cikk d) pont ja sze rin ti fel vá sár ló;

g) együtt mû kö dõ szer ve zet: a Tv. 18.  §-ában fog lal tak
figye lembe véte lével, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si 
Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal meg bí zott olyan
szer ve zet, amely a ren de let ben fog lalt fel té te lek mû sza -
ki-tech ni kai jel le gû el len õr zé se so rán köz re mû kö dik;

h) el is me ré si nyil ván tar tás: a pi a ci sze rep lõk rõl az
MVH ál tal fo lya ma to san ve ze tett nyil ván tar tás;

i) köz zé tett adat: a Tv. 24.  § (2) be kez dé sé ben köz ér -
dek bõl nyil vá nos nak mi nõ sü lõ adat, to váb bá, ha az ügy fél
nyi lat ko za tá ban hoz zá já rul az el ér he tõ sé ge, va la mint a fel -
dol goz ha tó/fel vá sá rol ni ter ve zett ener gia nö vény tí pu sa
köz zé té te lé hez;

j) ener gia ter mék: az 1973/2004/EK ren de let 23. cikk
c) pont ja sze rin ti ter mék, il let ve em be ri vagy ál la ti fo -
gyasz tás ra al kal mat lan tü ze lés tech ni kai célú pel let, bri -
kett;

k) ener ge ti kai célú fel hasz ná lás: az ener gia nö vé nyek -
nek az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén vég zett te vé keny ség
ke re té ben ener gia ter mék ké tör té nõ fel hasz ná lá sa, át ala kí -
tá sa;

l) tech ni kai együtt ha tó: a gyár tá si fo lya mat hoz tar to zó
olyan át vál tá si szám, amellyel az alap anyag ton ná ban ki fe -
je zett mennyi sé ge és az ener gia ter mék, köz tes ter mék,
mel lék ter mék, hul la dék mennyi sé ge kö zöt ti össze füg gés
ki fe jez he tõ;

m) el is mert vesz te ség: az alap anyag tá ro lá sa, tisz tí tá sa,
szá rí tá sa so rán ke let ke zõ szo ká sos mennyi ség csök ke nés;

n) köz tes ter mék: nap ra for gó ból, õszi ká posz ta rep cé bõl 
elõ ál lí tott nö vé nyi olaj, va la mint szó ja liszt, lu cer na pel let
és bri kett.

Az elismerés feltételei

3.  §

(1) El is mert pi a ci sze rep lõ ként nyil ván tar tás ba ve he tõ
olyan, a Tv. sze rin ti re giszt rá ci ós szám mal (a továb biak -
ban: re giszt rá ci ós szám) ren del ke zõ ügy fél, aki

a) nem áll csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, adós -
ság ren de zé si el já rás, ter mé sze tes sze mély ese té ben pe dig
gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el -
já rás alatt;

b) el sõd le ges fel dol go zó ként a (2) be kez dés ben, fel vá -
sár ló ként a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe lel;

c) az 5.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen az el is me rés re
ké rel met nyúj tott be.

(2) El sõd le ges fel dol go zó ként nyil ván tar tás ba ve he tõ
az (1) be kez dés sze rin ti ügy fél, aki:
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a) ren del ke zik az át vett ener gia nö vé nyek be szál lí tá sá -
ra, fel hasz ná lá sá ra, kész le te zé sé re, va la mint ener ge ti kai
vagy köz tes ter mé kek elõ ál lí tá sá ra, ér té ke sí té sé re, ke let -
ke zett mel lék ter mé kek, hul la dé kok mennyi sé gé re vo nat -
ko zó zárt, hé zag men tes, nap ra kész nyil ván tar tá si rend -
szer rel;

b) ren del ke zik a fen ti nyil ván tar tást meg ala po zó hi te le -
sí tett mé rõ esz kö zök kel;

c) ren del ke zik leg alább egy ener gia nö vény ener ge ti kai
ter mék ké tör té nõ, vagy köz tes ter mék elõ ál lí tá sá ra al kal -
mas üzem ké pes tech no ló gi ai be ren de zés sel és az üze mel -
te tés re vo nat ko zó ha tó sá gi en ge dé lyek kel, tech no ló gi ai
do ku men tá ci ó val;

d) nyi lat ko zik a 4.  §-ban fog lalt kö te le zett sé gek vál la -
lá sá ról;

e) tel je sí ti az 1973/2004/EK ren de let 37–38. cik ké ben
fog lal ta kat.

(3) Az MVH az el sõd le ges fel dol go zó ügy fél el is me ré -
sét te lep he lyen ként és ener gia ter mé ken ként foly tat ja le.
Az el sõd le ges fel dol go zók ra vo nat ko zó nyil ván tar tás tar -
tal maz za kü lö nö sen:

a) az elõ ál lí tott ener gia ter mék, köz tes ter mék tí pu sát,
fel dol goz ha tó ener gia nö vé nyek kö rét;

b) a tech no ló gi ai be ren de zé sek tí pu sát, név le ges ener -
gia nö vény fel dol go zó és vég ter mék ka pa ci tá su kat.

(4) Fel vá sár ló ként nyil ván tar tás ba ve he tõ az (1) be kez -
dés sze rin ti ügy fél, aki:

a) ren del ke zik az át vett ener gia nö vé nyek be szál lí tá sá -
ra, to vább ér té ke sí té sé re, rak tá ro zá sá ra vo nat ko zó zárt, hé -
zag men tes, nap ra kész nyil ván tar tá si rend szer rel;

b) a fen ti nyil ván tar tás meg ala po zá sát hi te les mé rõ esz -
kö zök kel biz to sít ja;

c) az ener gia nö vé nyek ér té ke sí té se, for gal ma zá sa vo -
nat ko zá sá ban az aláb bi fel té te lek kö zül leg alább egy fenn -
áll:

ca) ren del ke zik leg alább egy el is mert el sõd le ges fel -
dol go zó val ener gia nö vé nyek ér té ke sí té sé re kö tött szer zõ -
dés sel, vagy

cb) a 81/2004. (V. 4.) FVM ren de let alap ján el is mert
Ter me lõi Cso port, vagy

cc) nö vé nyi ere de tû me zõ gaz da sá gi ter mé kek üz let sze -
rû fel vá sár lá sát a ké re lem be adá sát meg elõ zõ má so dik
nap tá ri év ja nu ár 1-jé tõl fo lya ma to san, meg sza kí tás nél kül
vég zi;

d) nyi lat ko zik a 4.  §-ban fog lalt kö te le zett sé gek vál la -
lá sá ról;

e) tel je sí ti az 1973/2004/EK ren de let 37–38. cik ké ben
fog lal ta kat.

(5) Fel vá sár ló ként  való el is me rés re vo nat ko zó ké re lem
be ad ha tó ab ban az eset ben is, ha a (4) be kez dés ca) pont ja
sze rin ti el sõd le ges fel dol go zó el is me ré se még fo lya mat -
ban van.

(6) Az 5.  § sze rin ti ké rel met nem kell be nyúj ta nia az
ügy fél nek, ha a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter „az 1973/2004/EK ren de let 37. cik ke alap ján ener -

gia nö vény fel dol go zó, fel vá sár ló ként tör té nõ el is me rés re”
vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vá sa alap ján 2007. év ben pi a ci
sze rep lõ ként tör té nõ el is me ré se már meg tör tént.

Az elismert piaci szereplõkre vonatkozó kötelezettségek,
követelmények

4.  §

(1) Az ügy fél az 1782/2003/EK ren de let IV. cím 5. fe je -
ze te alap ján tá mo ga tott te rü le ten meg ter melt ener gia nö vé -
nyek fel vá sár lá sá ra, át vé te lé re, fel hasz ná lá sá ra, nyil ván -
tar tá sá ra és azok el len õr zé sé re vo nat ko zó an kö te les:

aa) el sõd le ges fel dol go zó ese té ben a ter me lõ tõl köz -
vet le nül vagy köz vet ve el is mert fel vá sár ló tól át vett ener -
gia nö vény – el is mert vesz te sé gek kel csök ken tett – tel jes
mennyi sé gét a be ta ka rí tást kö ve tõ má so dik év jú li us 31-ig
ener ge ti kai ter mék elõ ál lí tá sá ra fel hasz nál ni, il let ve a köz -
tes ter mé ket ener ge ti kai ter mék elõ ál lí tá sá ra ér té ke sí te ni,
il let ve

ab) fel vá sár ló ese té ben a ter me lõk tõl át vett energia -
növény – el is mert vesz te sé gek kel csök ken tett – tel jes
mennyi sé gé vel azo nos mennyi sé get az el is mert el sõd le ges 
fel dol go zó nak az aa) pont sze rin ti cél ra át ad ni az elõ írt ha -
tár idõk be tar tá sá nak figye lembe véte lével;

b) a 3.  § (2) be kez dés a) pont já ban, il let ve a 3.  § (4) be -
kez dés a) pont já ban fog lalt nyil ván tar tás nak az
1973/2004/EK ren de let 38. cik ke sze rin ti fo lya ma tos ve -
ze té sé re;

c) a meg sem mi sí tett alap anyag, fõ ter mék, mel lék ter -
mék mennyi sé gé rõl, a meg sem mi sí tés in do ká nak fel tün te -
té sé vel kü lön nyil ván tar tást ve zet ni;

d) az el is me rés fel té te le it, fel hasz ná lást/to vább ér té ke -
sí tést, kész le te zést alá tá masz tó vo nat ko zó MVH köz le -
mény ben fog lal tak sze rin ti adat szol gál ta tás nak az MVH
ré szé re ele get ten ni;

e) tûr ni az MVH és az együtt mû kö dõ szer ve zet ál tal az
e ren de let, va la mint az 1973/2004/EK ren de let al kal ma zá -
sá val foly ta tott el len õr zé si te vé keny sé gét és köz re mû köd -
ni ab ban;

f) az 1973/2004/EK ren de let alap ján érin tett ter me lõ tõl
át ven ni az adott te rü le ten ter melt tel jes ener gia nö vény
mennyi sé get és ré szé re az át vé tel rõl – a vo nat ko zó MVH
köz le mény ben fog lal tak sze rin ti adat tar ta lom mal – szál lí -
tá si bi zony la tot ki ál lí ta ni;

g) az el is me rés fel té te le i nek meg ál la pí tá sát érin tõ va la -
mennyi ese mény rõl, tény rõl azok be kö vet kez tét, fenn ál lá -
sát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül az MVH-t írás ban ér te sí te -
ni;

h) alap anyag meg sem mi sí té se ese tén a kö vet ke zõ kö -
ve tel mé nyek nek meg fe lel ni:

ha) a meg sem mi sí tést köve tõen vissza ma ra dó hul la dék 
anya got élel mi szer-, il let ve ta kar mány célú fel hasz ná lás ra
al kal mat lan ná ten ni,
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hb) a meg sem mi sí tés elõtt öt mun ka nap pal a meg sem -
mi sí tés ter ve zett ide jé rõl, hely szí né rõl, az al kal ma zott el -
já rás ról és a meg sem mi sí te ni ter ve zett alap anyag mennyi -
sé gé rõl az MVH-t írás ban és elekt ro ni kus úton (fa xon,
e-ma il ben) is ér te sí te ni.

(2) Az ügy fél, ha az (1) be kez dés ben, il let ve az
1973/2004/EK ren de let 32. cikk ben fog lalt kö te le zett ség -
nek nem tesz ele get, ak kor az 1973/2004/EK ren de let
37. cikk 4. be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg -
fele lõen a (3) be kez dés sze rin ti el já rás alap ján meg ha tá ro -
zott összeg meg fi ze té sé re kö te les az aláb bi ese tek ben:

a) a hely szí ni el len õr zés, il let ve az MVH ál tal ren del -
ke zés re álló ada tok, ira tok alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a
fel vá sá rolt, át vett ener gia nö vény egy ré szét élelmiszer -
ipari vagy ta kar mány cél ra ér té ke sí ti, hasz nál ja fel;

b) nem tud ja hi telt ér dem lõ en bi zo nyí ta ni, hogy az át -
vett, fel vá sá rolt ener gia nö vé nyek tel jes mennyi sé gét ener -
ge ti kai cél ra hasz nál ta fel, il let ve azt nem az (1) be kez dés
h) pont já ban fog lal tak sze rint sem mi sí tet te meg;

c) az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé nek is mé telt fel szó lí tás el le né re sem tesz
ele get ha tár idõ ben; vagy

d) egyéb mó don meg sér ti az 1973/2004/EK ren de let -
ben fog lalt kö ve tel mé nye ket.

(3) A meg ál la pít ha tó fo rint összeg mér té ke az
1973/2004/EK ren de let 31. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint 60 euró és a jog sér tés sel érin tett – hek -
tár ban meg ál la pí tott – te rü let szor za ta. A jog sér tés sel érin -
tett te rü let nagy sá ga a jog sér tés sel érin tett alapanyag-
 mennyiség és a be szál lí tói nyi lat ko za tok te rü le ti ada tai
alap ján meg ál la pí tott át la gos ter més át lag alap ján ke rül
meg ha tá ro zás ra. A jog sér tés sel érin tett alapanyag-
 mennyiségét a ren del ke zés re álló ira tok, ada tok, il let ve az
együtt mû kö dõ szer ve zet szak vé le mé nye alap ján, az ál ta lá -
no san el ter jedt tech no ló gi ai el já rá sok so rán al kal ma zott
tech ni kai együtt ha tók al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni.

(4) Az ügy fél nek a (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé gei a ter me lõk tõl már át vett ter mény mennyi -
ség vo nat ko zá sá ban, an nak e ren de let ben fog lal tak sze rin ti 
fel hasz ná lá sá ig, il let ve to vább ér té ke sí té sé ig ak kor is fenn -
áll nak, ha az el is me ré si nyil ván tar tás ból az (5) be kez dés
alap ján tör lik.

(5) Az MVH az el is me ré si nyil ván tar tás ból az ügy fe let
tör li, aki a tör lés rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
nek évét köve tõen leg fel jebb há rom évig nem nyújt hat be
el is me rés re vo nat ko zó ké rel met, ha:

a) az (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gei meg sze -
gé se  miatt a (2) be kez dés alap ján szank ci ó val súj tot ták;

b) a tá mo ga tás igény be vé te lé hez kap cso ló dó an, az
e ren de let ben fog lal ta kat szán dé ko san vagy sú lyos gon dat -
lan ság ból meg sér ti, il let ve  valótlan ada tot szol gál tat;

c) a (6) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen az el is -
me ré si nyil ván tar tás ban tör té nõ re giszt rá ció meg erõ sí té sé -
rõl ha tár idõn be lül nem nyi lat ko zik;

d) a be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt nem fe lel meg az
e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek;

e) az 5.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint ké rel met
nyújt be az el is me ré si nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés re.

(6) Ha az ügy fél az (5) be kez dés a), il let ve b) pont já ban
fel so rolt jog sér tés  miatt ke rül az el is me ré si nyil ván tar tás -
ból tör lés re, ak kor a tör lés rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé nek évét köve tõen leg fel jebb há rom évig nem
nyújt hat be el is me rés re vo nat ko zó ké rel met.

(7) Az el is me ré si nyil ván tar tás ak tu a li zá lá sa, kar ban tar -
tá sa cél já ból az MVH leg alább 15 na pos ha tár idõ vel fel -
szó lít hat ja az ügy fe let az el is me ré si nyil ván tar tás ban tör té -
nõ re giszt rá ció nyi lat ko zat ban tör té nõ meg erõ sí té sé re, il -
let ve az 1973/2004/EK ren de let ben fog lalt fel té te lek tel je -
sí té sé re vo nat ko zó ada tok egyez te té sé re.

Elismerési kérelem, elismerési nyilvántartásból történõ
törlésére vonatkozó kérelem benyújtása

5.  §

(1) Az el is me rés re vo nat ko zó ké rel met
a) szep tem ber 1-jé tõl ok tó ber 31-ig,
b) 2007. év ben e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl 2007. de -

cem ber 7-ig
le het az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz be nyúj ta ni.

(2) Fel vá sár ló ként tör té nõ el is me rés hez szük sé ges ké -
rel met és a ké re lem hez mel lé kelt do ku men tu mo kat, nyi lat -
ko za to kat az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) El sõd le ges fel dol go zó ként tör té nõ el is me rés hez
szük sé ges ké rel met és a ké re lem hez mel lé kelt do ku men tu -
mo kat, nyi lat ko za to kat a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti el is me ré si ké re lem hez a
4. szá mú mel lék let sze rint nyi lat ko zat mel lé kel he tõ ar ról,
hogy a ké rel me zõ hoz zá já ru lá sát adja az el ér he tõ sé ge, va -
la mint a fel dol goz ni/fel vá sá rol ni ter ve zett ener gia nö vény
tí pu sá nak köz zé té te lé hez.

(5) Ha az ügy fél hi á nyos ké rel met nyújt be, ak kor az
MVH leg alább nyolc na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra szó -
lít ja fel az ügy fe let.

(6) Az (5) be kez dés tõl el té rõ en a 2007. év ben be nyúj tott 
ké rel mek ese té ben hi ány pót lás nem nyújt ha tó be.

(7) A tárgy év ben nem nyújt hat be az ügy fél el is me ré si
nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met, ha:

a) a 4.  § (4) be kez dé se sze rin ti szank ció ha tá lya alatt
áll, vagy

b) ko ráb ban be adott el is me ré si ké rel mé nek el bí rá lá sa
fo lya mat ban van.

(8) Az el is me ré si nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés re vo -
nat ko zó ké re lem az év bár mely idõ sza ká ban be nyújt ha tó
az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz.
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(9) Az ügy fél az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz be nyúj tott 
írás be li nyi lat ko zat tal az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ sza kon be lül kér he ti az el is me ré si ké rel mé nek vissza -
vo ná sát, mó do sí tá sát.

Kérelmek elbírálása, fellebbezés

6.  §

(1) A ké rel met elsõ fo kon az MVH Köz vet len Tá mo ga -
tá sok Igaz ga tó sá ga – a ké re lem ada tai, a mel lé kelt do ku -
men tu mok, va la mint el sõd le ges fel dol go zók ese té ben a
(2)–(4) be kez dé sek ben fog lalt hely szí ni el len õr zés alap -
ján – bí rál ja el, an nak ered mé nyé rõl ha tá ro zat ban ér te sí ti
az ügy fe let.

(2) El sõd le ges fel dol go zók ese té ben az MVH hely szí ni
el len õr zést vé gez, amely nek so rán vizs gál ja:

a) a ké re lem hez mel lé kelt do ku men tá ci ók ad mi niszt ra -
tív meg fe le lé sét;

b) a ké re lem ben sze rep lõ ada tok  valódiságát, kü lö nö -
sen a be ren de zé sek do ku men tá ci ó ja és tény le ges meg lé te
kö zöt ti egyez õs éget;

c) a be ren de zé sek tech no ló gi ai pa ra mé te re it, üze mel te -
té sé nek té nyét;

d) a be ren de zés sel, tech no ló gi ai sor ral a ké re lem ben
jel zett alap anyag(ok) ener gia ter mék ké, il let ve köz tes ter -
mék ké  való fel dol goz ha tó sá gát.

(3) A hely szí ni el len õr zés so rán az MVH a ké re lem ben
fog lal ta kon túl me nõ en to váb bi, az ener gia nö vé nyek kész -
le te zé sé hez, va la mint az ener gia ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz, a 
be ren de zé sek üze mel te té sé hez szo ro san kap cso ló dó do ku -
men tu mok (pél dá ul: gép könyv, kar ban tar tá si nap ló stb.)
be mu ta tá sát is kér he ti.

(4) A hely szí ni el len õr zés ered mé nyé rõl az MVH jegy -
zõ köny vet ál lít ki, amely hez mel lé ke li a (3) be kez dés sze -
rin ti do ku men tu mok – MVH el len õr és ügy fél ál tal alá írt –
má so la tát.

(5) A hely szí ni el len õr zés ter ve zett idõ pont já ról az
MVH ér te sí ti az ügy fe let. Az ügy fél kö te les biz to sí ta ni a

hely szí ni el len õr zés le he tõ sé gét és a le foly ta tá sá hoz szük -
sé ges fel té te le ket. Amennyi ben a hely szí ni el len õr zés az
ügy fél nek fel ró ha tó ok ból hi ú sul meg, az MVH a ké rel met
el uta sít ja.

(6) A ké re lem ér té ke lé sé nek, el fo ga dá sá nak nem fel té -
te le a 4. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko zat be nyúj tá sa,
de az ab ban meg ha tá ro zott ada tok csak ak kor ke rül nek
köz zé té tel re, ha ah hoz az ügy fél hoz zá já rult.

Közzététel

7.  §

(1) Az el is me ré si nyil ván tar tást az ügy fél köz zé tett ada -
ta i val az MVH min den év de cem ber 15-ig az MVH hon -
lap ján köz zé te szi.

(2) Az el is me ré si nyil ván tar tás ban be kö vet ke zett vál to -
zá sok ról, kü lö nö sen a 4.  § (5) be kez dés sze rin ti tör lés rõl,
az MVH köz le mény ben is tá jé koz tat ja az ér in tet te te ket.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és a §
(6) be kez dé se 2008. ja nu ár 1. nap ján ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
IV. és IVa. cí me i ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re -
ket, to váb bá a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re
 való hasz ná la tát il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá -
nak rész le tes sza bá lyo zá sá ról  szóló, 1973/2004/EK bi zott -
sá gi ren de let 37. cik ké ben fog lal tak vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

Kérelem
felvásárlóként történõ elismeréshez

I. Azonosító adatok

1. Fel vá sár ló neve: ......................................................................................................................................................

2. Cég név: ...................................................................................................................................................................

3. Cég jegy zék szám: ....................................................................................................................................................

4. Cím: ........................................................................................................................................................................

5. Adó szám/adó azo no sí tó jel: .....................................................................................................................................

6. Re giszt rá ci ós szám: .................................................................................................................................................

7. Kap cso lat tar tó neve, be osz tá sa: ..............................................................................................................................

  le ve le zé si címe: ....................................................................................................................................................

  te le fon/fax szá ma: .................................................................................................................................................

