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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a hitelintézetekró7 és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi MI. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekró7 szóló törvények
módosításáról" szóló T/2757 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 76 . §-a a következők szerint változik :

„76. §

A pénzügyi intézmény ; a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó - pénzügyi
intézménynek nem minősülő - vállalkozás ; a 3. § (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott, a 2. számú melléklet 1 . fejezet 12. pontjának a) alpontja szerinti ügynöki
tevékenységet végző vállalkozás és a bankképviselet által a Hpt . - e törvény 56. §-ával
beiktatott - 139/A . §-a szerint fizetendő felügyeleti díj összegét az alábbiak szerint kell
kiszámítani :

a) a 2007 . évben alapdíjat nem kell fizetni,

b) a 2007 . január 1-tő12007 . szeptember 30-ig tartó időszak esetén a 2007 . szeptember 30-
án hatályos előírások szerint kell megállapítani a felügyeleti díj összegét a pénz-, tőke- és
biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Felügyelet részére
teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok
figyelembe vételével,

c) a 2007. október 1-től 2007. december 31-ig tartó időszak esetén a 2007 . október 1-én
hatályos előírások szerint kell megállapítani a változó díj összegét a 2007 . évi éves
beszámolóban szereplő adatok és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős
miniszter rendelete alapján a Felügyelet részére teljesített, 2007. szeptember 30-i
időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok különbözetének figyelembe
vételével, és

d) a 2007. évi felügyeleti díj nem lehet több a 2006 . évi felügyeleti díj [120] 80
százalékánál ."

Módosító iavaslat



Budapest, 2007 . április 23 .

Indokolás

A törvényjavaslat alkotói szerint díjcsökkenés következik be a felügyeleti díj változásával
kapcsolatosan, ezért célszerű ezt a díjcsökkenést a törvényjavaslatban is rögzíteni .
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