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Dr. Szili Katalin
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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló
1999. évi CXXIY. törvény módosításáról" szóló T/17338 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 19 . §-ának az alábbi módosítását javasolom :

„A Pszty. a 11/M . §-t követően a következő 1 l/N . §-sal egészül ki :

,1 l/N. § (1) A Felügyelet hatásköre gyakorlásának keretei között jogosult a helyszínen
is ellenőrizni a 3 . §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó pénzügyi szervezetek
alapítására, tevékenységének engedélyezésére, működésére, a betétbiztosítással kapcsolatos
kötelezettségeire, ügyfelei érdekeinek védelmére, a tulajdonosi jog eredményes, megbízható
és a nemkívánatos befolyástól mentes gyakorlására vonatkozó szabályok, valamint a
Felügyelet által kiadott határozatok megtartásá[t]ra .

(2) A Felügyelet felhívására a pénzügyi szervezet, a bankképviselet és a kibocsátó
köteles a tevékenységére vonatkozó, az ellenőrzés tárgyával összefüggő, jogszabályban
meghatározott adatot, beszámolót, bizonylatot, vizsgálati anyagot, számviteli nyilvántartásait,
szabályzatait, az egyes ügyletekhez kapcsolódó dokumentációit, ügyvezető, ellenőrző, illetve
legfőbb szerve előterjesztéseit, azok jegyzőkönyveit, továbbá a könyvvizsgáló írásos
észrevételeit, a könyvvizsgálati jelentést, valamint a belső ellenőrzés jelentéseit,
jegyzőkönyveit, meghatározott formájú és tagolású kimutatást a Felügyelet rendelkezésére
bocsátani .

(3) Az ellenőrzést végző személy hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzés
lefolytatásához szükséges helyiségekbe beléphet, az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot,
adathordozót, tárgyat, munkafolyamatot vizsgálhat meg, az ügyféltől vagy képviselőjétől,
továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást,
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nyilatkozatot kérhet, valamint a megszemlélt iratról, nyilvántartásról és egyéb
dokumentumokról másolatot kérhet vagy készíthet, próbavásárlást végezhet .

(4) A Felügyelet csak az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében, az ellenőrzéshez
szükséges mértékben vizsgálhatja a pénzügyi szervezet ügyfelére, illetve a pénztártagra
vonatkozó adatokat .

(5) A Felügyelet a helyszíni ellenőrzést végző személyt megbízólevéllel látja el ."

Indokolás

A módosítás technikai jellegű .

Budapest, 2005 . szeptember 26.

Dr. Dancsó Józse
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