  (e-ma il címe): .......................................................................................................................................................

8. Nyil vá nos el ér he tõ ség1: ..........................................................................................................................................

II. Elbírálást megalapozó adatok, dokumentációk

9. Kul tú rán kén ti bon tás ban a fel vá sá rol ni ter ve zett alap anya gok és mennyi sé ge:

Kul tú ra meg ne ve zé se
Éven te fel vá sá rol ni ter ve zett mennyi ség

(ton na)
2008-tól a fel vá sá rol ni ter ve zett mennyi ség 
(ton na) és érin tett ter mõ te rü let nagy sá ga (ha)

Össze sen

10. El sõd le ges fel dol go zó val kö tött szer zõ dés ese tén2:

El sõd le ges fel dol go zó neve, re giszt rá ci ós szá ma Be szál lí ta ni ter ve zett alap anya gok, mennyi sé ge Be szál lí tás ter ve zett hó nap jai, hely szí ne

1 Azon el ér he tõ ség, ame lyen a ter me lõk a ké rel me zõt szer zõ dés kö tés cél já ból el ér he tik. A 8. pont sze rin ti ada tok csak ak kor ke rül nek köz zé té tel re, ha az
ügy fél a 4. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot cég sze rû en alá ír va csa tol ja.

2 Amennyi ben a fel vá sár ló több el sõd le ges fel dol go zó val kö tött szer zõ dés sel ren del ke zik, a táb lá zat so rai ér te lem sze rû en bõ vít he tõk.
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A ké re lem hez mel lé kel ni kell
A)
11. Az el is mert vagy el is me rés alatt álló el sõd le ges fel dol go zó val kö tött szer zõ dés egy ere de ti pél dá nyát.
12. Ter me lõi Cso port ese tén a Ter me lõi Cso port ként tör té nõ el is me rés má so la tát3.
13. Har minc nap nál nem ré geb bi hi te les cég bí ró sá gi ki vo na tot, alá írá si cím pél dány má so la tát4.
14. Azo kat a do ku men tu mo kat, szám vi te li do ku men tu mok hi te les má so la ta it5, ame lyek alá tá maszt ják a 3.  § (4) be -

kez dés cc) pont já ban fog lal ta kat6.
15. A kész let nyil ván tar tás ra vo nat ko zó szám vi te li és egyéb sza bá lyo zás le írá sát.
16. Az alap anya gok mé ré sé re szol gá ló mé rõ esz kö zök jog sza bá lyok nak meg fe le lõ hi te le sí té si do ku men tá ci ó i nak má -

so la tát, nem sa ját tu laj do nú mé rõ esz köz ese tén a tar tós hasz ná lat ra vo nat ko zó bér le ti szer zõ dés, hoz zá já ru ló nyi lat ko zat
má so la tát.

B)
Nyi lat ko za tok

17. ,,Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy az 1782/2003/EK ren de let IV. cím 5. fe je ze te alap ján tá mo ga tás sal érin tett
te rü let rõl fel vá sá rolt ener gia nö vény (a továb biak ban: ener gia nö vény) tel jes mennyi sé gét ki zá ró lag a ren de let alap ján el -
is mert pi a ci sze rep lõ ré szé re ér té ke sí tem to vább, olyan szál lí tá si ha tár idõ vel, hogy az ener gia nö vény a be ta ka rí tá sát kö -
ve tõ má so dik év jú li us 31-ig ener ge ti kai ter mék elõ ál lí tá sá ra fel hasz nál ha tó le gyen.”

18. ,,Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy az át vett ener gia nö vé nyek be szál lí tá sá ra, to vább ér té ke sí té sé re, rak tá ro zá sá -
ra vo nat ko zó zárt, hé zag men tes, nap ra kész nyil ván tar tá si rend szert ve ze tek.”

19. ,,Kö te le zett sé get vál la lok az el is me rés fel té te le it, fel hasz ná lást/to vább ér té ke sí tést, kész le te zést alá tá masz tó, va -
la mint az 1973/2004/EK ren de let 38. és 39. cik ké ben fog lalt adat szol gál ta tás ra.”

20. ,,Kö te le zett sé get vál la lok az MVH-val, vagy az an nak ne vé ben el já ró együtt mû kö dõ szer ve zet tel tör té nõ köz re -
mû kö dés re e ren de let, va la mint az 1973/2004/EK ren de let alap ján vég zett el len õr zé si te vé keny ség ben.”

21. ,,Kö te le zett sé get vál la lok, hogy az ener gia nö vény ter me lés vo nat ko zá sá ban ve lem szer zõ dés ben álló ter me lõk tõl
az adott te rü le ten ter melt tel jes ener gia nö vény mennyi sé get át ve szem és a ter me lõ ré szé re a vo nat ko zó MVH köz le -
mény ben fog lal tak sze rin ti szál lí tá si bi zony la tot ki ál lí tom.”

22. ,,Tu do má sul ve szem, hogy a 17–21. pon tok ban, il let ve az 1973/2004/EK ren de let 32. cik ké ben, il let ve a 4.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek meg sze gé se ese tén az MVH ál tal ki rótt összeg meg fi ze té sé re va gyok kö te les.”

23. ,,Tu do má sul ve szem, hogy  valótlan adat szol gál ta tás, il let ve az 1973/2004/EK ren de let ma gyar or szá gi al kal ma zá -
sá val kap cso la tos elõ írások szán dé kos vagy sú lyos gon dat lan sá gom ból ere dõ meg sér té se  miatt az el is me ré si nyil ván tar -
tás ból tör lés re ke rül he tek, il let ve ab ból leg fel jebb 3 évig ki zár hat nak.”

24. ,,Nyi lat ko zom ar ról, hogy a ké re lem ben meg adott ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.”

Kelt, ...........................................................

................................................
Cégszerû aláírás

3 Amennyi ben a fel vá sár ló el is mert Ter me lõi Cso port.
4 Gaz da sá gi tár sa ság ese tén min den eset ben csa tol ni szük sé ges.
5 Pél dá ul 9-es szám la osz tály fõ köny vi ki vo na ta, szál lí tá si, fel vá sár lá si jegy má so la ta stb.
6 Amennyi ben a fel vá sár ló nem ren del ke zik el sõd le ges fel dol go zó val kö tött szer zõ dés sel, il let ve nem el is mert Ter me lõi Cso port.
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2. számú melléklet a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

Kérelem7

elsõdleges feldolgozóként történõ elõ ze tes elismeréshez

I. Azonosító adatok

1. Fel dol go zó neve: .....................................................................................................................................................
2. Cég név: ...................................................................................................................................................................
3. Cég jegy zék szám: ....................................................................................................................................................
4. Cím: ........................................................................................................................................................................
5. Adó szám/adó azo no sí tó jel: .....................................................................................................................................
6. Re giszt rá ci ós szám: ................................................................................................................................................
7. Kap cso lat tar tó neve, be osz tá sa: ..............................................................................................................................
  le ve le zé si címe: ....................................................................................................................................................
  te le fon/fax szá ma: .................................................................................................................................................
  (e-ma il címe): .......................................................................................................................................................
8. Nyil vá nos el ér he tõ ség8: ...........................................................................................................................................

II. Elbírálást megalapozó adatok, dokumentációk9

9. Fel dol go zó üzem egy sé gek te le pí té sé nek hely szí ne10: .............................................................................................
10. Az alap anya gok fel dol go zá sá val elõ ál lí tott fõbb vég ter mé kek11: .........................................................................
11. A gyár tá si fo lya mat ban részt ve võ be ren de zé sek, tech no ló gi ai egy sé gek12: .........................................................

Meg ne ve zé se Tí pu sa, név le ges ka pa ci tá sa Azo no sí tó szá ma
Üzem be he lye zés idõ pont ja, 

alá tá masz tó do ku men tum szá ma

12. Kul tú rán kén ti bon tás ban a fel dol goz ni ter ve zett alap anya gok és mennyi sé ge:

Kul tú ra meg ne ve zé se
Éven te fel dol goz ni ter ve zett mennyi ség

(ton na)
2008-tól fel vá sá rol ni ter ve zett mennyi ség (ton na)

és érin tett ter mõ te rü let nagy sá ga (ha)

Össze sen

7 Az ügy fél kö te les a ké re lem min den lap ját kéz je gyé vel el lát ni, a má so lat ban csa tolt do ku men tu mo kat cég sze rû en alá ír ni.
8 Azon el ér he tõ ség, ame lyen a ter me lõk a ké rel me zõt szer zõ dés kö tés cél já ból el ér he tik. A 8. pont sze rin ti ada tok csak ak kor ke rül nek köz zé té tel re, ha az

ügy fél a 4. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot cég sze rû en alá ír va csa tol ja.
9 Ha az ügy fél több ener gia ter mék elõ ál lí tá sá ra szol gá ló fel dol go zó ka pa ci tás sal ren del ke zik (pl. bio massza ka zán, olaj saj to ló stb.),  úgy a do ku men tá ci ó -

kat – a cég bí ró sá gi ki vo nat ki vé te lé vel – ka pa ci tás tí pu son ként és te lep he lyen ként kü lön-kü lön is meg kell adni.
10 Mo bil gép egy ség ese tén a hely szín, ahol a be ren de zés ál lan dó tá ro lá sa, kar ban tar tá sa meg tör té nik, il let ve a fi zi kai meg lé té nek hely szí ni el len õr zé se le -

foly tat ha tó.
11 Pl. bio dí zel, nö vé nyi olaj, bi o e ta nol, bio gáz, pel let, bri kett, hõ- és vil la mos ener gia stb.
12 A be ren de zés tech no ló gi ai blok kon ként is meg ad ha tó, ha funk ci o ná li san össze tar to zó rész egy sé get ké pez nek, a so rok ér te lem sze rû en bõ vít he tõ ek.
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13. Kul tú rán kén ti bon tás ban a fel dol goz ni ter ve zett alap anya gok, vég ter mé kek, mel lék ter mé kek, hul la dé kok fi zi kai
együtt ha tói:

Egy ség nyi alap anyag 
mennyi sé ge (t)

Elõ ál lí tott fõ ter mé kek mennyi sé ge
 Elõ ál lí tott mel lék ter mé kek 

mennyi sé ge 
Ke let ke zõ hul la dé kok mennyi sé ge

14. Az alap anya gok, fõ- és mel lék ter mé kek, hul la dé kok mé ré sé re szol gá ló mé rõ esz kö zök:

Mé rõ esz köz meg ne ve zé se, tí pu sa
Mért fõ- vagy mel lék ter mék, 

il let ve hul la dék
 Mé rés di men zi ó ja, pon tos sá ga

Mé rõ esz köz hi te le sí té si 
en ge dé lyé nek szá ma

A ké re lem hez csa tol ni kell:

15. A fel dol go zás, gyár tá si fo lya mat tech no ló gi ai váz la tát, fo lya mat áb rá ját.
16. Az alap anya gok, köz tes-, fõ- és mel lék ter mé kek, hul la dé kok mé ré sé re szol gá ló mé rõ esz kö zök jog sza bá lyok nak

meg fe le lõ hi te le sí té si do ku men tá ci ó i nak má so la tát.
17. Gaz da sá gi tár sa ság ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég bí ró sá gi ki vo nat, alá írá si cím pél dány má so la tát.
18. A kész let nyil ván tar tás ra vo nat ko zó szám vi te li és egyéb sza bá lyo zás le írá sát.
19. Az ener gia ter mé kek ér té ke sí té sé re vo nat ko zó szer zõ dé sek má so la tát.
20. Al ko hol, il let ve ész ter elõ ál lí tá sa ese tén az adó rak tá ri en ge dély má so la tát.
21. 0,5 MWe ka pa ci tást meg ha la dó vil la mos erõ mû, fû tõ mû, il let ve bio gáz erõ mû ese té ben a Ma gyar Ener gia hi va tal

en ge dé lyé nek má so la tát.

Nyi lat ko za tok, meg ha tal ma zá sok:

22. ,,Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy az 1782/2003/EK ren de let IV. cím 5. fe je ze te alap ján tá mo ga tás sal érin tett
te rü let rõl fel vá sá rolt ener gia nö vény (a továb biak ban: ener gia nö vény) tel jes mennyi sé gét ki zá ró lag az 1782/2003/EK
ren de let IV. cím 5. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ener gia ter mék elõ ál lí tá sá nak cél já ból hasz ná lom fel, il let ve köz tes ter mék
elõ ál lí tá sa ese tén a ter mé ket ki zá ró lag a fen ti cél ra ér té ke sí tem to vább. Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy a be ta ka rí tást
kö ve tõ má so dik év jú li us 31-ig az ener gia nö vényt a fen ti cél ra fel hasz ná lom.”

23. ,,Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy az át vett ener gia nö vé nyek be szál lí tá sá ra, to vább ér té ke sí té sé re, rak tá ro zá sá -
ra, fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó zárt, hé zag men tes, nap ra kész nyil ván tar tá si rend szert ve ze tek.”

24. ,,Kö te le zett sé get vál la lok, hogy az ener gia nö vé nyek bõl elõ ál lí tott fõ ter mék, mel lék ter mék, to váb bá meg sem mi -
sí tett alap anyag mennyi ség rõl kü lön nyil ván tar tást is ve ze tek.”

25. ,,Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy az alap anyag meg sem mi sí té se nem je lent élel mi szer célú fel hasz ná lást, a
meg sem mi sí té si el já rás so rán kép zõ dõ ma rad vány anya got, hul la dé ko kat élel mi szer célú fel hasz ná lás ra al kal mat lan ná
te szem.”

26. ,,Kö te le zett sé get vál la lok az el is me rés fel té te le it, fel hasz ná lást/to vább ér té ke sí tést, kész le te zést alá tá masz tó, va -
la mint az 1973/2004/EK ren de let 38. és 39. cik ké ben fog lalt adat szol gál ta tás ra.”

27. ,,Kö te le zett sé get vál la lok az MVH-val, vagy az an nak ne vé ben el já ró együtt mû kö dõ szer ve zet tel tör té nõ köz re -
mû kö dés re e ren de let ben fog lal tak, va la mint az 1973/2004/EK ren de let alap ján vég zett el len õr zé si te vé keny ség ben.”

28. ,,Kö te le zett sé get vál la lok, hogy az ener gia nö vény ter me lés vo nat ko zá sá ban ve lem szer zõ dés ben álló ter me lõk tõl
az adott te rü le ten ter melt tel jes ener gia nö vény mennyi sé get át ve szem és a ter me lõ ré szé re a vo nat ko zó MVH köz le -
mény ben fog lal tak sze rin ti szál lí tá si bi zony la tot ki ál lí tom.”

29. ,,Tu do má sul ve szem, hogy a 21–28. pon tok ban, il let ve az 1973/2004/EK ren de let 32. cik ké ben, il let ve a 4.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek meg sze gé se ese tén az MVH ál tal ki rótt szank ció meg fi ze té sé re va gyok kö te les.”

30. ,,Tu do má sul ve szem, hogy  valótlan adat szol gál ta tás, il let ve az 1973/2004/EK ren de let ma gyar or szá gi al kal ma zá -
sá val kap cso la tos elõ írások szán dé kos vagy sú lyos gon dat lan sá gom ból ere dõ meg sér té se  miatt az el is me ré si nyil ván tar -
tás ból tör lés re ke rül he tek, il let ve ab ból leg fel jebb 3 évig ki zár hat nak.”

31. „Nyi lat ko zom ar ról, hogy a ké re lem ben meg adott ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.”

Kelt, ....................................................

................................................
Cégszerû aláírás
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3. számú melléklet a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

Energianövény típusok

01 – ka lá szos ga bo na fé lék 08 – ener gia fû

02 – ku ko ri ca 09 – ken der

03 – rep ce 10 – ci rok, cukorcirok

04 – nap ra for gó 11 – Mis cant hus

05 – cu kor ré pa 12 – fás szá rú ener gia ül tet vény

06 – bur go nya 13 – vízi nád

07 – csi csó ka 14 – egyéb*

* A 01–13. tí pus ba nem tar to zó 14. tí pus meg je lö lé se ese tén az ügy fél nek meg kell ha tá roz nia az ener gia nö vényt.

4. számú melléklet a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

NYILATKOZAT

Alul írott ...................................................................................... (ügy fél neve, szék he lye) hoz zá já ru lok ah hoz, hogy
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal a pi a ci sze rep lõk nek az 1973/2004/EK ren de let 37. cik ke alap ján ener gia -
nö vény fel dol go zó ként, il let ve fel vá sár ló ként tör té nõ el is me ré sé rõl  szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM ren de let 7.  §-a alap -
ján köz zé tett ada tok kö zött a

Adat Alá írás*

A ké re lem 8. pont ja sze rin ti el ér he tõ sé ge met

A fel dol goz ni/fel vá sá rol ni ter ve zett ener gia nö vény tí pu sát

nyil vá nos ság ra hoz za.

* Csak azok az ada tok ke rül nek köz zé té tel re, ahol az ügy fél a vo nat ko zó osz lo pot az alá írás ro vat ban cég sze rû en alá ír ja.

Kelt, ...........................................................

.............................................
Cégszerû aláírás
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

142/2007. (XI. 28.) FVM
rendelete

a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõ írásairól
 szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról
és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
10.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
va la mint 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.  § e) pont já ban ka pott fel adat kör ében el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól  szóló
44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ, 76. pont tal egé szül
ki.

[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:]

„76. a Bi zott ság 2006/77/EK irány el ve (2006. szep tem -
ber 29.) a 2002/32/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -

elv elsõ mel lék le té nek a ta kar mány ban elõ for du ló szer ves
klór ve gyü le tek leg na gyobb szint je i nek te kin te té ben tör té -
nõ mó do sí tá sá ról.”

2.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

4.  §

Ez a ren de let a 2002/32/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv I. mel lék le té nek a ta kar mány ban elõ for du ló
szer ves klór ve gyü le tek leg na gyobb szint jé nek te kin te té -
ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 2006. szep tem ber 29-i
2006/77/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gál ja.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 142/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le te I. B fe je ze té nek 17–26. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ szö veg ré szek lép nek:

Nem kí vá na tos anyag
Ta kar má nyo zás ra szánt 

ter mék

Leg na gyobb tar ta lom mg/kg-ban (ppm),
12%-os ned ves ség tar tal mú ta kar mány ra

vo nat ko zó an

(1) (2) (3)

17. Ald rin


Ön ma gá ban 
vagy 
kom bi nál va, 
di eld rin ben 
ki fe jez ve

Összes ta kar mány, ki vé ve:
– zsí rok és ola jok
– hal ta kar mány

0,01
0,1
0,02 

Az ald rin és a
di eld rin leg-
na gyobb szint je,
ön ma gá ban vagy
kom bi nál va, 
di eld rin ben

18. Di eld rin

19. Kam fek lór (to xa fén) – a CHB 26, 50 és
62(*) in di ká tor kon ge ne rek össze ge

Hal, más vízi ál la tok, ezek bõl ké szült
ter mé kek és mel lék ter mé kek, a hal olaj
ki vé te lé vel

0,02

Hal olaj(**) 0,2
Hal ta kar mány(**) 0,05

20. Klór dán (a cisz- és transz izo me rek,
va la mint az oxi klór dán össze ge, klór dán ban 
ki fe jez ve)

Összes ta kar mány, ki vé ve:
– zsí rok és ola jok

0,02
0,05

21. DDT (a DDT-, TDE- és DDE-izo me rek
össze ge, DDT-ben ki fe jez ve)

Összes ta kar mány, ki vé ve:
– zsí rok és ola jok

0,05
0,5

22. En do szul fán (az al fa- és bé ta-izo me rek,
va la mint az en do szul fán-szul fát össze ge,
en do szul fán ban ki fe jez ve)

Összes ta kar mány, ki vé ve:
– ku ko ri ca és an nak fel dol go zá sá ból
szár ma zó ku ko ri ca ter mé kek
– ola jos mag vak és az azok fel dol go zá sá ból
szár ma zó ter mé kek a nyers nö vé nyi olaj
ki vé te lé vel
– nyers nö vé nyi olaj
– tel jes ér té kû hal ta kar mány

0,1

0,2

0,5
1,0

0,005
23. End rin (az end rin és a del ta-ke toi-end rin 
össze ge, end rin ben ki fe jez ve)

Összes ta kar mány, ki vé ve:
– zsí rok és ola jok

0,01
0,05

24. Hep tak lór (a hep tak lór és a hep taklór- 
  epoxid össze ge, hep tak lór ban ki fe jez ve)

Összes ta kar mány, ki vé ve:
– zsí rok és ola jok

0,01
0,2

25. He xak lór-ben zol (HCB) Összes ta kar mány, ki vé ve:
– zsí rok és ola jok

0,01
0,2

26. He xak lór-cik lo he xán (HCH) Összes ta kar mány, ki vé ve:
– zsí rok és ola jok

0,02
0,2

26.1. al fa-izo me rek Összes ta kar mány-alap anyag, ki vé ve:
– zsí rok és ola jok

0,01
0,1

26.2. bé ta-izo me rek Összes ta kar mány, ki vé ve:
– te je lõ te he nek nek szánt össze tett
ta kar mány

0,01

0,005
26.3. gam ma-izo me rek Összes ta kar mány, ki vé ve:

– zsí rok és ola jok
0,2
2,0

(*) Szá mo zás a Par lar-rend szer sze rint, akár CHB-,, akár „Par lar”-elõ tag gal:
   – CHB 26: 2-en do,3-exo,5-en do, 6-exo, 8,8,10,10-ok tak lór bor nán,
   – CHB 50: 2-en do,3-exo,5-en do, 6-exo, 8,8,9,10,10-no nak lór bor nán,
   – CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-no nak lór bor nán.
(**) A szin te ket 2007. de cem ber 31-ig fe lül kell vizs gál ni a leg na gyobb szin tek csök ken té se cél já ból.”
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A honvédelmi miniszter
40/2007. (XI. 28.) HM

rendelete

a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén
történõ megszüntetésének eljárási szabályairól

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dé sé nek ah) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a
Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
51.  §-ában fog lalt fel adat kö röm ben az aláb bi a kat ren de -
lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, szer -
zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ál lo má nyú ka to ná i ra ter -
jed ki.

