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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/10999. számú
törvényjavaslat T/10999/46. számú egységes javaslatához - a Házszabály 107. §-a
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztek elő.

1. Az egységes javaslat 165. §-a új (4) bekezdéssel kiegészíteni javaslom :

„(4) A Kormány minden év november 30 . napjáig tájékoztatja az Országgyűlésta
készpénz-helyettesít ő fizetési eszközök piacán me figveíhető tendenciákról, és tegyen
javaslatot a (3) bekezdésben szabályozott díjak mértékével kapcsolatban . ”

2. Az egységes javaslat 165. § (3) bekezdését új e) ponttal kiegészíteni javaslom, a
további pontok számozása értelemszer űen változik:

„0,3	 százalékát, de maximum 100 Ft/tranzakció összegét tranzakciónként, abban a z
esetben, ha a fizetés debit kártyával történik . ”

3. Az egységes javaslat 165. ' (3) bekezdésének c) pontjának elhagyását javaslom, a
további pontok számozása értelemszerűen változik :

„[c) 0,3 % minden olyan esetben, ha a készpénzhelyettesít ő fizetési eszköz
használatának célja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti
közüzemi szolgáltatás díjának, illetve az adózás rendjér ő l 2003. évi XCII. törvény
szerinti illetékek, adók vagy járulékok megfizetése]”

4. Az egységes javaslat 165 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javaslom, a
további pontok számozása értelemszer űen változik:

d) 0,8 [százalékot] százalékát minden ettől eltérő esetben."



S . Az egységes javaslat 165 . §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javaslom :

„(5) A POS terminálok használatáért felszámított díj maximuma a forgalom értékének2
százaléka lehet .”

Indokolá s

1. Javasoljuk a törvényjavaslat kiegészítését egy olyan bekezdéssel, ami megteremti é s
kötelezővé teszi a rendszeres felülvizsgálat lehetőségét a minél hatékonyabb működés
értelmében .

2. Javasoljuk, hogy a betéti (debit) kártyák esetében az első felülvizsgálat során fix összegű
díj kerüljön bevezetésre, addig is a 0,3%-os maximális mérték mellett egy tranzakciónként i
maximum is kerüljön bevezetésre . Ennek javasolt mértéke 100 Ft/tranzakció .

3. Tekintettel arra, hogy a c) pont nem teljesen védhető módon illeszkedik a javaslat
koncepciójába, az esetleges logikai ellentmondások és a javaslat túlterhelésének elkerülés e
érdekében javasoljuk a javaslat c) pontjának törlését.

4. A javaslat szövegében nem konzisztensen „ . . .százalékát” szó szerepel az egyes pontoknál ,
ezeket javasoljuk egységesíteni .

5. A hazai KKV szektor szereplő i számára kedvezőbbé kell tenni a bankkártyás fizetés eseté n
alkalmazható banki költségek mérséklésével a verseny feltételeit .

Budapest, 2009 . december 14 .
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