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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/II700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. -a (1)

bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő .

1 . A törvényjavaslat 109. §-ának (1) bekezdése a következő p) és q) pontokkal egészül ki :

„/ (1) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti : /

p) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI . törvény a 49/A .
§-ának (1) bekezdésében„Az erre vonatkozó jelentést a letétkezelő az értékelt napot
követő, külön fogszabályban meghatározott határidőn belül elektronikus úton megküldi

a Felügyeletnek és a pénztárnak."szövegrész,

a ma ann dí'ról és a ma ' ann • dí' énztárakról szóló 1997 . évi LXXXII. törvény
70. §-ának (5) bekezdésében"Az erre vonatkozó jelentést a letétkezelő az értékelt napot
követő, külön jogszabályban meghatározott határidőn belül, elektronikus úton megküldi

a Felügyeletnek és a pénztárnak."szövegrész."

2. A törvényjavaslat 112. -a a következő (22) bekezdéssel egészül ki :

„(22) Az adókról, járulékokról ésegyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény 256 . §-ának(2) bekezdésével módosított, az
Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakrólszóló 1993. évi XCVI. törvény 47 . §-a (7)
bekezdésében a„jelzálog"szövegrész helyébe a„jogon és követelésen alapított zálogjog"
szövegrész lép, valamint a (7) bekezdés kiegészül a „Ha a hitelintézet a tagi lekötésből
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származóan igénytérvényesít, azt úgy kell tekinteni, minthaapénztártagazegyéni
nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna ."mondattal."

Indokolás

Az adatszolgáltatási teher csökkentése érdekében szükséges a módosítás . A Felügyelet
számára elegendő, ha a portfolió adatokat a negyedéves jelentésben kapja meg, illetve, ha a
letétkezelő limitsértés esetén rendkívüli adatszolgáltatásra köteles .

Egyértelművé kell tenni, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári tagi lekötés esetében melyik
zálogkonstrukció szabályait kell alkalmazni és rendezni kell a hitelintézeti igényérvényesítés
szabályait .

H
arga Mihály
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