2.  §

A Hjt. 59.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti mél -
tat lan ná vá lást a szol gá la ti jog vi szony meg szün te té sé re jo -
go sult pa rancs nok, ve ze tõ (a továb biak ban: pa rancs nok)
mél tat lan sá gi el já rás ke re té ben ál la pít ja meg.

3.  §

(1) A pa rancs nok mél tat lan sá gi el já rást ren del el, ha a
tu do má sá ra ju tott té nyek alap ján az ál lo mány tag ja ál tal el -
kö ve tett cse lek mény al kal mas le het a Hjt. 59.  §-a (6) be -
kez dé sé nek c) pont ján ala pu ló ka to nai szol gá lat ra  való
mél tat lan ság meg ál la pí tá sá ra. A pa rancs nok a tu do má sá ra
ju tott té nyek alap ján a mél tat lan sá got kü lön el já rás nél kül
is meg ál la pít hat ja, ha az ál lo mány tag ja eh hez írás ban hoz -
zá já rul.

(2) A mél tat lan sá gi el já rást ha tá ro zat tal kell el ren del ni,
amely nek egy pél dá nyát az el já rás alá vont sze mély nek,
kép vi se lõ jé nek kell kéz be sí te ni. A ha tá ro zat nak tar tal maz -
nia kell az el já rás alap já ul szol gá ló té nye ket, kö rül mé nye -
ket, az el já rás le foly ta tá sá val kap cso la tos ha tár idõ ket, to -
váb bá az el já rás alá vont sze mély jo ga i ról  való tájékoz -
tatást.

(3) A pa rancs nok a (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ban a
mél tat lan sá gi el já rás el ren de lé sé vel egy ide jû leg vizs gá lót
je löl ki az irá nyí tá sa alá tar to zó ka to nai szer ve zet jogi és
igaz ga tá si szol gá la tá nak ál lo má nyá ból a tény ál lás meg ál -
la pí tá sá hoz, a mél tat lan sá got vagy an nak hi á nyát meg ala -
po zó kö rül mé nyek tisz tá zá sá hoz szük sé ges bi zo nyí té kok
fel de rí té sé re és össze gyûj té sé re.

(4) A pa rancs nok a vizs gá ló ja vas la ta alap ján az el já rást
meg szün te ti vagy az ügy el bí rá lá sá ra há rom ta gú mél tat -
lan sá gi bi zott sá got (a továb biak ban: bi zott ság) hoz lét re.
Az el já rás alá vont sze mély írás be li ké rel me alap ján a pa -
rancs nok a vizs gá ló ja vas la tai alap ján a bi zott ság lét re ho -
zá sa nél kül is ér de mi dön tést hoz hat.

(5) A bi zott ság el nö két és to váb bi két tag ját a pa rancs -
nok az irá nyí tá sa alá tar to zó szerv hi va tá sos ál lo má nyá ból
az el já rás alá vont tal leg alább azo nos rend fo ko za ti ál lo -
mány cso port ba tar to zók kö zül je lö li ki. Amennyi ben ilyen
sze mély nincs az adott szerv nél, a bi zott ság el nö két, il let ve 
tag ja it – a pa rancs nok meg ke re sé sé re – az elöl já ró pa -
rancs nok je lö li ki az ál ta la irá nyí tott szer vek ál lo má nyá -
ból.

(6) A mél tat lan sá gi el já rás ban vizs gá ló ként, bi zott ság
el nö ke ként és tag ja ként nem jár hat el az, aki tõl az ügy el fo -
gu lat lan meg íté lé se nem vár ha tó.

(7) A bi zott ság el nö ke ként és tag ja ként nem jár hat el az,
aki a mél tat lan sá gi el já rás ban, mint vizs gá ló vesz részt,
ille tõ leg a vizs gá ló ként el já ró, va la mint az el já rás alá vont
sze mély nek a Hjt. 2.  § (28) be kez dé se sze rin ti kö ze li hoz -
zá tar to zó ja.

(8) Az el já rás alá vont sze mély a vizs gá ló, a bi zott ság el -
nö ke, il let ve tag ja el len ki zá rá si okot je lent het be. A ki zá -
rás ról a pa rancs nok 3 na pon be lül ha tá roz.

(9) A (6)–(8) be kez dé sek ben fog lalt ki zá rás ra vonat -
kozó sza bá lyok a jegy zõ könyv ve zet õre is irány adók.

4.  §

(1) A mél tat lan sá gi el já rás alap já ul szol gá ló cse lek -
mény  miatt nem in dít ha tó mél tat lan sá gi el já rás, ha az ala -
pul szol gá ló cse lek mény el kö ve té se óta 1 év, vagy a pa -
rancs nok nak e cse lek mény rõl  való tu do más szer zé sé tõl
szá mít va 30 nap el telt.

(2) Ha a mél tat lan sá gi el já rás alap já ul szol gá ló cse lek -
mény egy ben bûn cse lek mény nek is mi nõ sül – az (1) be -
kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en –, az el já rás mind ad dig
meg in dít ha tó, amíg az a Bün te tõ Tör vény könyv 33.  §-a
sze rint el nem évült.

(3) Ha a cse lek mény rõl a pa rancs nok az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõn túl sze rez tu do mást, a mél tat -
lan sá gi el já rást csak az ál lo mány tag já nak a bün te tõ el já -
rás ban gya nú sí tott ként tör té nõ be vo ná sát köve tõen, az er -
rõl  való tu do más szer zés tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül
le het meg in dí ta ni.

(4) A mél tat lan sá gi el já rás alap já ul szol gá ló cse lek -
mény (1) be kez dés sze rin ti ha tár ide jé nek a kez dõ nap ja:

a) a cse lek mény el kö ve té sé nek nap ja,

b) ha a cse lek ményt va la mely kö te le zett ség el mu lasz -
tá sa vagy nem tel je sí té se  valósítja meg, az a nap, ami kor a
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kö te le zett ség tel je sí té sé re ren del ke zés re álló ha tár idõ
 eltelt,

c) ha a cse lek mény va la mely jog el le nes ál la pot fenn tar -
tá sá ban  valósul meg, az a nap, ami kor ez a jog el le nes ál la -
pot meg szû nik.

(5) Nincs he lye a mél tat lan sá gi el já rás meg in dí tá sá nak,
ha az ala pul szol gá ló cse lek ményt a pa rancs nok a mél tat -
lan sá gi el já rás meg szün te té sé vel már el bí rál ta.

5.  §

(1) A vizs gá ló a vizs gá la tot 15 na pon be lül je len tés el -
ké szí té sé vel fe je zi be. A vizs gá ló a je len té sé ben össze fog -
lal ja a ki fo gás olt cse lek mény el kö ve té sét, va la mint a
Hjt.-ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sát bi zo nyí tó té -
nye ket és kö vet kez te té se ket, és ezek alap ján ja vas la tot tesz 
a mél tat lan sá gi el já rás meg szün te té sé re, vagy a bi zott ság
lét re ho zá sá ra és a bi zott ság dön té sé re. Je len té sét a vizs gá -
lat be fe je zé sét kö ve tõ 5 na pon be lül fel ter jesz ti a pa rancs -
nok nak.

(2) A vizs gá ló a vizs gá lat so rán össze gyûj ti mind azo kat
a bi zo nyí té ko kat, ame lyek alap ján a bi zott ság dönt het a
szol gá la ti jog vi szony mél tat lan ság cí mén tör té nõ meg -
szün te té sé nek kez de mé nye zé sé rõl.

6.  §

(1) A pa rancs nok a vizs gá ló je len té sé nek kéz hez vé te lét
kö ve tõ 3 na pon be lül a 7.  § (4) be kez dé sé ben fenn ál ló ok
ese tén a mél tat lan sá gi el já rást meg szün te ti, vagy – a 3.  §
(4) be kez dé se sze rin ti ké re lem ki vé te lé vel – a vizs gá ló je -
len té sé nek meg kül dé sé vel a bi zott ság ülé sé nek össze hí vá -
sát kez de mé nye zi. A bi zott ság el nö ke a vizs gá ló je len té sé -
nek kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na pon be lü li idõ pont ra össze -
hív ja a bi zott ság ülé sét. Ha az ügy ér de mé rõl az ülé sen a
bi zott ság dön te ni nem tud, 8 na pon be lül is mé tel ten ülést
tart.

(2) A bi zott ság az ülé sén a bi zo nyí té ko kat ér té ke li, to -
váb bi bi zo nyí tást foly tat hat, ira to kat kér het be, ta nú kat
hall gat hat meg, szem lét tart hat vagy az újabb ülé sig a vizs -
gá lót a pa rancs nok út ján pót vizs gá lat ra, bi zo nyí té kok be -
szer zé sé re hív hat ja fel. A pót vizs gá la tot 8 na pon be lül be
kell fe jez ni.

(3) Pót vizs gá lat ese tén, an nak be fe je zé sé tõl szá mí tott
8 na pon be lül kell a bi zott ság nak foly ta tó la gos ülést tar -
tania.

(4) A bi zott ság ülé sén a ta gok nak együt te sen kell je len
len ni ük. A bi zott ság ülé sén a vizs gá ló és a jegy zõ könyv ve -
ze tõ rész vé te le kö te le zõ. A bi zott ság ülé sé rõl az el já rás alá
vont sze mélyt és kép vi se lõ jét az ülés elõtt leg alább 3 nap -
pal ér te sí te ni kell. A bi zott ság ülé sét az el nök ve ze ti. A bi -

zott ság el já rá sá ról és ta nács ko zá sá ról jegy zõ köny vet kell
fel ven ni.

(5) A bi zott ság ülé sén le he tõ vé kell ten ni, hogy az el já -
rás alá vont sze mély az üggyel kap cso la tos ál lás pont ját
szó ban vagy írás ban elõ ter jeszt hes se, egyéb bi zo nyí tá si
in dít ványt te gyen.

(6) Az el já rás alá vont sze mély bi zo nyí tá si in dít vá nyá -
ról a bi zott ság el nö ke az ülé sen dönt. Az in dít ványt és a
dön tést is jegy zõ könyv be kell fog lal ni. Az in dít vány el uta -
sí tá sa el len nincs he lye kü lön jog or vos lat nak.

(7) Ha az el já rás alá vont sze mély – aka dá lyoz ta tás ki -
vé te lé vel – a bi zott ság fel hí vá sa el le né re nem je lent meg és 
írás ban sem adta elõ vé de ke zé sét, a ren del ke zés re álló ada -
tok alap ján kell dön te ni.

(8) A bi zott ság el já rá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí -
tá sá ról, a bi zo nyí té kok be szer zé sé rõl, a meg hall gat ni kí -
vánt sze mé lyek ki ér te sí té sé rõl a bi zott ság el nö ke gon dos -
ko dik.

7.  §

(1) A bi zott ság az ülé sét kö ve tõ 5 na pon be lül zárt ülé -
sen, több sé gi ha tá ro zat tal dönt a mél tat lan sá gi el já rás
meg szün te té sé nek vagy a szol gá la ti jog vi szony mél tat lan -
ság cí mén fel men tés sel tör té nõ meg szün te té sé nek kez de -
mé nye zé sé rõl. Dön té sét jegy zõ könyv be fog lal ja, amely
tar tal maz za a mél tat lan ná vá lás kér dé sé ben ho zott dön tést, 
az azt meg ala po zó tény ál lást és a dön tés in do ka it.

(2) A mél tat lan sá gi el já rás, vagy a szol gá la ti jog vi szony 
fel men tés sel tör té nõ meg szün te té sé rõl a pa rancs nok a bi -
zott ság dön té sét tar tal ma zó jegy zõ könyv alap ján an nak
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na pon be lül ha tá roz. Ugyan ez
a ha tár idõ irány adó a 3.  § (1), il let ve (4) be kez dé se sze rin ti
egy sze rû sí tett el já rá sok ra is.

(3) Az el já rás meg szün te té se, il let ve fel men tés te kin te -
té ben a pa rancs nok nincs köt ve a bi zott ság dön té sé hez.

(4) A pa rancs nok meg szün te ti a mél tat lan sá gi el já rást,
ha

a) an nak tar ta ma alatt a szol gá la ti jog vi szony meg szû -
nik,

b) az el já rás alá vont sze mély a mél tat lan sá gi el já rás
alap já ul szol gá ló cse lek ményt nem kö vet te el, vagy an nak
el kö ve té se nem bi zo nyít ha tó,

c) a Hjt. 133.  §-ában sza bá lyo zott ok áll fenn,

d) a mél tat lan sá gi el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény
nem ered mé nye zi a Ma gyar Hon véd ség mû kö dé sé hez
szük sé ges köz bi za lom sú lyos ve szé lyez te té sét.

(5) A mél tat lan sá gi el já rás (4) be kez dés d) pont ja sze -
rin ti meg szün te té se – a Hjt.-ben fog lalt egyéb fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén – nem aka dá lya fe gyel mi fe nyí tés ki sza -
bá sá nak.
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(6) A mél tat lan sá gi el já rás el ren de lé se, fel füg gesz té se,
va la mint a bi zott ság dön té se csak a szol gá la ti jog vi szonyt
meg szün te tõ fel men tés, il let ve az el já rást meg szün te tõ ha -
tá ro zat el len be nyúj tott szol gá la ti pa nasz ban sérelmez -
hetõ.

8.  §

Az el já rás alá vont sze mély kép vi se le té re, sze mé lyes
meg hall ga tá sá ra, költ ség vi se lé sé re, irat be te kin té sé re, az
ira tok ról  való fel jegy zés, má so lat ké szí té sé re a Hjt. XII. fe -
je ze té nek vo nat ko zó sza bá lya it ér te lem sze rû en al kal maz -
ni kell.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. Ren del ke zé se it a ren de let ha tály ba lé pé se után in dult
ügyek ben kell al kal maz ni.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
92/2007. (XI. 28.) KvVM

rendelete

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrõl  szóló

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (2) be kez dés a) pont aa) és ad) alpont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § 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 hul la dék le ra kás sal, va la mint a hul la dék le ra kó val
kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és fel té te lek rõl  szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM ren de let (a továb biak ban: KvVM
ren de let) 2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban
a) alap jel lem zés: a hul la dék alap ve tõ jel lem zõ i nek

meg ha tá ro zá sa, azon ada tok, in for má ci ók össze gyûj té se,
ame lyek a hul la dék biz ton sá gos le ra ká sá hoz szük sé ge sek;

b) be zá rás: a hul la dék-át vé te li és -le ra ká si te vé keny sé -
gek meg szün te té se;

c) csur ga lék víz: a le ra kott hul la dék tes ten át szi vár gó,
 illetve az ott ke let ke zõ min den olyan fo lya dék, amely a
hul la dék le ra kó ban ma rad, vagy ame lyet a hul la dék le ra kó
ki bo csát;

d) elu á tum: a la bo ra tó ri u mi ki ol dá si vizs gá la tok so rán
ke let ke zõ ol dat;

e) föld alat ti hul la dék le ra kó: olyan ál lan dó hul la dék tá -
ro ló lé te sít mény, amely föld ta ni kö zeg ben lévõ üreg ben,
kü lö nö sen só bá nyá ban vagy ká li um bá nyá ban he lyez ke dik 
el;

f) hul la dék le ra kó: olyan hul la dé kár tal mat la ní tó lé te sít -
mény, amely a hul la dék nak a föld ta ni kö zeg fel szí nén
vagy a föld ta ni kö zeg ben tör té nõ le ra ká sá ra szol gál, ide -
ért ve

fa) a ter me lõ hul la dé ká nak a ter me lés he lyén tör té nõ
ár tal mat la ní tá sá ra szol gá ló lé te sít ményt,

fb) a hul la dék ide ig le nes el he lye zé sé re szol gá ló, egy
évet meg ha la dó an fenn ál ló lé te sít ményt, ki vé ve ahol a
hul la dé kot

fba) to vább szál lí tás ra ké szí tik elõ ab ból a cél ból, hogy
hasz no sí tás ra, elõ ke ze lés re vagy más he lyen ár tal mat la ní -
tás ra ke rül jön,

fbb) a hasz no sí tást vagy elõ ke ze lést meg elõ zõ en leg -
fel jebb há rom évig tá rol ják,

fbc) az ár tal mat la ní tást meg elõ zõ en leg fel jebb egy évig 
tá rol ják;

g) hul la dék le ra kó-gáz: a le ra kott hul la dék bi o ló gi ai,
ké mi ai bom lá sa so rán a hul la dék le ra kó ban kép zõ dõ gáz -
ke ve rék;

h) le ra kás: a hul la dék ár tal mat la ní tá sa a föld ta ni kö zeg
fel szí nén vagy a föld ta ni kö zeg ben ki ala kí tott hul la dék le -
ra kó ban;

i) le zá rás: fel sõ zá ró ré teg rend szer meg va ló sí tá sa;

j) meg fe le lõ sé gi vizs gá lat: azo nos ter me lé si, hul la dék -
ke ze lé si tech no ló gi á ból szár ma zó, rend sze re sen kép zõ dõ
hul la dék el len õr zé se az alap jel lem zés ben meg ha tá ro zott
kri ti kus pa ra mé te rek mért ér té ke i nek össze ve té sé vel és ér -
té ke lé sé vel;

k) re kul ti vá ció: a be zárt hul la dék le ra kó vagy a hul la -
dék le ra kó egy ré sze kör nye ze ti ve szé lyes sé gé nek csök -
ken té se új te rü let hasz ná lat elõ ké szí té se ér de ké ben le zá rás -
sal, mû sza ki vé de lem és mo ni tor ing rend szer ki épí té sé vel
vagy a hul la dék fel sze dé sé vel, to váb bá táj ba il lesz tés sel;

l) utó gon do zás: a hul la dék le ra kó tel jes re kul ti vá ci ó ját
kö ve tõ olyan össze tett te vé keny ség, amely ma gá ban fog -
lal ja a mo ni tor ing rend szer üze mel te té sét, a csur ga lék víz és 
a hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé sét, va la mint a szük sé ges sé
váló kar ban tar tá si mun ká kat;

m) üze mel te tõ: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
 illetve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki
(amely) a hul la dék le ra kó üze mel te té sé ért, rekultiváció -
jáért, utó gon do zá sá ért fe le lõs;

n) táj ba il lesz tés: a lé te sít mény funk ci o ná lis és esz té ti -
kai szem pon tok sze rin ti kör nye zet ala kí tá sa a táji adott sá -
gok figye lembe véte lével.”
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2.  §

(1) A KvVM ren de let 3.  § (3) be kez dés j) pont já nak he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Hul la dék le ra kó nem lé te sít he tõ:]
„j) azon a föld ren gés ve szé lyes te rü le ten, ahol az 50 évre 

szá mí tott 10%-os meg ha la dá si va ló szí nû ség mel lett
(475 éves gya ko ri ság) a fel szín re szá mí tott föld ren gés bõl
szár ma zó víz szin tes gyor su lás ér té ke na gyobb, mint
1,5 m/sec2,”

(2) A KvVM ren de let 3.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
m) pont tal egé szül ki:

„m) föld ta ni kö zeg ben lévõ üreg ben.”

3.  §

A KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hul la dék le ra kó (1) be kez dés sze rin ti ka te gó ri á -
ját, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék -
le ra kó ese tén al ka te gó ri á ját a Fel ügye lõ ség a hul la dék le ra -
kó lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se kor ál la pít ja meg.”

4.  §

(1) A KvVM ren de let 5.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Le ra kás sal ki zá ró lag elõ ke zelt hul la dék ár tal mat la -
nít ha tó, ki vé ve a 2. szá mú mel lék let 2.1.–1. táb lá za tá ban
fel so rolt inert hul la dé kot, va la mint azt a hul la dé kot,
amely nek elõ ke ze lés nél kül tör té nõ le ra ká sát – olyan ke ze -
lé si tech ni ka hi á nyá ban, amely csök ken te né a hul la dék
mennyi sé gét vagy an nak az em be ri egész ség re vagy a kör -
nye zet re való ve szé lyes sé gét – a Fel ügye lõ ség en ge dé -
lyez te.”

(2) A KvVM ren de let 5.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[Ti los hul la dék le ra kó ban le rak ni:]
„g) olyan ve gyi anya go kat, ame lyek ku ta tá si és fej lesz -

té si vagy ok ta tá si te vé keny ség bõl szár maz nak, ame lyek
nem azo no sí tot tak, ille tõ leg újak, és ame lyek em ber re,
ille tõ leg kör nye zet re gya ko rolt ha tá sa nem is mert (pl. la -
bo ra tó ri u mi ma ra dék).”

5.  §

A KvVM ren de let 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„7.  § (1) A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat, ille tõ leg egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dély kö te les hul la dék le ra kó en -
ge dé lye zé sé re a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló kü lön

jog sza bályt az e ren de let ben fog lal tak kal együtt kell al kal -
maz ni.

(2) Amennyi ben a hul la dék le ra kó lé te sí té sé hez kör nye -
ze ti ha tás vizs gá lat, ille tõ leg egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
en ge dély nem szük sé ges, an nak en ge dé lye zé sé re az épí -
tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló kü lön jog -
sza bály ren del ke zé se it – a 8.  § (2) be kez dé sé re te kin tet tel – 
kell al kal maz ni.

