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A Házszabály 94 .§-ának (1) és (5) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a pénzügyi
szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/9842 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

Kapcsolódó módosító javaslatot

(a T19842140. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztjük elő .

1 . A törvényjavaslat 134 . §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) A Bit. 231 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) [A vezető állású személyek] Azok a személyek, akik e törvény
hatálybalépésekor vezető állású személynek minősülnek - az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel - a 83 . § (3) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek
legkésőbb 2006 . december 31-ig kötelesek megfelelni , a83 .§(3) bekezdés a), b) és e)
pontjaiban meghatározott feltételeket 2004 . szeptember 30-ig kötelesek igazolni a
Felügyelet részére ."

2 . A törvényjavaslat 134. §-a a következő (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki :

„(7) a Bit. 231 . §-a a következő (10)-(12) bekezdésekkel egészül ki :

„(10) Az e törvény hatálybalépésekor a belső ellenőrzés vezetőjeként (belső ellenőrként)
foglalkoztatott személy a 89 . § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott
feltételeknek 2006 . május 1-től köteles megfelelni .
(11) Az e törvény 10 . számú melléklete B) részének 2. és 3 . pontjaiban foglaltakat
befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében 2005 . július 1-ét követően kell
alkalmazni .
(12) Az e törvény hatálybalépésekor vezérügynöki tevékenységet végző legkésőbb 2004 .
szeptember 30-ig köteles a felügyeleti engedély iránti kérelmét a Felügyeletre benyújtani
és az 50 . § (3) bekezdésében foglalt feltételek meglétét 2004 . december 31-ig igazolni . Az

Kapcsolódó módosító javaslat!



50 .§(3) bekezdésében meghatározott feltételek teliesítése alól a Felügyelet indokolt
kérelemre 2006 . december 31-ig felmentést adhat ."

Indokolás

A korábbi szabályozás (1995 . évi XCVI . Törvény) és az új Bit. eltérő szabályozása miatt
szükséges a rendelkezés alanyi körének pontosabb meghatározása . Az előírt feltételek közül
a büntetlen előélet, a szakmai alkalmasság és az üzleti megbízhatóság, illetve a
könyvvizsgálói összeférhetetlenség esetén nem indokolt a hosszabb átmeneti idő engedése .
Az új (7) bekezdés további átmeneti szabályokat állapít meg .

A T/9842/40-es számon benyújtott fenti céllal megfogalmazott módosító javaslatban
szereplő határidő értelmezését teszi ezen indítvány egyértelművé .
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