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A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) és (5) bekezdése és a
102. § (1) bekezdése alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 .
évi CXII. törvény módosításáról szóló T/17879 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

1. A törvényjavaslat 29. §-ának a következő módosítását javasoljuk :

„29. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel- 2006. január 1-jén lép
hatályba .

(2) E törvény 32 . §-a 2006. március 1-jén lép hatályba ."

H. A törvényjavaslat következő új 32 . §-sal történő kiegészítését javasoljuk (a további
számozások értelemszerű módosításával) :

„32. § A takarékbetétről szóló 1989 . évi 2 . törvényerejű rendelet15/A .§-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„15/A. § (1) A pénzmosás megelőzése érdekében a hitelintézet a kétmillió forintot elérő
vagy azt meghaladó összegű nem névre szóló takarékbetétet a betétes illetőleg a
kedvezményezett írásbeli kérelmére és az ORFK jóváhagyásával alakíthatja át névre szólóvá .
Az ORFK részére megküldött kérelemnek a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2003 . évi XV. törvény 5 . § (1) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia .

(2) A hitelintézet a kérelmet haladéktalanul továbbítja az ORFK-nak . Az ORFK a
jóváhagyást pénzmosás megalapozott ~vanúja esetén tagadja meg . Ha az ORFK a kérelem
benyújtását követő nyolc munkanapon belül a hitelintézetet nem értesíti a pénzmosás
megalapozott gyanú iáról, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni .
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(3)Az(1)és(2) bekezdést kellalkalmazniakkor is, ha a kérelmező több olyan
betétnevesítést kezdeményez, amelyek értéke ezvenként nem, de eQvüttesen eléri vajzy
mehaladu a kétmillió forintot . Ebben az esetben az ORFK jóváhazyása azon betét névre
szólóvá alakításához szükséges, amellyel a betétnevesítések eRvüttes értéke eléri vagy
me.Qhaladja a kétmillió forintot.""

IU. A törvényjavaslat 32. §-ának a következő új (2) bekezdéssel történő kiegészítését
javasoljuk, egyidejűleg a törvényjavaslat eredeti számozásának 33 . § (1) bekezdésére történő
módosításával :

„(2) 2006. március 1-lén hatályát veszti a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás
megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az eQves korlátozó
intézkedések elrendeléséről szóló 2001 . éviLXXXIII.törvény 3 . §-ának (2) bekezdése ."

Indokolás

A takarékbetétről szóló 1989. évi 2. tvr. 15/A. § (2) bekezdése alapján a pénzmosás
megelőzése érdekében a hitelintézet 2004 . december 31 . napját követően a nem névre szóló
takarékbetétet a betétes, illetőleg a kedvezményezett írásbeli kérelmére és az ORFK
jóváhagyásával alakíthatja át névre szólóvá .

Jelenleg az anonim betétek darabszáma : 2 347 656, az anonim betétek összesített értéke
12 318 millió Ft és egy betét átlagos értéke: 5 247 Ft . Az anonim betétek összértéke a
betétállomány alig több mint 0,1 %-át teszi ki .

2005. október 31-ig bezárólag összesen 34 101 darab anonim betét nevesítése kérelem
érkezett az ORFK-hoz, melynek 90,320 %-a (30 800 darab) a 100 000 Ft-ot sem érte el, 9,320
%-a (3 178 darab) 100 000 Ft és 2 millió Ft közötti, 0,352 %-a (120 darab) 2-50 millió R
közötti, 0,008 %-a (3 db) 50 millió Ft feletti volt .

Az összeg nagyságára (és a betételhelyezés időpontjára) tekintettel a legtöbb esetben fel
sem merülhet a pénzmosás lehetősége, így az adminisztratív kötelezettség felesleges terhet ró
az ORFK-ra, a hitelintézetekre és az állampolgárokra egyaránt .

A módosító javaslat jelenlegi benyújtását indokolja, hogy célszerű volt megvárni azt az
időpontot, amikor már konkrét tapasztalatok állnak rendelkezésre a munkateher nagyságát
illetően, továbbá célszerű volt megvárni a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni
küzdelem vonatkozásában lefolytatott IMF/Moneyval vizsgálat lezárultát és az EU 3 .
pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irányelvének elfogadását

A javasolt szabályozás a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003 . évi
XV. törvénnyel együtt alkalmazva teljes mértékben alkalmas a pénzmosás szempontjából
gyanús esetek kiszűrésére és kezelésére .

Az anonim betétek jelenlegi darabszáma, a nevesítése kérelmek jelentős mennyisége, illetve
az ezekből következő aránytalanul nagy adminisztratív teher indokolja a 2001 . évi LXXXIII.
törvény 3 . § (2) bekezdése által módosított, a takarékbetétről szóló 1989 . évi 2. tvr . 15/A. §
(2) bekezdésének módosítására irányuló javaslat megtételét .
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A módosítás 2006. március 1 jei hatályba lépésének indoka az, hogy a hitelintézetek
számára megfelelő felkészülési idő álljon rendelkezésre az új szabályozás alkalmazására .

Budapest, 2005 . november 23 .
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