(3) A Fel ügye lõ ség hez be nyúj tott, a hul la dék le ra kó ra
vo nat ko zó kör nye zet vé del mi en ge dély, ille tõ leg egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dély irán ti ké re lem nek az (1) be -
kez dés sze rin ti kü lön jog sza bály ban elõ ír ta kon túl a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a ké rel me zõ és az üze mel te tõ (ha az nem azo nos a
ké rel me zõ vel) ne vét, cí mét és KSH azo no sí tó kód ját;

b) ab ban az eset ben, ha a hul la dék le ra kó ter mõ föld te -
rü le tén lé te sül, a föld hi va tal nak a ter mõ föld más célú hasz -
no sí tá sát le he tõ vé tevõ ha tá ro za tát;

c) a hul la dék le ra kó he lyé nek a Hgt. 22.  § (4) be kez dé se 
sze rin ti ki je lö lé sé re vo nat ko zó do ku men tum;

d) a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék faj ták nak a hul la dé kok
jegy zé ké rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti meg ne ve zé se,
kód szá ma és ter ve zett összes mennyi sé ge;

e) a le ra kás so rán al kal ma zan dó mû sza ki vé de lem és
tech no ló gia le írá sa, a kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé re
és csök ken té sé re al kal ma zan dó leg ha té ko nyabb meg ol dá -
sok figye lembe véte lével;

f) a hul la dék le ra kó ter ve zett tel jes ka pa ci tá sa a tar ta -
lék te rü le tek figye lembe véte lével, va la mint a me den cék ki -
épí té sé nek ter ve zett tér fo ga ta és üte me;

g) a hely szín hid ro ge o ló gi ai és ge o ló gi ai le írá sa;
h) üze mel te té si terv, a 9.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -

ro zott tar ta lom mal;
i) te le pü lé si hul la dék le ra ká sa ese tén – a te rü le ti és he -

lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek ben meg ha tá ro zott cé lok
tel je sü lé se ér de ké ben – a bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves -
anyag-tar ta lom csök ken té sé re vo nat ko zó terv;

j) a hul la dék le ra kó biz ton sá gát el len õr zõ mo ni tor ing -
rend szer ki ala kí tá sá nak és mû köd te té sé nek ter ve;

k) a re kul ti vá ci ó ra és az utó gon do zás ra vo nat ko zó elõ -
ze tes terv (a továb biak ban együtt: elõ ze tes re kul ti vá ci ós
terv), a re kul ti vá ció és az utó gon do zás be csült költ sé ge i -
nek be mu ta tá sá val;

l) a hul la dék le ra kó mû kö dé se so rán eset le ge sen be kö -
vet ke zõ kör nye zet ká ro so dá sok fel szá mo lá sát, va la mint a
hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó ját és utó gon do zá sát szol gá ló,
kü lön jog sza bály sze rin ti kör nye zet vé del mi biz to sí ték
alap ját ké pe zõ pénz ügyi for rá sok meg lé té nek iga zo lá sa.”

6.  §

A KvVM ren de let 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„8.  § (1) A Fel ügye lõ ség a hul la dék le ra kó ra vo nat ko zó
kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nye ket a kör nye ze ti ha tás -
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vizs gá lat, ille tõ leg egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély 
kö te les hul la dék le ra kók ese té ben a kör nye zet vé del mi en -
ge dély ben, il let ve az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dély ben írja elõ, amely nek az aláb bi a kat is tar tal maz nia
kell:

a) a hul la dék le ra kó ka te gó ri á ját;
b) a hul la dék le ra kó, il let ve az egyes me den cék be fo ga -

dó ké pes sé gét;
c) a hul la dék le ra kó ban le rak ha tó hul la dék
ca) kü lön jog sza bály sze rin ti meg ne ve zé sét és kód szá -

mát,
cb) összes mennyi sé gét, va la mint – ahol a hul la dék le -

ra kás tech no ló gi á ja szem pont já ból in do kolt – az egyes
hul la dék faj ták ma xi má li san le rak ha tó mennyi sé gét;

d) a hul la dék le ra kó mû sza ki vé del mi rend sze ré nek, a
hul la dék le ra kó üze mel te té sé hez szük sé ges ki szol gá ló
épít mé nyek nek és be ren de zé sek nek a le írá sát;

e) a hul la dék át vé te lé re és a le ra kás tech no ló gi á já ra vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket;

f) az üze mel te té si terv jó vá ha gyá sát;
g) a hul la dék le ra kó mo ni tor ing já ra vo nat ko zó kö ve tel -

mé nye ket, be le ért ve a kü lön bö zõ min ták ban vizs gá lan dó
össze te võk kö rét is;

h) a re kul ti vá ci ó ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó fel té te -
le ket, az elõ ze tes re kul ti vá ci ós terv jó vá ha gyá sát;

i) te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra ká sa ese tén – a te rü le ti
és he lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek ben meg ha tá ro zott
cé lok tel je sü lé se ér de ké ben – a bi o ló gi a i lag le bom ló szer -
ves anyag-tar ta lom csök ken té sét szol gá ló elõ írásokat.

(2) A Fel ügye lõ ség a nem kör nye ze ti ha tás vizs gá lat,
 illetve nem egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély kö te -
les hul la dék le ra kók vo nat ko zá sá ban a kör nye zet vé del mi
kö ve tel mé nye ket a 7.  §-ban fog lalt do ku men tu mok alap -
ján – az épí tés és hasz ná lat ba vé tel en ge dé lye zé se irán ti el -
já rás ban, a kü lön jog sza bály sze rin ti szak ha tó sá gi jog kö -
ré ben el jár va – az (1) be kez dés nek meg fele lõen adott szak -
ha tó sá gi ál lás fog la lá sá ban ér vé nye sí ti.”

7.  §

A KvVM ren de let 10.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés sze rin ti alap jel lem zés hez, meg fe -
le lõ sé gi vizs gá lat hoz szük sé ges min ta vé telt és la bo ra tó ri u -
mi vizs gá la to kat erre akk re di tált la bo ra tó ri um vé gez he ti.”

8.  §

(1) A KvVM ren de let 11.  § (1) és (2) be kez dé sé nek he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a te lep he lyé nek be -
lép te tõ pont ján és a le ra kás he lyén a 2. szá mú mel lék let
1.3. pont ja sze rin ti hely szí ni el len õr zõ vizs gá la tot kö te les

vé gez ni an nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy a le ra kás ra
szánt hul la dék azo nos-e az alap jel lem zés ben, meg fe le lõ -
sé gi vizs gá lat ban és kü lö nö sen a ve szé lyes hul la dé kok kal
kap cso la tos te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kí sé rõ do ku men tu -
mok ban le írt hul la dék kal. A hely szí ni el len õr zõ vizs gá la -
to kat gyors tesz tek is szol gál hat ják. A vizs gá la ti ered mé -
nye ket és a min tá kat leg alább egy hó na pig meg kell õriz ni.

(2) Ha az alap jel lem zés, a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat, to -
váb bá a hely szí ni el len õr zõ vizs gá lat alap ján a hul la dék
ele get tesz a hul la dék le ra kó át vé te li kö ve tel mé nye i nek, a
hul la dék az adott hul la dék le ra kó ban le rak ha tó, el len ke zõ
eset ben a hul la dék át vé te lét a hul la dék le ra kó üze mel te tõ -
jé nek meg kell ta gad nia. A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je az 
át vett hul la dék meg ne ve zé sé rõl, kód szá má ról és mennyi -
sé gé rõl el is mer vényt ál lít ki.”

(2) A KvVM ren de let 11.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a hul la dék át vé -
te lét a (2) be kez dés alap ján meg ta gad ja, a hul la dék át adó ja 
kö te les a hul la dé kot az arra en ge déllyel ren del ke zõ hul la -
dék le ra kó ba, il let ve más hul la dék ke ze lõ lé te sít mény be
vagy a sa ját te lep he lyé re szál lí ta ni.”

9.  §

A KvVM ren de let 13.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 3. szá mú mel lék let ben elõ írt min ta vé te le zé se ket
és a min ták elem zé sét erre akk re di tált la bo ra tó ri um vé gez -
he ti.”

10.  §

A KvVM ren de let 14.  § (3)–(5) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) En ge dély nél kül mû kö dõ hul la dék le ra kó üze mel te -
tõ jét, en nek hi á nyá ban a te rü let tu laj do no sát a Fel ügye lõ -
ség a hul la dék le ra kó be zá rá sá ra kö te le zi.

(4) En ge dély tõl el té rõ en mû köd te tett hul la dék le ra kó
üze mel te tõ jét a Fel ügye lõ ség az en ge dély ben fog lal tak tel -
je sí té sé re kö te le zi, és erre ha tár idõt ál la pít meg. Amennyi -
ben az üze mel te tõ a Fel ügye lõ ség ál tal elõ írt kö ve tel mé -
nye ket ha tár idõn be lül nem tel je sí ti, a Fel ügye lõ ség az
üze mel te tõt a hul la dék le ra kó be zá rá sá ra kö te le zi.

(5) Amennyi ben a Fel ügye lõ ség a (3)–(4) be kez dés sze -
rin ti be zá rást köve tõen a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já nak
szük sé ges sé gét ál la pít ja meg, az üze mel te tõt, en nek hi á -
nyá ban a te rü let tu laj do no sát re kul ti vá ci ó ra és utó gon do -
zás ra kö te le zi.”
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11.  §

A KvVM ren de let 15.  §-t meg elõ zõ cí mé nek, va la mint
15.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ cím és ren del ke zés lép:

„A hulladéklerakó rekultivációja, utógondozása

15.  § (1) A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já ra és utó gon do -
zá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a kü lön jog sza bály sze rin ti
be avat ko zás ra nin csen szük ség. A hul la dék le ra kó egé szé -
nek vagy egy ré szé nek re kul ti vá ci ó ját és utó gon do zá sát a
Fel ügye lõ ség – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szak ha tó ság be vo ná sá val – en ge dé lye zi.

(2) Az en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell a
4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze -
rint el ké szí tett re kul ti vá ci ós ter vet.

(3) Amennyi ben a hul la dék le ra kó kör nye zet re gya ko -
rolt ha tá sá nak fel tá rá sá ra, to váb bá meg is me ré sé re a re kul -
ti vá ció és az utó gon do zás en ge dé lye zé sét meg elõ zõ en
kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ké szült, és azt köve tõen a
hul la dék le ra kó ál la po tá ban lé nye ges vál to zás nem tör tént,
a re kul ti vá ci ós ter vet a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat
alap ján – a 4. szá mú mel lék let nek meg fele lõen – kell ki -
dol goz ni.

(4) Ha a hul la dék le ra kó egé szé nek vagy egy ré szé nek
re kul ti vá ci ó já ra a Fel ügye lõ ség hi va tal ból in dít el já rást, az 
üze mel te tõt, en nek hi á nyá ban a te rü let tu laj do no sát rész le -
ges kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ra kö te le zi. A rész le -
ges kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot a re kul ti vá ció kö ve -
tel mé nye i re te kin tet tel kell el vé gez ni, és a re kul ti vá ci ós
ter vet a rész le ges kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat alap ján, 
a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
sze rint kell el ké szí te ni.

(5) A Fel ügye lõ ség a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já ra és
utó gon do zá sá ra vo nat ko zó kör nye zet vé del mi kö ve tel mé -
nye ket ha tá ro zat ban írja elõ, amely nek a kö vet ke zõ ket is
tar tal maz nia kell:

a) a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já val kap cso la tos tech -
no ló gi ai kö ve tel mé nye ket,

b) a re kul ti vá ció mû sza ki ki vi te le zé sé nek a kö ve tel mé -
nye it,

c) a re kul ti vá ci ó hoz fel hasz nál ha tó anya gok meg ne ve -
zé sét és mennyi sé gét,

d) a 4. szá mú mel lék le té ben fog lal tak figye lembe véte -
lével meg ha tá ro zott utó gon do zá si idõ sza kot,

e) az üze mel te tõ meg ne ve zé sét az utó gon do zá si idõ -
szak ban.

(6) A Fel ügye lõ ség az (5) be kez dés d) pont ja sze rin ti
utó gon do zá si idõ szak meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve szi 
azt az idõ tar ta mot, amed dig a hul la dék le ra kó még koc ká -
za tot je lent het a kör nye zet re.

(7) Az utó gon do zá si idõ szak ban a re kul ti vált hul la dék -
le ra kó kar ban tar tá sá ért, meg fi gye lé sé ért és el len õr zé sé ért
az üze mel te tõ fe le lõs a 3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak
figye lembe véte lével. Az üze mel te tõ kö te les az utó gon do -
zás idõ sza ká ban ész lelt kör nye zet szennye zés rõl a Fel -

ügye lõ sé get – az ész le lés tõl szá mí tott 8 na pon be lül – ér te -
sí te ni.

(8) A hul la dék le ra kót át me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer -
rel kell le zár ni, amíg a hul la dék test bi o ló gi a i lag le bom ló
szer ves össze te võ i nek sta bi li zá ló dá sa be nem kö vet ke zik,
va la mint in ten zív gáz kép zõ dés vagy a le ra kó süllye dé se
vár ha tó. A vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer ak kor épít he -
tõ ki, ha a sta bi li zá ló dá si fo lya mat a hul la dék test ben gya -
kor la ti lag be fe je zõ dött.”

12.  §

A KvVM ren de let 19.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Azt a hul la dék le ra kót, amely nem fe lel meg az e
ren de let ben elõ ír tak nak, 2009. jú li us 16-ig be kell zár ni.”

13.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it al kal maz ni kell a ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en hul la dék le ra kó fel szá mo lá sá ra in dí tott és jog -
erõ sen még be nem fe je zett el já rá sok ban.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a KvVM
ren de let 16–17.  §-a, va la mint 5. szá mú mel lék le te ha tá lyát
vesz ti, és a KvVM ren de let 1–4. szá mú mel lék le té nek he -
lyé be e ren de let 1–4. szá mú mel lék le te lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a bio hul la -
dék ke ze lé sé rõl és a kom posz tá lás mû sza ki követelmé -
nyei rõl  szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM ren de let 8.  §
(2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A re kul ti vá ció so rán az adott te rü le ten fel hasz nál -
ha tó sta bi li zált bio hul la dék mér té ke nem ha lad hat ja meg
az 500 t/ha szá raz anyag-mennyi sé get.”

(4) Ez a ren de let a hul la dék le ra kók ról  szóló, 1999. áp ri -
lis 26-i 1999/31/EK ta ná csi irány elv 2. cik ke f)–g), i)–l) és
p) pont já nak, 5. cik ke (3) be kez dé se c) pont já nak, 6. cik ke
a) és c) pont já nak, 7. cik ke b)–g) és i) pont já nak, 8. cik ke
a) pont já nak, 9. cik ke a)–c) pont já nak, 11. cik ke (1) be -
kez dé se b)–c) pont já nak, 12. cik ke a) és c) pont já nak,
13. cik ké nek, 14. cik ke c) pont já nak, I–III. mel lék le té nek,
va la mint a hul la dé kok hul la dék le ra kó ban tör té nõ át vé te lé -
nek kri té ri u ma i ról és el já rá sa i ról az 1999/31/EK irány elv
16. cik ke, II. mel lék le te alap ján címû, 2002. de cem ber 19-i 
2003/33/EK ta ná csi ha tá ro zat nak való meg fe le lést szol -
gál ja.

(5) E ren de let 1–12.  §-a, 13.  § (2)–(4) be kez dé se, va la -
mint 1–4. szá mú mel lék le te e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
16. na pon ha tá lyát vesz ti.

(6) A hul la dék le ra kás sal, va la mint a hul la dék le ra kó val
kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és fel té te lek rõl  szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM ren de let (a továb biak ban: KvVM
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ren de let) 10.  § (4) be kez dé se sze rin ti la bo ra tó ri u mi vizs -
gá lat te kin te té ben a per ko lá ci ós min ta-elõ ké szí tés, az
ANC/BNC és a TOC vizs gá lat akk re di tált sá gá ra vo nat ko -
zó elõ írást 2009. jú li us 16-tól kell al kal maz ni.

(7) A KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé se alap ján ka te gó -
ri á ba még nem be so rolt hul la dék le ra kó ese té ben a be so ro -
lást a Fel ügye lõ ség a hul la dék ke ze lé si en ge dé lyek alap ján
2008. feb ru ár 15-ig ál la pít ja meg.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet 
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

Hulladéklerakó létesítésének és üzemeltetésének
követelményei

1. A hul la dék le ra kó szi ge te lé se

1.1. A hul la dék le ra kót – a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék
össze té te lé nek figye lembe véte lével – olyan mû sza ki vé de -
lem mel kell meg ter vez ni és meg épí te ni, amely biz to sít ja a
hul la dék le ra kó tel jes élet tar ta ma so rán a kör nye ze ti ele -
mek, kü lö nö sen a köz vet len kör nye ze té ben lévõ fel szí ni és 
fel szín alat ti vi zek, a föld ta ni kö zeg és a le ve gõ szennye zõ -
dés el le ni vé del mét.

1.2. A hul la dék le ra kó me den cé jé nek al ját és ol da la it
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy azok ge o ló gi ai szi ge te lõ ré te ge
meg fe lel jen az aláb bi kö ve tel mé nyek nek:

1. táb lá zat

Hul la dék le ra kó 
ka te gó ria

Szi vár gá si té nye zõ
(m/s)

Vas tag ság
(m)

Inert hul la dék-le ra kó
(A ka te gó ria)

k ≤ 1,0 × 10–7 ≥ 1

Nem
ve szé lyes hul la dék-
le ra kó (B1b és B3
al ka te gó ria)

k ≤ 1,0 × 10–9 ≥ 1

Ve szé lyes hul la dék-
le ra kó (C ka te gó ria)

k ≤ 1,0 × 10–9 ≥ 5

Ha az 1. táb lá zat sze rin ti tu laj don sá gok kal ren del ke zõ

ter mé sze tes ge o ló gi ai szi ge te lõ ré teg nem áll ren del ke zés -

re, úgy ez zel egyen ér té kû szi vár gá si té nye zõ ér té ket biz to -

sí tó, mi ni mum 0,5 mé ter vas tag sá gú ki egé szí tõ épí tett ás -

vá nyi anya gú szi ge te lõ ré teg ki ala kí tá sa szük sé ges min den 

le ra kó ka te gó ria ese té ben. A szi ge te lõ ré teg ter mé sze tes

és/vagy mes ter sé ge sen elõ ál lí tott anya gok ból egy aránt ki -

ala kít ha tó.

Két szi ge te lõ rend szer ak kor te kint he tõ egyen ér té kû nek, 

ha a ki ala ku ló ku mu la tív szennye zõ anyag-ára mok azo no -

sak, azaz ugyan olyan mér té kû szennye zõ anyag-vissza tar -

tó ké pes ség gel ren del kez nek. Az egyen ér té kû sé get a ter -

ve zõ szá mí tá sok kal iga zol ja, a ki vi te le zõ nek pe dig vizs gá -

la tok kal kell iga zol nia a tény le ges meg fe le lõ sé get.

1.3. Az egyes hul la dék le ra kó ka te gó ri ák ese té ben a
me den cék ben ki ala kí tan dó ol dal fal- és alj zat szi ge te lés ré -
teg rend jét a 2. táb lá zat tar tal maz za:
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2. táb lá zat

Szi ge te lé si ré teg rend ele mei

Hul la dék le ra kó ka te gó ria

Inert
(A ka tegó ria)

Nem ve szé lyes
Ve szé lyes

(C ka tegó ria)Szer vet len
(B1b alka te gó ria)

Ve gyes össze té te lû
(B3 al ka te gó ria)

Mes ter sé ges szi ge te lõré teg nem  elõ írt elõ írt elõ írt elõ írt

Geo fi zi kai mo ni tor ing rend szer
(új le ra kó nál)

nem elõ írt nem elõ írt elõ írt elõ írt

Szi vár gó ré teg nem elõ írt elõ írt elõ írt elõ írt



1.3.1. Mes ter sé ges szi ge te lõré teg

A ter mé sze tes vagy mes ter sé ge sen ki ala kí tott ás vá nyi
anya gú szi ge te lõ ré teg mel lett a 2. táb lá zat ban elõ írt ese -
tek ben egy má sik szi ge te lõ ré teg be épí té se is szük sé ges. A
mes ter sé ges szi ge te lõ ré teg le het ru gal mas geo memb rán
(le mez vagy fó lia) vagy az zal egyen ér té kû kör nye ze ti vé -
del met biz to sí tó ré teg. A mes ter sé ges szi ge te lõ ré te get ké -
pe zõ anyag nak egy részt szig ni fi kán san ala cso nyabb per -
me a bi li tá si tu laj don sá gok kal kell ren del kez nie, mint az
1.2. pont ban meg ha tá ro zott ge o ló gi ai szi ge te lõ ré teg nek,
más részt anya gá ban kü lön böz nie kell a ge o ló gi ai szige -
telõ rétegtõl.

A hul la dék le ra kó szi ge te lõ rend sze ré nek fe nék szint je és
a fel szín alat ti víz szint jé nek, il let ve víz nyo más szint jé nek
ma xi mu ma kö zött leg alább 1 mé ter tá vol sá got kell tar ta ni.

A B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó nál a szi vár gó ré teg
al ján, a ve szé lyes hul la dék-le ra kó nál mind két szi vár gó ré -
teg al ján leg alább 2,5 mm vas tag sá gú mû anyag le mez,
geo memb rán be épí té se szük sé ges.

1.3.2. Szi ge te lõ ré te gek meg hi bá so dá sá nak mo ni to -
ring rend sze re (geo fi zi kai mo ni tor ing rend szer)

Meg hi bá so dást el len õr zõ geo fi zi kai mo ni tor ing rend -
szert kell ki épí te ni a C ka te gó ri á jú, va la mint B3 al ka te gó -
ri á jú hul la dék le ra kón.

A geo fi zi kai mo ni tor ing rend szert a geo memb rán fó -
lia/le mez alá kell te le pí te ni, a C ka te gó ri á jú hul la dék le ra -
kó nál az alsó geo memb rán alá kell ke rül nie. A geo fi zi kai
mo ni tor ing rend szer nek a geo memb rán foly to nos sá gi ál la -
po tá ról in for má ci ó kat kell nyúj ta nia ad dig, amíg az elsõ
hul la dék ré teg a szi ge te lõ fó li á ra/le mez re rá ke rül.

1.3.3. Csur ga lék víz gyûj tõ ré teg (szi vár gó ré teg)

A csur ga lék víz gyûj tõ rend szer a csur ga lék vi zek gyûj té -
sé re, el ve ze té sé re és el len õr zé sé re szol gá ló ha té kony szi -
vár gó rend szer össze fog la ló neve. A csur ga lék víz gyûj tõ
ré teg vas tag sá ga ál ta lá ban 0,5 mé ter, amely in do kolt eset -
ben leg fel jebb 0,3 mé ter vas tag ság ra csök kent he tõ.
A 0,5 mé ter nél ki sebb ré teg vas tag sá got mé re tez ni kell.

