MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Zárószavazás előtti módosító javaslat!
Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 107. § (1)
bekezdése alapján a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló
T/13218/ . számú egységes javaslathoz a következő
zárószavazás előtti módosító javaslatot
terjesztem elő:
1. Az egységes javaslat 1. §-a a következők szerint módosul:
„1. § E törvény hatálya kiterjed
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozott bizalmi
vagyonkezelési szerződést kötő bizalmi vagyonkezelő vállalkozás működésének és
gazdálkodásának feltételeire,
b) a [Kormány rendeletében kijelölt hatóság] Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban:
hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási
eljárására,
c) a hivatalnak a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok bejelentési és nyilvántartási eljárására,
d) a hivatal bizalmi vagyonkezelők felett gyakorolt felügyeletére,
e) a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás bizalmi vagyonkezelési tevékenységének
végzésére.”
2. Az egységes javaslat 47. §-a a következők szerint módosul:
47. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) [jelölje ki a hivatal feladatait ellátó hatóságot,
b)] állapítsa meg a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás által szolgáltatandó és fenntartandó
pénzügyi biztosítékok típusát, a pénzügyi biztosíték kezelt vagyonok összértékéhez
viszonyított arányát, a pénzügyi biztosítékot meghatározó szerződések egyes tartalmi elemeit,
valamint azon körülményeket, amelyek beállta kiegészítő pénzügyi biztosíték létrehozását
teszik szükségessé, és a kiegészítő pénzügyi biztosíték legkisebb összegét,

[c]b) állapítsa meg a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás által szolgáltatandó saját tőke emelését
szükségessé tevő körülményeket és azok beállta esetére a kötelező saját tőke legkisebb
összegét,
[d]c) állapítsa meg az e törvény alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét,
valamint azok beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos
részletes szabályokat,
[e]d) állapítsa meg a bizalmi vagyonkezelői vállalkozások nyilvántartásából és a bizalmi
vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartásából történő adatszolgáltatás részletes szabályait.”
INDOKOLÁS
A hatálybalépést követően a Magyar Nemzeti Bank látja el a bizalmi vagyonkezelő
vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárásával, a bizalmi
vagyonkezelési jogviszonyok bejelentési és nyilvántartási eljárásával és a bizalmi
vagyonkezelők felügyeletével kapcsolatos feladatokat. A Javaslat az ehhez szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.
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