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ORSZÁGGYÚLÉSI KÉPVISELŐ

Kapcsolódó módosítójavaslat i

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a pénzügyi
közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló T/8381. számú
törvényjavaslathoz– a T/8381/10. számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva – a
következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 8 . §-ának következő módosítását javaslom :

„A Psztv. 12. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:

[A Felügyeleti Tanács hatáskörébe tartozik .)

„e) a Felügyelet felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos stratégiájának, valamint az ellen őrzési
tervének és módszertanának jóváhagyása azzal, hogy az ellen őrzési tervnek a 4 . §-ban
meghatározott	 [hatálya alá tartozó pénzügyi] szervezetek,	 személyek méretéhez ,
tevékenységének jelentőségéhez, jellegéhez, nagyságrendjéhez és összetettségéhez igazodó
mértékben legalább [három] ötévente helyszíni elemeket is tartalmaznia kell, valamint”

2. A törvényjavaslatnak egy új 9. §-sal történő kiegészítését javasolom, (a további §-sok
számozásának értelemszerű módosításával) :

.3.§

(1) A Psztv. 41 . §-a (4) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) A Felügyelet ellenőrzési eljárása keretében a 4. §-ban meghatározott szervezeteknél é s
személyeknél átfogó ellen őrzési eljárást folytat le, célvizsgálatot vagy több szervezetnél és
személynél témavizsgálatot végez . ”

(1) A Psztv. 41 . §-a a következő a (6)–(8) bekezdéssel egészül ki . egyidejűleg a (6)–(8) bekezdés
számozása (9)—(11) bekezdésre változik :

J6) A Felügyelet legalább háromévenként átfogó ellenőrzési eljárást folytat le banknál ,
szakosított hitelintézetnél, biztosítónál és viszontbiztosítónál .

(7) A Felügyelet legalább ötévenként átfogó ellenőrzési eljárást folytat le szövetkezet i
hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál,



kockázatitőkealap-kezelőknél.befektetési alapkezelőnél, magánnyugdíj-pénztárnál . önkéntes
kölcsönös biztosító pénztárnál és a foglakoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél.

(8) Az átfogó ellenőrzési eljárás részeként a Felügyelet helyszíni ellenőrzést istart.'

Indokolá s

A javaslat a pénzügyi piacok hatékony ellenőrzése érdekében bevezetné az átfogó ellen őrzési
eljárás kötelező alkalmazását . Az átfogó ellenőrzési eljárás egyik fontos eleme, hogy ezen
eljárásoknál kötelező helyszíni ellenőrzést is tartani, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletéről szóló 2007 . évi CXXXV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének e) pontjával
összhangban helyszíni elemek alkalmazását jelenti . A javaslat másrészt pontosító jellegű, amelynek
célja, hogy a Pénzügyi Szervezetek Á11ami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény
szóhasználata egységes legyen .

Budapest, 2009 . február 24.
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