A csur ga lék víz gyûj tõ ré te get k ≥ 10–3 m/s szi vár gá si té nye -
zõ ér ték kel bíró, 16/32 szem cse mé re tû, göm böly ded (kop -
ta tott) szem cse ala kú, max. 10–20% mész tar tal mú anyag -
gal kell ki ala kí ta ni.

A hul la dék és az elsõ szi ge te lõ ré teg közé ke rü lõ szi vár -
gó rend szer nek (szi vár gó pap lan) leg alább két ré teg bõl kell
áll nia. A szi ge te lõ ré teg re ke rül a csur ga lék víz gyûj tõ és el -
ve ze tõ rend szer, majd e ré teg és a hul la dék közé egy szû -
rõ-vé dõ ré teg be épí té se szük sé ges, amely egy részt elõ se gí -
ti a csur ga lék víz be ju tá sát a gyûj tõ-el ve ze tõ rend szer be,
más részt védi azt a hul la dék ból be mo só dó fi nom szem csék 
be ju tá sá tól, meg aka dá lyoz va el tö mõ dé sét. A ré te get –
akár ter mé sze tes, akár mes ter sé ges anya gú – mé re tez ni
kell. Ugyan csak mé re tez ni kell a csur ga lék víz gyûj tõ rend -
szert, hogy a szi ge te lõ ré teg nél a meg en ge dett nél na gyobb
hid ra u li kus gra di ens ne ala kul jon ki, azaz a csur ga lék víz
fel szí ne min dig a szi vár gó ré te gen be lül ma rad jon, nem
emel ked het fel a hul la dék ré teg szint jé ig.

A szi vár gó ré teg szük sé ges vas tag sá gát a ter ve zõ ál la pít -
ja meg a hul la dék le ra kó ka te gó ri á já nak, va la mint he lyé -
nek hid ro ge o ló gi ai tu laj don sá ga it figye lembe véve.

C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben két szi vár gó ré te -
get kell ki ala kí ta ni. A két geo memb rán kö zöt ti szivárgó-
 ellenõrzõ ré teg ként geo drén (mes ter sé ges anya gú szû rõ ré -
teg) al kal maz ha tó, amely nek ha té kony sá gát hid ra u li kai
szá mí tá sok kal kell iga zol ni. A má so dik szi vár gó ré teg az
elsõ szi ge te lõ ré teg alá ke rül, és szin tén ket tõs célt szol gál:
el sõd le ges az el len õr zé si funk ció (jel zi a szi ge te lõ rend szer 
meg hi bá so dá sát) és má sod la gos a gyûj tõ-el ve ze tõ funk -
ció.

Ha a hul la dék le ra kó kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá nak
vizs gá la ta, a hul la dék le ra kó kör nye zet vé del mi en ge dély -
ké rel mé hez be nyúj tott kör nye ze ti koc ká zat elem zés, va la -
mint a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék anya gá nak, össze té te lé -
nek, ki ol dó dá si tu laj don sá ga i nak alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a hul la dék le ra kó nem je lent po ten ci á lis ve szélyt a
föld ta ni kö zeg re, a fel szín alat ti vagy a fel szí ni víz re, a le -
ve gõ re, a Fel ügye lõ ség jo go sult az 1.2. és 1.3. pont ban
fog lalt kö ve tel mé nyek mér sék lé sé re.

2. A hul la dék ré teg de for má ció és el csú szás el le ni vé -
del me; a le ra kó-alj zat ré te ge i nek me cha ni kai sta bi li tá sa

A le ra kás tech no ló gi á ját az üze mel te té si terv ben úgy
kell meg ter vez ni, hogy biz to sít sa a hul la dék ré teg (ol dal és
füg gõ le ges irá nyú) me cha ni kai sta bi li tá sát, va la mint a
szer ke ze ti ele mek ép sé gét és rög zí té sük hely ze tét.

Az alj zat-ré teg ren det úgy kell ki ala kí ta ni, hogy tel jes
élet tar ta ma so rán me cha ni ka i lag ál lé kony le gyen, va gyis
ké pes le gyen ká ros de for má ci ók nél kül el vi sel ni a fö löt te
el he lye zett ré te gek nyo má sát.

3. A hul la dék le ra kó fon to sabb ki egé szí tõ épít mé nyei

3.1. A be szál lí tott hul la dék tö me gé nek meg ha tá ro zá sá -
ra a hul la dék le ra kón híd mér le get kell üze mel tet ni, ki vé ve
a csö vön vagy szál lí tó sza la gon tör té nõ hul la dék be szál lí -
tást. Utób bi eset ben is gon dos kod ni kell a hul la dék tö me -
gé nek meg ha tá ro zá sá ról.

3.2. A hul la dék le ra kó te rü le tét be kell ke rí te ni. A ke rí -
tés men tén olyan véd er dõt szük sé ges lé te sí te ni, amely
– kü lö nö sen te le pü lé si hul la dék le ra kó ese té ben – meg aka -
dá lyoz za a hul la dék nak szél lel való el hor dá sát. A véd er dõ
ki ala kí tá sa kor gon dos kod ni kell ar ról, hogy a te le pí tett
lom bos fák és bok rok ele gen dõ en ma gas, sûrû struk tú rá jú,
zöld sá vot al kos sa nak. A ke rí tés nek, véd er dõ nek, mo bil
épít mé nyek nek (vé dõ há ló) biz to sí ta ni uk kell a hul la dék
– le ra kó te rü le té rõl – szél lel tör té nõ el hor dá sá nak meg aka -
dá lyo zá sát.

3.3. A hul la dék le ra kó te rü le tén ki kell ala kí ta ni az ügy -
vi tel és a szo ci á lis funk ci ók el lá tá sá ra al kal mas inf ra struk -
tú rát.
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3.4. A hul la dék le ra kó te rü le tén gon dos kod ni kell elekt -
ro mos ener gia el lá tás ról, a tér vi lá gí tás ról, a víz el lá tás ról,
to váb bá a kom mu ná lis szenny víz el ve ze té sé rõl és ke ze lé -
sé rõl.

3.5. A Fel ügye lõ ség jo go sult a 3.2–3.4. pon tok ban sze -
rep lõ épít mé nyek el ha gyá sát en ge dé lyez ni.

4. A csur ga lék víz és a csa pa dék víz ke ze lé se

4.1. A csur ga lék víz és a csa pa dék víz gyûj té sé re és ke ze -
lé sé re kü lön-kü lön, ön ál ló ke ze lé si rend szert kell létesí -
teni.

4.2. A hul la dék le ra kó ból el tá vo lí tott csur ga lék vi zet kü -
lön, szi ge telt, meg fe le lõ puf fer ka pa ci tás sal ren del ke zõ tá -
ro zó me den cé ben kell össze gyûj te ni, majd össze té te le is -
me re té ben és függ vé nyé ben kell ke zel ni, hogy a be fo ga dó -
ba (itt: fel szí ni fo lyó- vagy ál ló víz) le hes sen jut tat ni.
Amennyi ben szük sé ges, a me den cé bõl a csur ga lék vi zet
– zárt rend sze ren ke resz tül – a hul la dék ré teg fe lü le té re
vissza le het jut tat ni.

4.3. A csa pa dék vi ze ket a hul la dék le ra kó tól el kell ve -
zet ni, a hul la dék le ra kó te rü le té rõl pe dig össze kell gyûj te -
ni, és össze té te le is me re té ben és függ vé nyé ben ke zel ni.

5. A hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé se

5.1. Ha a le ra kó me den cé ben a le ra kott hul la dék ból
gáz kép zõ dés le het sé ges, gon dos kod ni kell a ke let ke zõ
hul la dék le ra kó-gá zok rend sze res el tá vo lí tá sá ról, gyûj té sé -
rõl és ke ze lé sé rõl. A B3 ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón a bi o -
ló gi a i lag bom ló össze te võk bõl kép zõ dõ gá zok ke ze lé sé re
min den eset ben ki kell ala kí ta ni a gáz ke ze lõ rend szert.

5.2. A B3 ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón nem csak az el -
ve ze tés rõl kell gon dos kod ni, ha nem mind ad dig, amíg a
ke let ke zõ gáz gaz da sá go san hasz no sít ha tó, gon dos kod ni
kell a hul la dék le ra kó-gáz fel hasz ná lá sá ról. Ha a hasz no sí -
tás nem gaz da sá gos, ak kor gon dos kod ni kell a gáz biz ton -
sá gos ár tal mat la ní tá sá ról (pl. fák lyá zás sal tör té nõ el ége té -
sé rõl).

6. A hul la dék le ra kó mû kö dé sé bõl szár ma zó kör nye ze ti
ve szé lyek

A hul la dék le ra kót úgy kell üze mel tet ni, hogy az üze -
mel te tés bõl ne szár maz has sa nak kör nye zet szennye zõ ha -
tá sok. En nek ér de ké ben el kell ke rül ni:

a) a lég szennye zést (pl. a ki por zás ból szár ma zó szál ló -
por és ae ro szo lok kép zõ dé se), va la mint a bûz ha tá so kat,

b) a hul la dék nak szél lel való el hor dá sát,
c) a for ga lom okoz ta ká ros zaj- és rez gés ter he lést,
d) a ma da rak, a kár té kony kis em lõ sök és ro va rok el sza -

po ro dá sá ból szár ma zó ká ro kat,
e) a tûz ese tek be kö vet ke zé sét,
f) a fel szí ni, va la mint a fel szín alat ti víz, to váb bá a föld -

ta ni kö zeg szennye zé sét.

7. A hul la dék le ra kó vé del me

Biz to sí ta ni kell a hul la dék le ra kó ra tör té nõ sza bad be ju -
tás ki zá rá sát. A ka pu kat mun ka idõn túl zár va kell tar ta ni.

Biz to sí ta ni kell, hogy ne tör tén jék il le gá lis le ra kás a
hul la dék le ra kó te rü le tén.

2. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet 
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

A hulladék hulladéklerakókban történõ átvételével
kapcsolatos eljárások és követelmények

1. A hul la dék vizs gá la tá nak, át adá sá nak és át vé te lé nek 
rész le tes szabályai

1.1. Alap jel lem zés
Az alap jel lem zés nek kü lö nö sen a kö vet ke zõk re kell ki -

ter jed nie:
a) a hul la dék kü lön jog sza bály sze rin ti EWC kód szá -

ma, ere de te, a hul la dé kot ered mé nye zõ tech no ló gia rö vid
le írá sa, a hul la dék fi zi kai meg je le né si for má ja, mi nõ sé gi
össze té te le, tel jes (rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék ese tén
az idõ egy ség alatt kép zõ dõ) mennyi sé ge és – ahol szük sé -
ges és le het sé ges – az egyéb, a le ra kás sal tör té nõ ár tal mat -
la ní tás szem pont já ból jel lem zõ tu laj don sá gai, kü lö nös te -
kin tet tel a hul la dék le ra kó ban vár ha tó vál to zá sa i ra, a
kémiai kölcsönhatásokra, illetve a hulladéklerakó
szigetelõ anyagával való kölcsönhatásokra;

b) a hul la dék Hgt. 2. szá mú mel lék le te sze rin ti ve szé -
lyes sé gi jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá ra;

c) a hul la dék ki ol dó dá si jel lem zõ i re és azok nak a hul la -
dék le ra kó ban vár ha tó változásaira;

d) a ki ol dó dá si jel lem zõk nek a le rak ha tó sá gi szem pon -
tok sze rin ti ér té ke lé sé re és a hul la dék át vé te lé re meg fe le lõ
hul la dék le ra kó-ka te gó ria meghatározására;

e) rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék ese té ben a kri ti kus
pa ra mé te rek ki vá lasz tá sá ra a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat hoz
és a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat el vég zé si gyakoriságának
meghatározására;

f) an nak be mu ta tá sá ra, hogy a le ra kás ra szánt hul la dék
sem ere de ti, sem elõ ke zelt for má já ban gaz da sá go san nem
hasznosítható.

Inert hul la dék ese té ben az alap jel lem zés hez nem szük -
sé ges la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat vé gez ni, ha a hul la dék
sze re pel a 2.1.–1. táblázatban.

Nem kell a hul la dék alap jel lem zé sé hez vizs gá la to kat
vé gez ni, amennyi ben a hul la dék vizs gá la ta a gya kor lat ban
nem meg va ló sít ha tó, il let ve nem kell olyan pa ra mé te re ket
vizs gál ni az alap jel lem zés so rán, me lyek vizs gá la tá ra nem
áll ren del ke zés re meg fe le lõ mód szer, to váb bá ab ban az
eset ben, ha va la mennyi, az alapjellemzéshez szükséges
információ rendelkezésre áll.
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Ha a hul la dék olyan ve szé lyes össze te võ ket is tar tal -
maz, ame lyek a 2.2.1.–1. és 2.2.1.–2. táb lá za tok ban nem
sze re pel nek, ak kor ezek re az össze te võk re a hul la dék ter -
me lõ je, elõ ke ze lõ je vagy a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je
kö te les egye di ki ol dá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sát kér ni a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott Hul la dék Mi nõ sí tõ
Bi zott ság tól. Amennyi ben az adott tí pu sú hul la dék
2.2.1.–1. és 2.2.1.–2. táb lá za tok ban nem sze rep lõ ve szé -
lyes össze te võ jé re a Hul la dék Mi nõ sí tõ Bi zott ság már ko -
ráb ban egyedi kioldási határértéket állapított meg, akkor
a továb biak ban azt kell elfogadni.

Rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék nak az a hul la dék te -
kint he tõ, amely egy vagy több lé te sít mény ben

(i) azo nos ter me lé si vagy azo nos ter me lé si és elõ ke ze -
lé si te vé keny ség bõl származik;

(ii) a ter me lé si és az elõ ke ze lé si fo lya mat jól is mert és
anyag mér le ge kö zel állandó;

(iii) a hul la dék a)–d) al pon tok ban fel so rolt alap jel lem -
zõi kö zül ki vá laszt ha tók azok a kri ti kus pa ra mé te rek, ame -
lyek a hul la dék le rak ha tó sá gát egy ér tel mû en meg ha tá roz -
zák és jel zik a hul la dék össze té te lé nek esetleges
megváltozását;

(iv) a ter me lõ, bir to kos min den szük sé ges in for má ci ót
meg ad a hul la dék le ra kó üze mel te tõ jé nek a fo lya ma tok ban 
be kö vet ke zõ vál to zá sok ról, kü lö nös te kin tet tel a fo lya ma -
tok ba bemenõ anyagok megváltozására.

Az (iii) pont sze rin ti kri ti kus pa ra mé ter nek kell te kin te -
ni az e mel lék let 2. pont já ban meg adott táb lá za tok ban sze -
rep lõ jel lem zõk kö zül azo kat, ame lyek kon cent rá ci ó ja el -
éri vagy meg ha lad ja a meg adott ha tár ér ték 80%-át, il let ve
ame lyek nél a jel lem zõ koncentrációja nagymértékben
szór.

1.2. Meg fe le lõ sé gi vizs gá lat

A meg fe le lõ sé gi vizs gá lat tal tör té nik a rend sze re sen
kép zõ dõ hul la dék el len õr zé se; az 1.1. pont a)–d) al pont ja i -
ban fel so rolt alap jel lem zõk és a kri ti kus pa ra mé te rek mért
ér té ke i nek össze ve té se a 2. pont táb lá za ta i ban fel so rolt ha -
tár ér té kek kel, va la mint az ered mé nyek ér té ke lé se. A meg -
fe le lõ sé gi vizsgálatot évente legalább egyszer el kell
végezni.

Nem kell meg fe le lõ sé gi vizs gá la tot vé gez ni ab ban az
eset ben, ami kor az alap jel lem zés hez nem szük sé ges la bor -
vizs gá la tok elvégzése.

1. 3. Hely szí ni el len õr zõ vizs gá lat

A hely szí ni el len õr zõ vizs gá la tok – min den egyes hul la -
dék szál lít mány ese té ben – a hul la dék le ra kó be lép te tõ
pont ján, il let ve a le ra kás helyén kiterjednek:

a) a kí sé rõ do ku men tu mok el len õr zé sé re,

b) a hul la dék szál lít mány szem re vé te le zés sel tör té nõ el -
len õr zé sé re,

c) szük ség ese tén a hul la dék át vé te le szem pont já ból lé -
nye ges alap jel lem zõk gyors teszt tel tör té nõ vizsgálatára.

1.4. Min ta vé tel lel és vizs gá la tok kal kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek

A hul la dék min ta vé tel hez és a hul la dék vizs gá la tok hoz
(hul la dé kok ál ta lá nos tu laj don sá gai, ki ol dá si vizs gá la tok,
nyers hul la dék fel tá rá sa, ana lí zis) a CEN (Co mi té Euro -
péen de Nor ma li sa ti on) – Eu ró pai Szab vány ügyi Bizott -
ság – ál tal ki adott vo nat ko zó szab vá nyok, il let ve a nem ze ti 
szab vá nyok szol gál nak re fe ren ci a ként. A min ta vé tel hez
min ta vé te li ter vet kell ké szí te ni.

A ki ol dá si vizs gá la tok hoz a hul la dék ból ap rí tás sal,
szab vány ban rög zí tett mód sze rek kel, al kal mas ré szecs ke -
mé ret-el osz lá sú frak ci ó kat kell ké szí te ni.

A ki ol dá si ha tár ér té kek az L/S = 10 l/kg fo lya dék/szi -
lárd arány mel lett vég zett ki ol dá sos vizs gá la tok ra, va la -
mint az L/S = 0,1 l/kg fo lya dék/szi lárd arány mel lett vég -
zett per ko lá ci ós (át fo lyá sos) vizs gá lat elsõ elu á tu má nak
kon cent rá ci ó i ra (Co) vo nat koz nak. A hul la dék át vé te le
szem pont já ból az L/S = 10 l/kg fo lya dék/szi lárd arány
mel lett vég zett ki ol dá sos vizs gá la tok ha tár kon cent rá ci ó it
kell figye lembe ven ni.

A táb lá zat ban fel tün te tett ha tár kon cent rá ci ó kat túl lé põ
hul la dék nem ve he tõ át az adott le ra kó ka te gó ri á ban
történõ elhelyezésre.

2. Át vé te li kö ve tel mé nyek a kü lön bö zõ ka te gó ri á ba so -
rolt hul la dék le ra kó kon

2.1. Át vé te li kö ve tel mé nyek inert hul la dék le ra ká sá ra
szol gá ló hul la dék le ra kón (A ka te gó ria)

A 2.1.–1. táb lá zat ban fel so rolt hul la dé kot a hul la dék le -
ra kó üze mel te tõ je az alap jel lem zés hez szük sé ges vizs gá -
la tok nél kül át ve he ti, de a hely szí ni el len õr zõ vizs -
gálatokat köteles elvégezni.

Ha a hely szí ni el len õr zõ vizs gá la tok alap ján fel me rül a
szennye zõ dés gya nú ja, ak kor el kell vé gez ni a 2.1.–2. és
2.1.–3. táb lá zat ban sze rep lõ össze te võk vizs gá la tát, és ez
alapján dönt

a) a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a hul la dék át vé te lé rõl
vagy an nak meg ta ga dá sá ról;

b) a hul la dék át adó ja a hul la dék el szál lí tá sá ról a tu laj -
don sá ga i nak meg fe le lõ hul la dék le ra kó ba, il let ve más hul -
la dék ke ze lõ lé te sít mény be vagy a saját telephelyére.

2.1.–1. táblázat

Alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehetõ
inert hulladékok

EWC kód Le írás Kor lá to zá sok

10 11 03 Üveg ala pú, szá las
anya gok hul la dé kai

A hul la dék nem
tar tal maz hat szer ves
kö tõ anya got

15 01 07 Cso ma go lá si
üveg-hul la dé kok

17 01 01 Be ton El kü lö ní tett épí té si és
bon tá si hul la dé kok*
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EWC kód Le írás Kor lá to zá sok

17 01 02 Tég la El kü lö ní tett épí té si és
bon tá si hul la dé kok*

17 01 03 Cse rép és ke rá mi ák El kü lö ní tett épí té si és
bon tá si hul la dé kok*

17 01 07 Be ton, tég la, cse rép és
ke rá mia ke ve ré ke

El kü lö ní tett épí té si és
bon tá si hul la dé kok*

17 02 02 Üveg

17 05 04 Föld és kö vek A hul la dék nem
tar tal maz hat ja a ta laj
hu mu szos ré te gét,
tõ ze get, to váb bá
szennye zett te rü let rõl
szár ma zó föl det,
kö ve ket

19 12 05 Üveg

20 01 02 Üveg El kü lö ní tett üveg

20 02 02 Ta laj és kö vek A hul la dék csak
ker tek bõl, par kok ból
szár maz hat, és nem
le het ben ne hu musz,
il let ve tõ zeg

* Az el kü lö ní tett épí té si és bon tá si hul la dé kok kis mennyi ség ben más
össze te võ ket (pl. fé mek, mû anya gok, ta laj, szer ves anya gok, fa, gumi stb.) is
tar tal maz hat nak. A hul la dék eredetét ismerni kell.

Nem te kint he tõ inert épí té si és bon tá si hul la dék nak az a hul la dék, amely
kü lön jog sza bály ban sza bá lyo zott szer ves vagy szer vet len ve szé lyes össze te -
võ ket (pl. az besz tet, bi tu ment) tar tal maz vagy az épí tés so rán ilyen anya go kat 
hasz nál tak, il let ve az épü let ben olyan ter mé ke ket tá rol tak vagy gyár tot tak,
ame lyek kel az épí tõ anya gok szennye zõd het tek, és e miatt a hulladék már nem 
tekinthetõ inertnek.

Inert hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze rin ti ér té ke lé sét a ki ol -
dá si vizs gá la tok ered mé nyei és a 2.1.–2. és 2.1.–3. táb lá zat ban fel so rolt ha -
tár ér té kek össze ha son lí tá sa alapján kell el vé gez ni.

Per ko lá ci ós vizs gá la to kat ak kor kell vé gez ni, ha a vizs gált hul la dék szul -
fát ion-kon cent rá ci ó ja na gyobb, mint 1000 mg/kg. Eb ben az eset ben a
2.1.–2. táb lá zat *-gal jel zett elõ írása szerint kell eljárni.

