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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat
Dr. Kövér László
az Országgy ű lés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnökűr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007 . évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló T/10328 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 2. §-a az alábbiak szerint módosul :

„2. A Pmt. 4. § [(2) bekezdése] helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszerepl ő az a természetes személy, aki fonto s
közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágtítási intézkedések elvétezését megelőző egy éven belül
fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akive l
közismerten közeli kapcsolatban áll .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy :

a)az államfő , a kormányfő , a miniszter, az államtitkár,

b)az országgyűlési képviselő ,

c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye
nincs ,

d)a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó
szervének tagja,

e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú,
tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai ,

f)a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.”



2. A törvényjavaslat 22 . §-ában a Pmt. 42 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„42. § A szolgáltató — a 11 . (6) bekezdésétől eltérően — 2014. december 31-ét követően köteles az
ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben :

a) az ügyféllel 2013 . július 1 . előtt létesített üzleti kapcsolatot,

b) az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képvisel ő útján 2014 .
december 31-ig nem jelent meg,	 illetve a belföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő a 16 .

(1) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatot nem tette meg, és

c) az ügyfél vonatkozásában a 7-10 . §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2014 .
december 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésére .”

INDOKOLÁS

Az előterjesztő maga írja az indokolásban, hogy a Moneyval-ajánlásokkal összhangban úg y
gondolja, hogy „indokolt lenne a törvény hatályának kiterjesztése a hazai kiemelt közszerepl őkre
is”. Ez praktikusan annyit jelent, hogy a Kormány szeretné elérni azt, hogy a magyar közjog i
tisztségviselőknél, rokonaiknál és üzlettársaiknál is, amit a külföldiektő l ugyanebben a körben ma
megkövetelünk: e minőségüket a szerződéskötést megelőzően fedjék fel, s velük szerződést csak a
Pmt. szerinti szolgáltató SZMSZ-ben erre kijelölt vezetője köthessen.

A Kormány eddigi szabályozási filozófiáját megtagadva, énidegen módon azonban elhalasztja e
vágyának beteljesítését, ugyanis arra jut, hogy „a korábbi szabályok alapján azonosított, má r
meglévő ügyfélkör (azon ügyfelek, amelyekkel a szolgáltató e törvény hatálybalépését megelőzően
létesített üzleti kapcsolatot) újraazonosítását eredményezné és ez indokolatlanul nagy terhet róna
az érintett szolgáltatókra” (kiemelés tőlem: Sch. A.). Azt javaslom kormánypárti
képviselőtársaimnak, hogy ne féltsük ettől a nagy tehertől a — főként pénzügyi — szolgáltatókat,
ehelyett adjunk itt is nagyvonalú átmeneti időt arra, hogy a szolgáltatók bő egy év alatt felhívhassák
ma meglévő ügyfeleiket a nyilatkozat megtételére. Az új ügyfelek tekintetében pedig ennek a z
eljárásnak a bevezetése semmilyen érdemi többletteherrel nem jár .

Budapest, 2013 . március 19 .

ggetlen képviselő
(LMP)

Schiffer András
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