2.1.–2. táblázat

Átvételi határkoncentrációk inert hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg, 
desz til lált víz)

Per ko lá ci ós 
vizs gá lat

(L/S=0,1 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

Ha tár kon cent rá ció
(Co) mg/l

As 0,5 0,06

Ba 20 4

Cd 0,04 0,02

Cr összes 0,5 0,1

Cu 2 0,6

Hg 0,01 0,002

Mo 0,5 0,2

Ni 0,4 0,12

Pb 0,5 0,15

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg, 
desz til lált víz)

Per ko lá ci ós 
vizs gá lat

(L/S=0,1 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

Ha tár kon cent rá ció
(Co) mg/l

Sb 0,06 0,1

Se 0,1 0,04

Zn 4 1,2

Klo rid-io nok 800 460

Flu o rid-io nok 10 2,5

Szul fát-io nok 1000* 1500

Fe nol in dex 1 0,3

DOC: szer ves kö tés ben
lévõ ol dott szén összes
mennyi sé ge

500** 160

TDS: a hul la dék ból
ki ol dó dott szi lárd
anya gok összes
mennyi sé ge

4000*** –

* A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je át ve he ti a hul la dé kot, ha a ki ol dá si vizs -
gá lat ered mé nye sze rint a szul fát ion-kon cent rá ció na gyobb, mint
1000 mg/kg, de nem ha lad ja meg a 6000 mg/kg ér té ket és a per ko lá ci ós mód -
szer rel, desz til lált víz zel mért Co ha tár kon cent rá ció nem haladja meg az
1500 mg/l értéket.

** Ha a hul la dék mért DOC ér té ke, a sa ját pH-ján mér ve na gyobb a táb lá -
zat ban fel so rolt ha tár ér ték nél, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban,
L/S=10 l/kg arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. A hul la dék le ra -
kó üze mel te tõ je át ve he ti a hul la dé kot, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mért
DOC kon cent rá ció nem ha lad ja meg a táblázatban felsorolt 500 mg/kg
határértéket.

*** Ha a vizs gált hul la dék szul fát-ion ja i nak át vé te li kon cent rá ci ó ját
6000 mg/kg-ban ál la pí tot ták meg, ak kor a TDS át vé te li ha tár ér té ke leg fel -
jebb 8000 mg/kg lehet.

A meg adott ki ol dó dá si kö ve tel mé nye ken kí vül az inert hul la dék le ra kó -
ban át ve he tõ hul la dék nak ele get kell ten nie a 2.1.–3. táb lá zat ban fel so rolt
további követelményeknek is.

2.1.–3. táblázat

Átvételi határkoncentrációk közvetlenül a hulladékból
elvégzett vizsgálatokhoz inerthulladék-lerakó esetében

Jel lem zõ
Ha tár kon cent rá ció

mg/kg

TOC (szer ves kö tés ben lévõ szén összes
mennyi sé ge)

30 000*

BTEX (ben zol, to lu ol, etil-ben zol és xi lol) 6
PCB (po li kló ro zott bi fe ni lek: 28, 52, 101,
118, 138, 153 és 180 kon ge ne rek)

1

Ás vány olaj (C10-C40 szén-atom szá mú
össze te võk)

500

PAH (po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek,
16 ve gyü let re)

1

* Ta laj hul la dék ese té ben a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál -
la pít hat, ha a hul la dék L/S=10 l/kg arány mel lett mért DOC ér té ke nem éri
el az 500 mg/kg-ot a hul la dék sa ját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tar to mány ban
mér ve.
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2.2. Át vé te li kö ve tel mé nyek nem ve szé lyes hul la dék le -
ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (B ka te gó ria)

2.2.1. Át vé te li kö ve tel mé nyek szer vet len, nem ve szé -
lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (B1b
alkategória)

B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban át ve he tõ és le rak -
ha tó hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze rin ti ér té -
ke lé sét a ki ol dá si vizs gá la tok ered mé nyei, va la mint a
2.2.1.–1. táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér té kek össze ha son lí -
tá sa alap ján kell el vé gez ni.

Elõ ke zelt, sta bil, nem re ak ció ké pes (ere de ti leg) ve szé -
lyes hul la dék – más, nem ve szé lyes hul la dék kal együtt –
kö zös me den cé ben lerakható.

Sta bil, nem re ak ció ké pes nek ak kor te kint he tõ a hul la -
dék, ha ki ol dó dá si tu laj don sá gai a le ra kó ban fenn ál ló kö -
rül mé nyek kö zött, il let ve bal ese tek be kö vet ke zé se kor
hosszú tá von nem vál toz nak ked ve zõt le nül, továbbá a
hulladék összetétele

a) bi o ló gi ai bom lás kö vet kez té ben,
b) hosszú idõ tá vú kül sõ kö rül mé nyek ha tá sá ra (pl. víz,

le ve gõ, hõ mér sék let, me cha ni kai ha tá sok következtében),
c) más hul la dék ha tá sá ra (be le ért ve a hul la dé kon át fo -

lyó csur ga lék víz és a ke let ke zõ gázok hatását is)
nem vál to zik meg.

Ha az elõ ke ze lés so rán mo no lit for má jú hul la dé kot ál lí -
ta nak elõ, ak kor en nek B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón
tör té nõ át ve he tõ sé gét – a mo no lit hul la dé kok vizs gá la tá ra
vo nat ko zó nem ze ti szab vány ki hir de té sé ig – a kö vet ke zõk
alap ján kell meg ítél ni: a mo no lit hul la dé kot gra nu lál ni
kell, és a ki ol dó dá si vizs gá la to kat L/S = 10 l/kg arány mel -
lett kell el vé gez ni, an nak tu da tá ban, hogy ez a mo dell vizs -
gá lat nem ad ki elé gí tõ in for má ci ót a mo no li tok ki old ha tó -
sá gá ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szó dif fú zi ós ki ol dá si
me cha niz mus ról.

2.2.1.–1. táb lá zat

Átvételi határkoncentrációk B1b alkategóriájú
hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

As 2

Ba 100

Cd 1

Cr összes 10

Cu 50

Hg 0,2

Mo 10

Ni 10

Pb 10

Sb 0,7

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

Se 0,5

Zn 50

Klo rid-io nok 15 000

Flu o rid-io nok 150

Szul fát-io nok 20 000

DOC: szer ves kö tés ben lévõ ol dott szén 
összes mennyi sé ge

800*

TDS: a hul la dék ból ki ol dó dott szi lárd
anya gok összes mennyi sé ge

60 000**

* Ha a hul la dék mért DOC ér té ke a sa ját pH-ján mér ve na gyobb, mint a
táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér ték, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban,
L/S=10 l/kg arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. Át ve he tõ a hul -
la dék ak kor, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mért DOC kon cent rá ci ó ja nem ha -
lad ja meg a táb lá zat ban felsorolt 800 mg/kg határértéket.

** Ha a hul la dék szul fát- és klo rid ion tar tal ma tel je sí ti a fen ti ha tár kon -
cent rá ci ó kat, a TDS ér ték túl lé pés ese tén is átvehetõ a hulladék.

Elõ ke zelt, sta bil, nem re ak ció ké pes (ere de ti leg) ve szé -
lyes hul la dék a B1b le ra kó ban át ve he tõ, amennyi ben a
2.2.1.–2. táb lá zat ban sze rep lõ to váb bi kö ve tel mé nyek nek
is megfelel.

2.2.1.–2. táb lá zat

Átvételi határkoncentrációk közvetlenül az elõkezelt,
stabil, nem reakcióképes (eredetileg) veszélyes

hulladékokból elvégzett vizsgálatokhoz 
B1b alkategóriájú hulladéklerakón

Jel lem zõ Ha tár kon cent rá ció

TOC (szer ves kö tés ben lévõ szén összes
mennyi sé ge)

5 tö meg%*

pH ≥ 6

ANC/BNC (sav-, il let ve lúg sem le ge sí té si
ka pa ci tás)

Lásd a ** alat ti
ér tel me zést

* Ha a mért TOC ér ték meg ha lad ja az 5 tö meg%-ot (pl. ta laj hul la dé kok
ese té ben), ak kor a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál la pít hat, fel té -
ve hogy L/S=10 l/kg arány mel lett a hul la dék mért DOC ér té ke nem éri el a
800 mg/kg ér té ket a hul la dék sa ját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tar to mány ban
mér ve.

** Mint hogy több szer vet len össze te võ pH ≥ 6 tar to mány ban is ki ol dó -
dik, ezért el kell vé gez ni az ANC/BNC vizs gá la to kat a pH 4–pH 12 tar to -
mány ban, nyolc kü lön bö zõ pH-n. A ki ol dott anyag mennyi sé ge ket a pH 4 és
pH 12 ér té ken kell meg ha tá roz ni. Át ve he tõ a hul la dék ak kor, ha a pH 4 és
pH 12 ér té ke ken mért ki ol dá si kon cent rá ci ók sem lé pik túl a 2.3.–1. táb lá zat -
ban meg adott, L/S=10 l/kg arány ra vo nat ko zó ha tár ér té ke ket.

2.2.2. Az beszt tar tal mú hul la dék le ra ká sa B1b al ka te -
gó ri á ba so rolt hul la dék le ra kón

Az besz tet tar tal ma zó épí té si-bon tá si hul la dék B1b al ka -
te gó ri á jú hul la dék le ra kón vizs gá lat nél kül át ve he tõ, ha a
hul la dék az az besz ten kí vül más ve szé lyes össze te võt nem
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tar tal maz és az az beszt po li mer rel bur kolt, vagy szálait
kötõanyag tartja össze.

Az besz tet tar tal ma zó épí té si-bon tá si hul la dék ki zá ró lag
az az beszt hul la dék szá má ra ki ala kí tott kü lön me den cé ben
(ka zet tá ban) rak ha tó le, a következõ feltételekkel:

a) az az beszt szá lak szó ró dá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben 
biz to sí ta ni kell az egyes le ra kott hul la dék szál lít má nyok
azon na li ta ka rá sát. Min den egyes tö mö rí té si mû ve let elõtt, 
meg fe le lõ to váb bi réteggel kell a takarást elvégezni;

b) nem le het az az beszt hul la dék le ra ká sá ra épí tett me -
den cén olyan me cha ni kai mû ve le tet (pl. lyu kak fú rá sa) vé -
gez ni, amely az az beszt szá lak szét szó ró dá sát ered mé nyez -
he ti;

c) az az beszt hul la dé kot tar tal ma zó me den ce le zá rá sa
után a me den ce he lyé re vo nat ko zó hely szín raj zot meg kell
õrizni;

d) a hul la dék le ra kó be zá rá sa után – a la kos ság biz ton -
sá ga ér de ké ben – biz to sí ta ni kell a hul la dék le ra kó te rü le te
hasz ná la tá nak korlátozását.

2.2.3. Át vé te li kö ve tel mé nyek ve gyes össze té te lû (je -
len tõs szer ves anyag-tar ta lom mal is ren del ke zõ), nem ve -
szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón
(B3 ka te gó ria)

B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón alap jel lem zés hez
szük sé ges vizs gá la tok nél kül át ve he tõk a 2.1.–1. táb lá zat -
ban fel so rolt inert hul la dé kok, a kü lön jog sza bály sze rin ti
hul la dék jegy zék EWC 20-as fõ cso port já ban fel so rolt, ve -
gye sen gyûj tött, nem ve szé lyes szi lárd hul la dé kok, ki vé ve
az EWC 20 01 41 kéménysöprésbõl származó hulladékot.

Vizs gá la tok alap ján át ve he tõ az EWC 20 01 41 ké -
mény söp rés bõl szár ma zó hul la dék, va la mint más nem ve -
szé lyes hul la dé kok, ha ele get tesz nek a B1b al ka te gó ri á jú
hul la dék le ra kók ra vo nat ko zó át vé te li kö ve tel mé nyek nek a 
2.2.1.–1. táblázatban felsorolt határértékek alapján.

Te le pü lé si hul la dé kot fo ga dó hul la dék le ra kón átvehetõ

a) a nem fer tõ zõ ké pes rács sze mét (EWC 19 08 01), va -
la mint

b) a kom mu ná lis szenny víz tisz tí tó üze mek nem fer tõ -
zõ ké pes, víz te le ní tés után leg alább 25%-os szá raz -
anyag-tar tal mú iszap ja,

ha a 2.2.1.–1. táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér té kek alap ján – a 
DOC össze te võt ki vé ve – ele get tesz a B1b alkategó riájú
hul la dék le ra kók ra vo nat ko zó át vé te li kö ve tel mé nyek nek.

Gipsz tar tal mú nem ve szé lyes hul la dék a hul la dék le ra -
kó nak ki zá ró lag azon me den cé jé ben rak ha tó le, amely ben
bi o ló gi a i lag le bom ló hulladékot nem raknak le.

2.3. Át vé te li kö ve tel mé nyek ve szé lyes hul la dék le ra ká -
sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (C ka te gó ria)

A C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban át ve he tõ és le rak ha -
tó ve szé lyes hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze -
rin ti ér té ke lé sét a hul la dék ból gra nu lá lás sal elõ ál lí tott
min ták ra vo nat ko zó ki ol dá si vizs gá la tok ered mé nyei, va -
la mint a 2.3.–1. és a 2.3.–2. táb lá za tok ban fel so rolt
határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni.

2.3.–1. táblázat

Átvételi határkoncentrációk C kategóriájú
hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S= 10 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

As 25

Ba 300

Cd 5

Cr összes 70

Cu 100

Hg 2

Mo 30

Ni 40

Pb 50

Sb 5

Se 7

Zn 200

Klo rid-io nok 25 000

Flu o rid-io nok 500

Szul fát-io nok 50 000

DOC: szer ves kö tés ben lévõ ol dott
szén összes mennyi sé ge

1000*

TDS: a hul la dék ból ki ol dó dott szi lárd 
anya gok összes mennyi sé ge

100 000**

* Ha a hul la dék mért DOC ér té ke a sa ját pH-ján mér ve na gyobb, mint a
táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér ték, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban,
L/S=10 l/kg arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. Át ve he tõ a hul -
la dék ak kor, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mért DOC kon cent rá ci ó ja nem ha -
lad ja meg a táb lá zat ban felsorolt 1000 mg/kg határértéket.

** Ha a hul la dék szul fát- és klo rid ion tar tal ma tel je sí ti a fen ti ha tár kon -
cent rá ci ó kat, a TDS ér ték túl lé pés ese tén is átvehetõ a hulladék.

2.3.–2. táblázat

Átvételi határkoncentrációk közvetlenül a hulladékból
elvégzett vizsgálatokhoz C kategóriájú hulladéklerakón

Jel lem zõ Ha tár kon cent rá ció

LOI (iz zí tá si vesz te ség)* 10%
TOC (szer ves kö tés ben lévõ szén
összes mennyi sé ge)**

6%

ANC/BNC (sav-, il let ve
lúg-sem le ge sí té si ka pa ci tás)

Lásd a *** alat ti 
ér tel me zést

* A TOC he lyett elsõ kö ze lí tés ben a mért LOI ér ték is hasz nál ha tó, figye -
lembe véve, hogy az zal nem egyen ér té kû. Ha a LOI ér té ke nem éri el a
 6 tömeg %-ot, ak kor a TOC-t nem szük sé ges meg ha tá roz ni.
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** Ha a mért TOC ér ték meg ha lad ja a 6 tö meg%-ot (pl. ta laj hul la dé kok
ese té ben), ak kor a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál la pít hat, fel té -
ve hogy L/S=10 l/kg arány mel lett a hul la dék mért DOC ér té ke nem éri el a
1000 mg/kg-ot a hul la dék sa ját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tartományban mérve.

*** Mint hogy több szer vet len össze te võ pH>6 tar to mány ban is ki ol dó -
dik, ezért el kell vé gez ni az ANC/BNC vizs gá la to kat, a pH 4–pH 12 tar to -
mány ban, nyolc kü lön bö zõ pH-n. A ki ol dott anyag mennyi sé ge ket a pH 4 és
pH 12 ér té ken kell meg ha tá roz ni. Át ve he tõ a hul la dék ak kor, ha a pH 4 és pH
12 ér té ke ken mért ki ol dá si kon cent rá ci ók sem lé pik túl a 2.3.–1. táb lá zat ban,
L/S=10 l/kg arányra vonatkozó határértékeket.

Ha a le ra kás ra szánt ve szé lyes hul la dék vizs gá la tai
alap ján nem tesz ele get a meg adott ki ol dá si ha tár ér té kek -
nek, ak kor a hul la dé kot to váb bi elõ ke ze lés nek kell alá vet -
ni an nak ér de ké ben, hogy ele get te gyen a ki ol dá si kö ve tel -
mé nyek nek.

Ha az elõ ke ze lés so rán mo no lit for má jú hul la dé kot ál lí -
ta nak elõ, ak kor en nek a C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban
tör té nõ le rak ha tó sá gát a mo no lit hul la dé kok vizs gá la tá ra
vo nat ko zó nem ze ti szab vány ki hir de té sé ig a kö vet ke zõ -
kép pen kell meg ítél ni: a mo no lit hul la dé kot gra nu lál ni
szük sé ges, és a ki ol dó dá si vizs gá la to kat L/S = 10 l/kg
arány mel lett kell el vé gez ni an nak tu da tá ban, hogy ez a
mo dell vizs gá lat nem ad ki elé gí tõ in for má ci ót a mo no li tok
ki old ha tó sá gá ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szó dif fú zi ós
ki ol dá si mechanizmusról.

2.4. El té ré sek az át vé te li kö ve tel mé nyek tõl
Bi zo nyos ese tek ben a 2.1.–2.3. pon tok ban meg adott

össze te võk/jel lem zõk meg adott ha tár kon cent rá ci ó i nak
akár a há rom szo ros ér té ke is el fo gad ha tó a hul la dék át vé -
te le kor (a 2.1.–2., 2.1.–3., 2.2.1.–1. és 2.3.–1. táb lá za tok -
ban sze rep lõ DOC, a 2.1.–3. táb lá zat ban sze rep lõ BTEX,
PCB és ás vány olaj, a 2.2.1.–2. táb lá zat ban sze rep lõ TOC
és pH, és a 2.3.–2. táb lá zat ban em lí tett LOI és/vagy TOC,
va la mint a 2.1.–3. táb lá zat ban sze rep lõ TOC ese tén ki vé -
te le sen a ha tár kon cent rá ció leg fel jebb két sze res ér té ke el -
fo gad ha tó), amennyi ben

– a Fel ügye lõ ség ese ti ala pon, ké re lem re, azt en ge dé -
lye zi egyes hul la dé kok át vé te lé re a be fo ga dó hul la dék le ra -
kó ese té ben, figye lembe véve a hul la dék le ra kó mû sza ki
vé del mét, kör nye ze ti adott sá ga it, to váb bá meg ha tá roz va
az át ve he tõ hul la dék mennyi sé gét és a fo ga dás idõ tar ta -
mát, va la mint

– a hul la dék le ra kó ki bo csá tá sa (be le ért ve a csur ga lék -
vi zet is) a koc ká zat ér té ke lés alap ján nem je lent számot -
tevõ kör nye ze ti kockázat növekedést.

3. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[3. számú melléklet 
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

Monitoringrendszer a hulladéklerakó üzemeltetési 
és az utógondozási idõszakában

1. Me te o ro ló gi ai ada tok gyûj té se
A hul la dék le ra kó víz ház tar tá sá nak ér té ke lé sé hez a hul -

la dék le ra kó te rü le té re vo nat ko zó an az 1.–1. táb lá zat ban

fel so rolt jel lem zõ ket a meg adott gya ko ri ság gal gyûj te ni
kell. Ahol az ér té ke lés nem szük sé ges (pl. inert hulladék -
lerakó), a Fel ügye lõ ség e kötelezettség elhagyásáról
rendelkezhet.

Az ada to kat gyûjt he ti az üze mel te tõ, vagy biz to sít hat ja
azo kat a nem ze ti me te o ro ló gi ai há ló zat tal kö tött
megállapodás alapján.

1.–1. táblázat

Meteorológiai adatok gyûjtése

Jel lem zõ
Mû kö dé si fá zis

ide jén
Utó gon do zá si fá zis ide jén

1. Csa pa dék
      mennyi sé ge

na pon ta na pon ta, havi
ér té kek hez hoz zá ad va

2. Hõ mér sék let,
     14.00h

na pon ta havi át lag

3. Ural ko dó szél irány
     és szél erõ

na pon ta nincs elõ ír va

4. Pá rol gás (li zi mé ter) na pon ta na pon ta, havi
ér té kek hez hoz zá ad va

5. Lég kö ri
     pá ra tar ta lom 14.00h

na pon ta havi átlag

2. A csa pa dék víz, a csur ga lék víz, a fel szí ni víz és a hul -
la dék le ra kó-gáz el len õr zé se

A vizs gá lan dó pa ra mé te re ket a le ra kott hul la dék össze -
té te le és a hul la dék le ra kó he lyé nek hid ro ge o ló gi ai tu laj -
don sá gai alap ján a Fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban ál la pít ja
meg. A min ta vé tel és a vizs gá la tok gyakoriságát a
2.–1. táb lá zat mutatja.

2.1. A csa pa dék víz össze té te lé nek meg ha tá ro zá sa ak -
kor szük sé ges, ha azt be fo ga dó ba el ve ze tik, il let ve ten ge -
lyen el szál lít ják. Amennyi ben szük sé ges a csa pa dék víz
össze té te lé nek is me re te, a vizs gá la tok hoz a min tát az el ve -
ze té si pon ton, il let ve a tá ro zó ból kell ven ni.

2.2. A csur ga lék víz bõl a jel lem zõ el ve ze té si pon to kon
min tát kell ven ni. Min ta vé te li pon ton ként kü lön kell meg -
vizs gál ni a csur ga lék víz mennyi sé gét és össze té te lét. Nem
kell vizs gá la tot vé gez ni, ha a csur ga lék víz gyûj té sé re nem
ke rül sor (pl. inert hul la dék le ra kón).

2.3. Ha a hul la dék le ra kó kö ze lé ben olyan idõ sza kos
vagy ál lan dó víz fo lyás van, amely nek víz mi nõ sé gét a kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat alap ján a hul la dék le ra kó ve -
szé lyez tet he ti, a Fel ügye lõ ség elõ ír ja a fel szí ni víz el len õr -
zé sét. Eb ben az eset ben a min ta vé telt és a vizs gá la to kat
leg alább két pon ton kell el vé gez ni, még pe dig a hul la dék -
le ra kó fö lött a fo lyás iránnyal szem ben, il let ve alat ta a fo -
lyás irány ban.

2.4. A hul la dék le ra kó-gáz el ve ze té si rend szer ha té -
kony mû kö dé sét rend sze re sen el len õriz ni kell. A hul la dék -
le ra kó-gáz vizs gá la tát úgy kell vég re haj ta ni, hogy rep re -
zen tál ja a hul la dék test ben ke let ke zõ gáz ke ve rék mennyi -
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sé gét és össze té te lét. Az utó gon do zá si idõ szak ban a vizs -
gá lat ala pul hat mé ré sen vagy a le ra kott hul la dék mennyi -
sé gén és össze té te lén ala pu ló szá mí tá son. A vizs gá lat cél ja 
el sõd le ge sen a hul la dék ban lévõ szer ves anyag le bom lá si
fo lya ma tá nak el len õr zé se. A CH4-, a CO2- és az
O2-emisszi ót a hul la dék le ra kó üze mel te tõ jé nek a Fel ügye -
lõ ség ál tal elõ írt rend sze res ség gel meg kell ha tá roz nia, a
töb bi gáz ese té ben az emisszió vizs gá lat szük sé ges sé gét,
gya ko ri sá gát a le ra kott hul la dék össze té te le függ vé nyé ben 
kell megállapítani.

2.5. Azon a hul la dék le ra kón, ame lyen a geo fi zi kai mo -
ni tor ing rend szer ki épí tés re ke rült, rend sze re sen, azon ban
éven te leg alább egy al ka lom mal el vég zett fel mé rés sel ada -
to kat kell gyûj te ni.

2.–1. táblázat

A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz 
és a hulladéklerakó-gáz ellenõrzése

A vizs gá lat (min ta vé tel) cél -
ja

A vizs gá lat (min ta vé tel) gya ko ri sá ga

a mû kö dé si 
idõ szak ban

az utó gon do zá si idõ -
szak ban

A csur ga lék víz
mennyi sé gé nek
meg ál la pí tá sa

ha von ta1, 2 fél éven ként

A csur ga lék víz
össze té te lé nek
meg ha tá ro zá sa

ne gyed éven ként2 fél éven ként

Fel szí ni víz ter he lé se ne gyed éven ként2 fél éven ként
Hul la dék le ra kó-gáz
emisszió és lég kö ri
nyo más meg ha tá ro zá sa
(CH4, CO2, O2, H2S, 
H2 stb.)

ha von ta2 fél éven ként

1 A min ta vé tel gya ko ri sá gát a hul la dék le ra kó mor fo ló gi á já tól füg gõ en
módosítani lehet.

2 Ha az ada tok hosszabb idõ szak alatt nem vál toz nak je len tõ sen, a vizs gá -
la tok (min ta vé te lek) gya ko ri sá ga csök kent he tõ. A csur ga lék víz elekt ro mos
ve ze tõ ké pes sé gét éven te leg alább egyszer meg kell mérni.

3. A fel szín alat ti víz el len õr zé se

A fel szín alat ti víz vé del me ér de ké ben el len õriz ni kell,
hogy a hul la dék le ra kás ve szé lyez te ti-e a kör nye ze té ben
lévõ fel szín alat ti vi zet. En nek ér de ké ben a fel szín alat ti
víz áram lás szem pont já ból a hul la dék le ra kó fe let ti te rü le -
ten leg alább egy, a hul la dék le ra kó alat ti te rü le ten leg alább
két mo ni tor ing ku tat (mé ré si pon tot) kell ki ala kí ta ni a hul -
la dék le ra kó ha tás te rü le tén be lül. Re fe ren cia ér té kek nek a
fel sõ mo ni tor ing kút ból vett víz min ta vizs gá la ta so rán
mért ér té ke ket kell te kin te ni. A hul la dék le ra kó ból szár ma -
zó szennye zett ség jel lem zé sé re az alsó mo ni tor ing ku tak -
ból vett víz min ták vizs gá la ta so rán mért ér té ke ket a re fe -
ren cia ér té kek hez kell viszonyítani.

A mo ni tor ing ku tak he lyét és szá mát – a ter ve zõ nek a
hul la dék le ra kó ha tás te rü le té re ké szí tett hid ro ge o ló gi ai
szak vé le mé nyen ala pu ló ja vas la ta figye lembe véte lével – a 
Fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

3.1. Min ta vé tel
A hul la dék le ra kó üzem be he lye zé se elõtt leg alább há -

rom he lyen min tát kell ven ni a ta laj ból és a fel szín alat ti
víz bõl an nak ér de ké ben, hogy a ké sõb bi min ta vé te lek hez
re fe ren cia ér té kek áll ja nak ren del ke zés re.

3.2. Mo ni tor ing
A víz min ták ban vizs gá lan dó jel lem zõ ket a le ra kás ra ke -

rü lõ hul la dék össze té te le, a csur ga lék víz vár ha tó össze té -
te le és a te rü le ten lévõ fel szín alat ti víz, elsõ víz adó össz let
mi nõ sé ge alap ján kell meg vá lasz ta ni, figye lembe véve a
fel szín alat ti víz áram lá si vi szo nya it is. Egyes jel lem zõk
in di ká tor ként is szol gál hat nak a fel szín alat ti víz össze té te -
le vál to zá sá nak elõ re jel zé sé re, szennye zõ dé se be kö vet ke -
zé sé nek kez de ti idõ sza ká ban. Az in di ká to rok meg ha tá ro -
zá sá nál ja va solt a kü lön jog sza bály figye lembevétele.

A min ta vé tel és a vizs gá la tok gya ko ri sá gát a 3.–1. táb lá -
zat tar tal maz za:

3.–1. táblázat

Felszín alatti víz ellenõrzése

A min ta vé tel cél ja

A min ta vé tel gya ko ri sá ga

a mû kö dé si idõ szak ban
az utó gon do zá si 

idõ szak ban

A fel szín alat ti
víz szint
meg ál la pí tá sa

fél éven ként1 fél éven ként1

A fel szín alat ti víz
össze té te lé nek
meg ha tá ro zá sa

a hul la dék le ra kó
he lyé tõl füg gõ en
vál to zó
gya ko ri ság gal2, 3

a hul la dék le ra kó
he lyé tõl füg gõ en
vál to zó
gya ko ri ság gal2, 3

1 Ha a fel szín alat ti víz, elsõ víz adó össz let ma xi má lis nyu gal mi víz szint -
je meg kö ze lí ti a lé te sí té si kö ve tel mény ként meg adott, a le ra kó fe nék szint jé -
tõl szá mí tott 1 m-es tá vol sá got, ak kor nö vel ni kell a mérések gyakoriságát.

2 Az össze té tel mé ré sé nek gya ko ri sá gát a hul la dék le ra kó mû kö dé si en ge -
dé lyé ben szük sé ges rög zí te ni. A gya ko ri sá got a fel szín alat ti víz áram lá si se -
bes sé gé nek is me re té ben és értékelése alapján kell megállapítani.

3 Ha a vizs gá la tok a mért jel lem zõk kon cent rá ci ó já nak a re fe ren cia pon -
ton mi ért ér ték hez ké pest a sta tisz ti kai hi ba ha tár fe let ti nö vek võ ten den ci á ját
mu tat ják, ak kor fel té te lez he tõ, hogy a le ra kó ból szennye zõ anya gok ke rül tek
a kör nye zet be. Ha a mért ér té kek a be avat ko zá si szin tet el ér ték, ezt ismételt
mintavétellel és vizsgálattal meg kell erõsíteni.

3.3. Be avat ko zá si szin tek
Ha a szennye zõ anyag kon cent rá ci ó ja el éri a kü lön jog -

sza bá lyok ban meg ha tá ro zott (B) szennye zett sé gi ha tár ér -
té ket, ak kor a kü lön jog sza bály szerint kell eljárni.

Ha a re fe ren cia pont ból vett min ták ban a szennye zõ
anya gok kon cent rá ci ó ja na gyobb, mint a (B) szennye zett -
sé gi ha tár ér ték, ak kor a kü lön jog sza bály sze rin ti (Ab) bi -
zo nyí tott hát tér kon cent rá ció figye lembe véte lével kell a
szük sé ges intézkedéseket megtenni.

4. Me cha ni kai vál to zá sok a hul la dék le ra kó ban

A hul la dék test ben be kö vet ke zõ me cha ni kai vál to zá sok
 miatt a hul la dék le ra kó ki épí tett ré sze i ben is vál to zá sok kö -
vet kez het nek be. A hul la dék le ra ká sa so rán a ré szecs ke -
mé ret és az össze té tel vál toz ta tá sá val op ti má lis tö mör sé gû
hul la dék tes tet szük sé ges ki ala kí ta ni an nak ér de ké ben,
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hogy a hulladéklerakó felszíne csak minimális mértékben
változzék.

A me cha ni kai vál to zá sok ká ros ha tá sa i nak el ke rü lé se
ér de ké ben rend sze res el len õr zé se ket kell vé gez ni a
4.–1. táb lá zat szerint:

4.–1. táb lá zat

A mechanikai változások ellenõrzése

Az el len õr zés cél ja

Az el len õr zés gya ko ri sá ga

a mû kö dé si 
idõ szak ban

az utó gon do zá si
idõ szak ban

A hul la dék test me cha ni kai
szer ke ze té nek és
össze té te lé nek meg vál to zá sa1

éven te –

A hul la dék test szint jé nek
süllye dé se

éven te éves
le ol va sás

1 A hul la dék le ra kó ál la po tá ra vo nat ko zó adatok:
– a le ra kott hul la dék ál tal el fog lalt le ra kó ka pa ci tás (térfogat),
– a le ra kás mód sze rei,
– a le ra kás idõ pont ja és idõ tar ta ma,
– az al kal ma zott tö mö rí tés mér té ke,
– a le ra kott hul la dék tö me ge és tér fo ga ta,
– a hul la dék össze té te le,
– a hul la dék le ra kó ban még ren del ke zés re álló le ra kó ka pa ci tás (tér fo gat

és tö meg) számítása.
A hul la dék test szint jé nek süllye dé sét re fe ren cia pont-há ló zat ki épí té sé vel

és moz gá sá nak meg fi gye lé sé vel kell megvalósítani.

5. A le ra kott te le pü lé si hul la dék bi o ló gi a i lag le bom ló
szer ves anyag-mennyi sé gé nek el len õr zé se

A le ra kott te le pü lé si hul la dék bi o ló gi a i lag le bom ló
szer ves anyag-mennyi sé gé nek el len õr zé se ér de ké ben a
hul la dék le ra kó üze mel te tõ jé nek ne gyed éven ként meg kell 
ha tá roz nia a nem ze ti szab vány ban sze rep lõ 13 hul la dék -
össze té te li kategória nedves tömegarányát.

Rész le tes össze té tel-vizs gá la to kat a te le pü lé si szi lárd
hul la dék 13 ka te gó ri á já nak össze té te lé re éven te egy al ka -
lom mal, min dig az õszi idõ szak ban szük sé ges vé gez ni. A
konk rét vizs gá la to kat a nem ze ti szab vány ban le írt al ka te -
gó ri ák sze rin ti bon tás ban kell el vé gez ni.

6. Az utó gon do zás idõ sza ká ban szük sé ges egyéb el len -
õr zé sek

A hul la dék le ra kó be ren de zé se i nek, épít mé nye i nek és
inf ra struk tú rá já nak fenn tar tá sa, il let ve kar ban tar tá sa so rán 
szük sé ges te vé keny sé gek:

a) a hul la dék le ra kó meg kö ze lí té sét szol gá ló köz le ke -
dé si utak, üze mi utak ál la po tá nak he ten ként egy al ka lom -
mal tör té nõ el len õr zé se és kar ban tar tá sa éven te leg alább
egy szer;

b) az il le ték te le nek be ha to lá sá nak meg aka dá lyo zá sát
szol gá ló lé te sít mé nyek (pl. ke rí tés) fo lya ma tos el len õr zé se 
és szük ség sze rin ti kar ban tar tá sa;

c) a nö vény zet kar ban tar tá sa (fû nyí rás, ka szá lás) szük -
ség sze rint, de éven te leg alább kétszer;

d) a víz el ve ze tõ és -ke ze lõ rend sze rek (csa pa dék víz,
csur ga lék víz) he ten ként egy al ka lom mal tör té nõ el len õr -
zé se és kar ban tar tá sa, tisz tí tá sa, iszap men te sí té se szük ség
szerint, de évente legalább egyszer;

e) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szer he ten ként egy
al ka lom mal tör té nõ el len õr zé se és kar ban tar tá sa szük ség
sze rint, de éven te legalább egyszer.

4. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[4. számú melléklet 
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

A hulladéklerakó rekultivációjával, utógondozásával
kapcsolatos követelmények

1. A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já val és utó gon do zá -
sá val kap cso la tos követelmények

A re kul ti vá ció és utó gon do zás a kö vet ke zõ fõbb rész fo -
lya ma tok ból te võ dik össze:

a) a re kul ti vá ci ó ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó terv do -
ku men tá ció el ké szí té se és engedélyeztetése,

b) a hul la dék le ra kó fel sõ zá ró ré teg rend sze ré nek át me -
ne ti és/vagy vég le ges kialakítása,

c) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si rend sze ré -
nek ki ala kí tá sa és mûködtetése,

d) a csur ga lék víz és csa pa dék víz ke ze lé si rend sze ré nek 
ki ala kí tá sa és mûködtetése,

e) az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing -
rend szer ki ala kí tá sa és mûködtetése,

f) a hul la dék test for má lá sa, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí -
té se, ré zsûk ki ala kí tá sa, táj ba il lesz tés, a te rü let to váb bi
hasz ná la tá nak figye lembe véte lével,

g) a to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett be ren de zé sek
és épít mé nyek el bon tá sa, az ál ta luk el fog lalt te rü let tájba
illesztése,

h) a fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák el vég zé se az
utó gon do zás tel jes idõszakában,

i) az utó gon do zás be fe je zé se,
j) a je len tés ké szí té si kö te le zett ség tel je sí té se.
A fen ti e ket ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a le ra kott

hul la dék össze té te lé tõl, a hul la dék le ra kó meg lé võ mû sza -
ki lé te sít mé nye i nek ki épí tett sé gé tõl, to váb bá at tól füg -
gõen, hogy a re kul ti vá ció és az utó gon do zás a hul la dék le -
ra kó egészére vagy annak egy részére vonatkozik.

A fel sõ zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sa ér te lem sze rû en
tar tal maz za a hul la dék le ra kó ol dal irá nyú zá ró ré teg rend -
sze rét is, ahol az szükséges.

1.1. A re kul ti vá ci ó ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó terv -
do ku men tá ci ó nak tartalmaznia kell:

a) a hul la dék le ra kó kör nye ze ti ele mek re, kü lö nö sen a
köz vet len kör nye ze té ben lévõ fel szí ni és fel szín alat ti víz -
re, va la mint föld ta ni kö zeg re gya ko rolt ha tá sá nak, to váb bá 
a kör nye zet szennye zett ség kockázatának a bemutatását,
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b) a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já nak üte me zé sét (át -
me ne ti és/vagy végleges),

c) a fel sõ zá ró ré teg rend szer szer ke ze tét, ki ala kí tá sá -
nak mód ját [az esé si irá nyo kat szint vo na las hely szín raj zon 
és ke reszt szel vé nye ken kell bemutatni],

d) az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing -
rend szer ki ala kí tá sá nak, üze mel te té sé nek és kar ban tar tá -
sá nak leírását,

e) a hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé sé nek le írá sát,
f) a csur ga lék víz, csa pa dék víz ke ze lé sé nek le írá sát,
g) a hul la dék test for má lá sát, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí -

té sét, a ré zsûk ki ala kí tá sát, a táj ba illesztés leírását,
h) a to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett be ren de zé sek

és épít mé nyek el bon tá sá val, va la mint az ál ta luk el fog lalt
te rü let táj ba il lesz té sé vel kapcsolatos tervet,

i) a fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák vég zé sé nek
tar tal mát, mód ját és ütemezését,

j) az utó gon do zás be fe je zé sé nek mód ját és idõ pont ját,
k) az adat szol gál ta tás adat tar tal mát és mód ját.

1.2. A fel sõ zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sá val kap cso la -
tos kö ve tel mé nyek

A fel sõ zá ró ré teg rend szer ki épí té sé nek ter ve zé se kor
figye lembe kell venni:

a) a le ra kott hul la dék tu laj don sá ga it, kü lö nö sen a bi o -
ló gi a i lag le bom ló hul la dék mennyiségét,

b) a hul la dék le ra kó üze mel te té sé nek fel té te le it (pl. az
al kal ma zott tö mö rí tés mértékét),

c) a hul la dék le ra kó ge o met ri ai jel lem zõ it (domb épí tés,
ré zsûk mér té ke, a hul la dék test magassága stb.),

d) a te lep hely kö ze lé ben ta lál ha tó, a zá ró ré teg rend szer
ki ala kí tá sá hoz fel hasz nál ha tó ter mé sze tes anya gok be -
szer zé si le he tõ sé gét (talaj, kavics, agyag),

e) a zá ró ré teg rend szer ki épí té sé nek költ sé ge it.
1.2.1. Az át me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer fel épí té se

és funkciója
Az át me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer leg fon to sabb fel -

ada ta az, hogy a vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer ki épí té -
se ér de ké ben te gye le he tõ vé ele gen dõ víz mennyi ség nek a
hul la dék test be való be ju tá sát, ez ál tal biz to sít va a le ra kott
hul la dék ban lévõ szer ves össze te võk bi o ló gi ai le bom lá sát
és a hul la dék test sta bi li zá ló dá sát. A ré teg rend ki ala kí tá sát
egye di leg a ter ve zõ ha tá roz za meg és a Fel ügye lõ ség
hagy ja jóvá az en ge dély ben. Al kal ma zá sa azért is in do -
kolt, mert a bio hul la dék le bom lá sa kö vet kez té ben a hul la -
dék test ben ros ka dás, a fel szí nén je len tõs süllye dé sek
 várhatóak, ami a vég le ges felsõ záróréteg rendszer
egyenlõtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a
szigetelõ funkció megszûnését okozná.

Az át me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer ré szei:
a) ki egyen lí tõ ré teg (0–50 cm)
Funk ci ó ja: a hul la dék test fel szí né nek fel sõ és ol dal irá -

nyú ki egyen lí té se, mó do sí tá sa, va la mint a hul la dék test al -
kal mas sá té te le a kö vet ke zõ rétegek elhelyezésére.

Anya ga: ap ró szem csés hul la dék, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ma ra dék hul la dék vagy sta bi li zált bio hul la -
dék, sa lak, per nye, kõmentes talaj.

b) gáz el ve ze tõ ré teg (amennyi ben a re kul ti vá ci ós terv
sze rint szükséges)

Funk ci ó ja: a hul la dék egyes össze te võ i nek bi o ló gi ai
bom lá sa so rán ke let ke zõ hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend -
szer be történõ elvezetése.

Anya ga: kis mész tar tal mú, egyen le tes szem cse el osz lá -
sú, jó gáz ve ze tõ-ké pes sé gû anyag, amely az adott esés -
viszonyok mel lett kellõ állékonyságú.

c) szi ge te lõ ré teg (amennyi ben a re kul ti vá ci ós terv sze -
rint szükséges)

Funk ci ó ja: a csa pa dék túl zott mér té kû be ju tá sá nak aka -
dá lyo zá sa. Túl zott mér ték nek mi nõ sül, ha a hul la dék test be 
több víz jut be, mint amennyi a bi o ló gi ai le bon tó fo lya ma -
tok le ját szó dá sá hoz szük sé ges ned ves sé get biz to sít ja,
 emiat t a csur ga lék víz mennyi sé ge nö vek szik fe les le ges
mér ték ben. Ki ala kí tá sa és anya ga függ a le ra kott hul la dék
össze té te lé tõl, ál la po tá tól (pl. a bi o ló gi ai lebomlás
mértékétõl, víztelítettségtõl és a klimatikus adottságoktól).

Anya ga: ás vá nyi anya gú szi ge te lés és/vagy geo memb -
rán

d) fe dõ ré teg (leg alább 40 cm)

Funk ci ó ja: a szi ge te lõ ré teg vé del me, il le tõ leg a nö vény -
zet meg te le pe dé sét (te le pí té sét) le he tõ vé tevõ feltételek
biztosítása.

Anya ga: sta bi li zált bio hul la dék és/vagy hu mu szos ta laj, 
ami le het szer ves anyag gal ke vert föld, a ré zsû kön geo tex -
tí li á val megerõsítve.

1.2.2. A vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer fel épí té se és
funk ci ó ja

A vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer leg fõbb ren del te té -
se a csa pa dék víz hul la dék test be való be ju tá sá nak meg aka -
dá lyo zá sa, a csur ga lék víz kép zõ dé sé nek (és ke ze lé sé nek),
to váb bá a kör nye zet be való po ten ci á lis ki ju tá sá nak meg -
elõ zé se. Azon hul la dék le ra kók ese té ben, ame lyek nél át -
me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sá ra sor ke rült, a
vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szert az át me ne ti fel sõ zá ró -
ré teg rend szer fel hasz ná lá sá val kell el ké szí te ni. A vég le -
ges zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sát meg elõ zõ en a hul la -
dék le ra kó fe lü le tén spon tán mó don ki ala kult fás szárú
(bokrok, fák) vegetációt el kell távolítani, amennyiben az
zavarja a végleges záróréteg rendszer kialakítását.

A vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer ré szei:

a) ki egyen lí tõ ré teg (0–50 cm)

Funk ci ó ja: a hul la dék test fel sõ és ol dal irá nyú ki egyen lí -
té se, mó do sí tá sa, be le ért ve az át me ne ti fel sõ zá ró ré teg
rend szer rel tör tént le zá rás so rán ki ala kult süllye dé sek
meg szün te té sét is, va la mint a hul la dék test al kal mas sá
tétele a következõ rétegek elhelyezésére.

Anya ga: kis mész tar tal mú, ho mo gén, nem kö tött ta laj,
ko hó sa lak vagy hul la dék ége tõ sa lak ja, B3 al ka te gó ri á jú
le ra kó ese tén jó gáz ve ze tõ ké pes sé gû ta laj, ko hó sa lak, hul -
la dék ége tõ sa lak ja, ap ró szem csés hul la dék, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ma ra dék hul la dék vagy sta bi li zált
bio hul la dék.
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b) gáz el ve ze tõ ré teg (ha szük sé ges)

Funk ci ó ja: a hul la dék egyes össze te võ i nek bi o ló gi ai
bom lá sa so rán ke let ke zõ hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend -
szer be történõ elvezetése.

Anya ga: kis mész tar tal mú, egyen le tes szem cse el osz lá -
sú, jó gáz ve ze tõ-ké pes sé gû anyag, amely az adott esés -
viszonyok mel lett kellõ állékonyságú.

c) szi ge te lõ ré teg (A ka te gó ri á jú le ra kó nál nem kell)

Funk ci ó ja: a víz hul la dék test be való be ju tá sá nak meg -
aka dá lyo zá sa (hid ra u li kus gát).

A ré teg több fé le (ás vá nyi és mes ter sé ges anya gú) anyag
egy más fölé ré te ge zé sé vel ké szít he tõ. Az ás vá nyi vagy ter -
mé sze tes anya gú szi ge te lõ ré teg nél al kal ma zott meg ol dás -
nak egyen ér té kû nek kell len nie az elõ írt 2×25 cm vas tag -
sá gú, adott szi vár gá si té nye zõ jû (B1b és B3 ka te gó ri á jú le -

ra kók nál k ≤ 5×10–9 m/s, C ka te gó ri á jú le ra kók nál pe dig

k ≤ 10–9 m/s) meg ol dás sal. Az egyen ér té kû ség fel té te le a
hid ra u li kai egyen ér té kû ség. A C ka te gó ri á jú le ra kó nál az
ás vá nyi anya gú szi ge te lõ ré te gen túl szi ge te lõ le mez be épí -
té se is szük sé ges.

d) szi vár gó- és szû rõ ré teg

Funk ci ó ja: a fe dõ ré te gen eset leg át szi vár gó víz szi ge te -
lõ ré teg fö löt ti tar tóz ko dá si ide jé nek csök ken té se, il let ve a
zá ró ré teg bõl való mielõbbi hatékony elvezetése.

Anya ga: mo sott ka vics, a ré zsû kön osz tá lyo zat lan ho -

mo kos ka vics vagy kõ zú za lék, k ≥ 5×10–3 m/s szi vár gá si
té nye zõ jû ap rí tott hul la dék, amely bõl víz zel nem ol dó dik
ki koc ká za tos anyag (pl. sred de re zett gu mi hul la dék, ap rí -
tott inert hul la dék), geo drén, ge o kom po zit, il le tõ leg geo -
tex tí lia, amely csak a szû rõ ré teg anya ga le het.

e) fe dõ ré teg

Funk ci ó ja: a csur ga lék víz mi ni ma li zá lá sa, az alat ta lévõ 
ré te gek vé del me, a nö vény zet te le pí té sé hez szük sé ges,
meg fe le lõ környezet biztosítása.

A ré teg több fé le anyag egy más fölé ré te ge zé sé vel ké -
szít he tõ. A szi vár gó- és szû rõ ré teg gel érint ke zõ (20–30 cm 
vas tag sá gú) gyö kér zá ró ré teg erõ sen kö tött vagy erõ sen
kõ tör me lé kes tö mör anyag, cél sze rû en osz tá lyo zott épí té -
si-bon tá si hul la dék. Ezt kö ve ti az (50–70 cm vas tag sá gú)
al ta laj ré teg, amely ké szül het kis hu musz tar tal mú ta laj ból
vagy sta bi li zált bio hul la dék ból. A fe dõ ré teg leg fel sõ ré sze
a (mint egy 30 cm vas tag sá gú) szer ves anyag ban gaz dag ta -
laj ré teg, amely a nö vé nyek táp lá lá sát szol gál ja. A ter mé -
sze tes anya gú szi ge te lõ ré teg felett a szivárgó-szûrõ réteg
és a fedõréteg összvastagsága legalább 1,0 m legyen.

f) ve ge tá ci ós ré teg

Funk ci ó ja: a víz al sóbb ré te gek be való be ju tá sá nak aka -
dá lyo zá sa, il le tõ leg az eró zi ó val szembeni védelem.

Anya ga: nem mély gyö kér ze tû, kis táp anyag igé nyû, szá -
raz ság- és for ró ság tû rõ nö vé nyek, ame lyek meg fe lel nek az 
öko ló gi ai környezetnek is.

1.3. A hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si rend sze -
ré nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek (1. számú melléklet 5. pont)

Ak tív hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szert B3 al ka te gó -
ri á jú hul la dék le ra kón kell ki épí te ni. A hul la dék le ra -
kó-gázt a hul la dék le ra kó en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott
mó don kell hasz no sí ta ni, egyéb eset ben el fák lyá zás sal kell 
ár tal mat la ní ta ni. A Fel ügye lõ ség jo go sult a gáz ke ze lõ
rend szer utó la gos ki épí té sé nek kö ve tel mé nyé tõl el te kin te -
ni, amennyi ben a ter ve zõ a re kul ti vá ci ós terv ben szá mí tá -
sok kal iga zol ja, hogy a le ra kott hul la dék szer ves anyag tar -
tal má nak bom lá sá ból ke let ke zõ gáz vár ha tó mennyi sé ge
és mi nõ sé ge a hasz no sí tást gazdaságilag nem alapozza
meg, illetve az ártalmatlanítás (fáklyázás) környezeti
haszon szempontjából nem célszerû.

Hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szert nem kell ki épí te ni
A ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben, egyéb hul la dék le -
ra kó nál a ter ve zõ ja vas la tá nak figye lembe véte lével a Fel -
ügye lõ ség dönt a hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ-ke ze lõ
rendszer kialakításának szükségességérõl.

1.4. A csur ga lék víz és csa pa dék víz ke ze lé si rend sze ré -
nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos kö ve tel -
mé nyek

E kö ve tel mé nyek meg egyez nek az 1. szá mú mel lék let
4. pont já ban fog lal tak kal az zal az el té rés sel, hogy a csur -
ga lék víz ke ze lõ rend szert azon hul la dék le ra kón kell mû -
köd tet ni, ahol az alsó szi ge te lõ rend szer ré sze ként ki épí tés -
re ke rült a gyûj tõ-drén rend szer. Utó la go san ki épí ten dõ
csur ga lék víz ke ze lõ rend szer a re kul ti vá ci ós terv alap ján
elõ ír ha tó, amennyi ben a hulladéklerakó szigetelési
technológiája azt lehetõvé teszi.

1.5. Az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges moni -
toringrendszer ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la -
tos követelmények

A hul la dék le ra kón már meg lé võ és az utó gon do zá si idõ -
szak ban is szük sé ges mo ni tor ing rend szer ele me i nek, va la -
mint a hi ány zó és az új ele mek nek a ki épí té sé vel és
mûködtetésével biztosítani kell

a) a vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer fo lya ma tos el -
len õr zé sét;

b) a tech no ló gi ai lé te sít mé nyek (pl. me den cék, mû tár -
gyak) mû sza ki ál la po tá nak rend sze res ellenõrzését;

c) a fel szín alat ti víz (meg fi gye lõ ku tak ban tör té nõ)
rend sze res el len õr zé sét;

d) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si be ren de zé -
sei mû kö dé sé nek, va la mint a lég szennye zõ anya gok
emisszi ó já nak a gáz gyûj tõ rend szer ki me ne ti pont ján tör -
té nõ rendszeres ellenõrzését;

e) a csur ga lék víz-ke ze lés be ren de zé sei mû kö dé sé nek
rend sze res el len õr zé sét (víz szint el len õr zés, össze té -
tel-vizs gá lat);

f) a hul la dék test moz gá sá nak idõ sza kos el len õr zé sét.

A fen ti e ket ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a le ra kott
hul la dék össze té te lé tõl, a hul la dék le ra kó meg lé võ mû sza -
ki lé te sít mé nye i nek ki épí tett sé gé tõl füg gõ en. Az el len õr -
zé sek el vég zé sé nek mód ját és gya ko ri sá gát a 3. szá mú
mel lék let tar tal maz za.
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1.6. A táj ba il lesz tés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek
A hul la dék test for má zá sát a táj ba il lesz tés kö ve tel mé -

nye i nek figye lembe véte lével kell el vé gez ni. Gon dos kod ni 
kell ar ról, hogy a hul la dék test tö meg ala kí tá sá val, a ve ge tá -
ci ós ré teg biz to sí tá sá val olyan táj ké pi meg je le né se le gyen
a hul la dék le ra kó lé te sít mény nek, amely egy ide jû leg szol -
gál ja a te rü let ter ve zett használatát és az adott táj elemeitõl
nem idegen megjelenést.

1.7. A to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett lé te sít mé -
nyek, be ren de zé sek és esz kö zök el bon tá sá val kap cso la tos
követelmények

A hul la dék le ra kó meg lé võ, de a re kul ti vá ci ós és utó -
gon do zá si te vé keny sé gek hez nem szük sé ges inf ra struk tú -
rá ját (épít mé nye ket, be ren de zé se ket és esz kö zö ket) fel le -
het szá mol ni. Az így fel sza ba du ló te rü le tet is be kell von ni
a rekultiváció és utógondozás célterületébe.

1.8. A fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák vég zé sé -
vel, va la mint az utó gon do zás be fe je zé sé vel kap cso la tos
követelmények

A re kul ti vá ci ós és utó gon do zá si idõ szak ban biz to sí ta ni
kell a szük sé ges inf ra struk tú ra (lé te sít mé nyek, be ren de zé -
sek és esz kö zök) mû kö dõ ké pes sé gét, hasz ná la tát, a be zárt
hul la dék le ra kó ra tör té nõ sza bad be ju tás meg aka dá lyo zá -
sát, a te rü let rend jét és tisz ta sá gát. A hul la dék le ra kó te rü -
le tén gon dos kod ni kell a terv nek meg fe le lõ nö vény bo rí -
tott ság ról, annak szükség szerinti pótlásáról, locsolásáról,
kaszálásáról stb.

Az utó gon do zá si idõ szak el tel té vel az ah hoz szük sé ges
inf ra struk tú rát – a Fel ügye lõ ség en ge dé lyé vel – fel lehet
számolni.

2. El té ré sek a re kul ti vá ci ó ra elõ írt kö ve tel mé nyek tõl

2.1. A B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kók ese té ben,
amennyi ben a hul la dék le ra kó ban 10 000 m3-nél ke ve sebb
a le ra kott hul la dék mennyi sé ge, a re kul ti vá ci ót a vég le ges
zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sá val, 1 ütem ben is el le het vé -
gez ni. A Fel ügye lõ ség eb ben az eset ben az összes kö rül -
mény figye lembe véte lével (kü lö nö sen kör nye zet szennye -
zés vagy je len tõs kör nye zet vé del mi koc ká zat hi á nyá ban)
mér le gel he ti a re kul ti vá ci ó ra vo nat ko zó 1.2–1.8. pon tok -
ban fog lalt kö ve tel mé nyek mér sék lé sét vagy el en ge dé sét.
A 2001. elõtt lé te sült hul la dék le ra kók nál ugyan csak mér -
le gel he tõ az 1.2–1.8. pon tok sze rin ti elõ írások mér sék lé se
vagy el en ge dé se, amennyi ben az át me ne ti le zá rás (leg fel -
jebb 10 év) le tel te után az össze gyûlt mo ni tor ing ada tok
ezt megalapozzák.

2.2. Amennyi ben a re kul ti vá ció a hul la dék tel jes fel -
sze dé sé vel és hely ben vagy más he lyen tör té nõ ke ze lé sé -
vel mint mû sza ki be avat ko zás sal va ló sul meg, a re kul ti vá -
ci ós terv nek az 1.1. pont ban fog lalt kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ en az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a be avat ko zás üte me zé se (hul la dék fel sze dé se, szál -
lí tás, épít mé nyek bon tá sa, te rep ren de zés, ve ge tá ci ós ré teg
te le pí té sé nek lé pé sei),

b) a mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sá nak, üze mel te té sé -
nek és kar ban tar tá sá nak le írá sa, amennyi ben in do kolt a le -
ra kó okoz ta szennye zés nyo mon kö ve té se,

c) a te rep ren de zés sel és táj ba il lesz tés sel kap cso la tos
terv,

d) a fel sze dett hul la dék hely ben, il let ve más he lyen tör -
té nõ ke ze lé sé nek be mu ta tá sa, a fo ga dó ke ze lõ lé te sít mé -
nyek en ge dé lye i nek csa to lá sá val,

e) a re kul ti vált te rü let új hasz no sí tá si cél já nak leírása,
f) költ ség szá mí tás, kü lö nö sen a be avat ko zás környe -

zeti elõ nye i nek be mu ta tá sá ra vo nat ko zó an.

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
244/2007. (XI. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a ma gyar–ja pán két ol da lú kap cso la tok fej lesz té se te rén
vég zett te vé keny sé ge elismeréseként

Hi ro ma sa Yo ne ku ra-nak, a Su mi to mo Che mi cal Co.,
Ltd. el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE, 

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. no vem ber 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/4786/2007.



A Köztársasági Elnök
245/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Dabrónaki Gyula rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog -
lalt jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére
 Dabrónak i Gyu la rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
ve tet – ér de mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar
Köz tár sa ság to ki ói nagy kö vet sé gé nek vezetésére kapott
megbízása alól.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1847/2007.

A Köztársasági Elnök
246/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Dobokay Gábor rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére Do bo kay 
Gá bor rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de -
mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
am ma ni nagy kö vet sé gé nek vezetésére kapott megbízása
alól.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1849/2007.

A Köztársasági Elnök
247/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Gyõr Mihály rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére Gyõr
 Mihály rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de -
mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
var sói nagy kö vet sé gé nek ve ze té sé re ka pott meg bí zá sa
alól.

Bu da pest, 2007. má jus 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 21.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1945/2007.

A Köztársasági Elnök
248/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Mohai László György rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére Mo hai
Lász ló György rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet
– ér de mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz -
tár sa ság zág rá bi nagy kö vet sé gé nek ve ze té sé re ka pott
meg bí zá sa alól.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1851/2007.
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A Köztársasági Elnök
249/2007. (XI. 28.) KE

határozata

dr. Póka Ferenc rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére dr. Póka
Fe renc rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de -
mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
szkop jei nagy kö vet sé gé nek vezetésére kapott megbízása
alól.

Bu da pest, 2007. má jus 22.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 30.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2102/2007.

A Köztársasági Elnök
250/2007. (XI. 28.) KE

határozata

dr. Simonyi András rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog -
lalt jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére
dr. Simony i And rás rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
ve tet – ér de mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar
Köz tár sa ság wa shing to ni nagy kö vet sé gé nek vezetésére
kapott megbízása alól.

Bu da pest, 2007. má jus 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 4.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2230/2007.

A Köztársasági Elnök
251/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Szõcs Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére Szõcs
Fe renc rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de -
mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
lu xem bo ur gi nagy kö vet sé gé nek vezetésére kapott
megbízása alól.

Bu da pest, 2007. má jus 17.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 21.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2039/2007.

A Köztársasági Elnök
252/2007. (XI. 28.) KE

határozata

dr. Taubner Zoltán rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog -
lalt jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére
dr. Taubne r Zol tán rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
ve tet – ér de mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar
Köz tár sa ság Eu ró pa Ta nács mel let ti, Stras bo urg ban mû -
kö dõ Ál lan dó Képviseletének vezetésére kapott meg -
bízása alól.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1853/2007.
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A Köztársasági Elnök
253/2007. (XI. 28.) KE

határozata

dr. Torzsa István rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog -
lalt jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére
dr. Torzs a Ist ván rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve -
tet – ér de mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar
Köz tár sa ság szö u li nagy kö vet sé gé nek vezetésére kapott
megbízása alól.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1845/2007.

A Köztársasági Elnök
254/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Bohár Ernõ rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére Bo hár
Ernõ rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet meg bí -
zom a Ma gyar Köz tár sa ság to ki ói nagykövetségének
vezetésével.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1848/2007.

A Köztársasági Elnök
255/2007. (XI. 28.) KE

határozata

dr. Györkös Péter rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog -
lalt jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Györkö s Pé tert ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma -
zott nagy kö vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság
zágrábi nagykövetségének vezetésével.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1852/2007.

A Köztársasági Elnök
256/2007. (XI. 28.) KE

határozata

József Judit rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti 
kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Jó zsef
Ju di tot ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pa Ta nács
mel let ti, Stras bo urg ban mûködõ Állandó Képviseletének
vezetésével.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1854/2007.
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A Köztársasági Elnök
257/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Kecskés Tibor rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Kecs kés
Ti bort ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság lu xem bo ur gi
nagykövetségének vezetésével.

Bu da pest, 2007. má jus 17.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 21.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2040/2007.

A Köztársasági Elnök
258/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Kékesi Ferenc rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Ké ke si
Fe ren cet ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
kö vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság szkopjei
nagykövetségének vezetésével.

Bu da pest, 2007. má jus 22.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 30.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2104/2007.

A Köztársasági Elnök
259/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Kiss Róbert rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti 
kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Kiss
 Róbertet ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
kö vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság var sói nagy -
kö vet sé gé nek ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2007. má jus 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 21.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1946/2007.

A Köztársasági Elnök
260/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Lengyel Miklós rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Len gyel
Mik lóst ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság szöüli
nagykövetségének vezetésével.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1846/2007.
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A Köztársasági Elnök
261/2007. (XI. 28.) KE

határozata

dr. Mihályi Géza rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog -
lalt jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Mihály i Géza rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve -
tet meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság am ma ni nagy kö vet -
sé gé nek ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 10.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/1850/2007.

A Köztársasági Elnök
262/2007. (XI. 28.) KE

határozata

dr. Somogyi Ferenc rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog -
lalt jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Somogy i Fe renc rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
ve tet meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság wa shing to ni
nagykövetségének vezetésével.

Bu da pest, 2007. má jus 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. jú ni us 4.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2231/2007.

A Köztársasági Elnök
263/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Csillik Róbert rendkívüli követi és meghatalmazott
miniszteri kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Csil lik
Ró ber tet ki ne ve zem rend kí vü li kö vet té és meghatalmazott 
miniszterré.

Bu da pest, 2007. má jus 17.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 21.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2041/2007.

A Köztársasági Elnök
264/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Szeratics Péter rendkívüli követi és meghatalmazott
miniszteri kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Sze ra tics 
Pé tert ki ne ve zem rend kí vü li kö vet té és meghatalmazott
miniszterré.

Bu da pest, 2007. má jus 22.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. má jus 30.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2103/2007.
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A Köztársasági Elnök
265/2007. (XI. 28.) KE

határozata

Zalai Csaba rendkívüli követi és meghatalmazott
miniszteri kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Za lai
Csa bát ki ne ve zem rend kí vü li kö vet té és meg ha tal ma zott
mi nisz ter ré.

Bu da pest, 2007. má jus 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. jú ni us 4.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/2229/2007.

A Köztársasági Elnök
266/2007. (XI. 28.) KE

határozata

nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Be reg nyei Jó zsef nyug ál lo má -
nyú ha tár õr ez re dest 2007. no vem ber 1-jei ha tállyal nyug -
ál lo má nyú ha tár õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 31.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. no vem ber 13.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/4579/2007.

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés
po li ti kai nyilatkozatai

Az Országgyûlés
1/2007. (XI. 28.) OGY
politikai nyilatkozata

a burmai helyzetrõl*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se ag go dal mát fe je -
zi ki a bur mai bel po li ti kai hely zet ala ku lá sa  miatt; egy út tal 
szo li da ri tá sát fe je zi ki a vi lág szer te a de mok ra ti kus át ala -
ku lá sért való küz de lem jel ké pé nek szá mí tó Aung San Suu
Kyi asszony küz del mé vel a dik ta tó ri kus re zsim mel szem -
ben.

A te vé keny sé gé ért No bel Bé ke dí jat is el nyert Aung San
Suu Kyi asszony az egész vi lá gon el is me rés nek és tisz te -
let nek ör vend azért a har cért, ame lyet a de mok ra ti kus
 Mianmar meg te rem té sé ért foly tat. Erõ fe szí té sei, fá rad ha -
tat lan oda adá sa és sze mé lyes ál do zat vál la lá sa vi lág szer te
el is me rés nek ör vend és pél dát mu tat min den ki szá má ra. A
Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se el is me ri és tá mo gat ja
e te vé keny sé get, és mel let te áll azon törekvésében, hogy
Mianmar népe számára békét és demokráciát teremtsen.

A nem zet kö zi kö zös ség nek meg fe le lõ po li ti kai és dip lo -
má ci ai nyo más gya kor lá sá val, il let ve az Egye sült Nem ze -
tek fó ru ma in való meg fe le lõ fel lé pés sel kell elõ se gí te nie,
hogy Mi an mar ha tó sá gai el fo gad ják az ENSZ kü lön le ges
meg bí zott já nak köz ve tí tõ te vé keny sé gét, és já rul ja nak
hoz zá a nem zet kö zi köz vé le mény tá jé koz ta tá sát cél zó erõ -
fe szí té sek hez az or szág ban zaj ló ese mé nyek rõl.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k.,  Mór ing Jó zsef At ti la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A po li ti kai nyi lat ko za tot az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 26-i ülés -
nap ján fo gad ta el.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. 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: 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.

HU ISSN 0076—2407

07.3949 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. 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 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


