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BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1) bekezdése alapján a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló T/9635 . számú törvényjavaslathoz — az
általam vezetett bizottság nevében — a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 1. §-a (3) bekezdésének következő módosítását javaslom:

„(3) A Magyar Nemzeti Bank[nak] általa Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001 . évi
LVIII . törvény (a továbbiakban : MNBtv.) 15. §[-a] (1) bekezdés[ének] b)[—d)] pontjába n
meghatározott pénzforgalmi száml[ájár] a tekintetében e törvénynekkizárólag a hatósági
átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás lebonyolítására vonatkozó
szabály[ok] ait kell alkalmazni [terjednek ki] .”

2. A törvényjavaslat 65. §-a (4) bekezdése c) pontjának következő módosítását
javasolom:

/Hatályát ves ti:J

c) az MNBtv. 15. §-a (1) bekezdésénekt) ésd)pontja,26 . §-ának (4) bekezdése ,

3. A törvényjavaslat 65 . §-a (4) bekezdésének következ ő d) ponttal történő
kiegészítését javasolom (a további pontok értelemszer ű módosításával) :

[Hatályát veszti:J

„d) a tőkepiacról szóló 2001 . évi C . törvény (a továbbiakban: Tpt .) 227. §-ának (1)
bekezdése,”



4. A törvényjavaslat 115. §-ának következő módosítását javaslom:

„115 . §
(1) A [tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény] Tpt.217.§-ának(2)bekezdésébena
„hatmillió forint” szövegrész helyébe	 ,húszezer euró" szöveg, 338. §-ának (4)
bekezdésében a „jegyzett” szövegrész helyébe „induló” szöveg, 352 . §-ának (3)
bekezdésében a „banktitokra” szövegrész helyébe „banktitokra, fizetési titokra” szöveg ,
394. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „bankszámlaforgalommal” szövegrész helyéb e
„fizetési számla forgalommal” szöveg, 2. számú melléklet 1 . címének 9 . pontjában a
„bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, 4 . számú melléklet e) pontjának
16. alpontjában a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg, 7. számú

melléklet 13 . pontjában a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetési számla” szöveg lép .

(2) Az Alap pénzeszközeit — a házipénztárt, a fizetési számlán tartott likviditási tartalékot,
valamint a kifizetés lebonyolítására vagy más, az Alap m űködéséhez szükséges célra
pénzforgalmi szolgáltatóhoz átutalt összeget kivéve — állampapírban vagy az MNB-né l
elhelyezett betétben tarthatja."

5 . A törvényjavaslat 110 . §-ának a következő (2) bekezdéssel történő kiegészítését
javasolom (a további bekezdések számozásának értelemszer ű módosításával) :

,,(2) Az MNBtv. 61. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az MNB jogosult
a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi. . . törvény2.§-ának22 .
pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltató ,
b a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
c)a Hpt. szerinti fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezet,
d)a pénzfeldolgozási tevékenységet végző szervezet ,
e)a központi értéktár,
J) az Országos Betétbiztosítási Alap ,
g) a Befektető-védelmi Alap ,
h) a 4 .

	

1), (4) (5) és (7) bekezdésekben meghatározott alapvető feladatok ellátásával
összefüggésben bármely más belföldi szervezet é s
i s 4.

	

1 4 5 és 7	 bekezdésekben meghatározott alapvető feladatok ellátásával
összefüggésben, továbbá nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségek ellátása
érdekében külföldi szervezet
részére forintban és külföldi pénznemben bankszámlát vezetni .”"

Indokolá s

A Javaslat egyrészt pontosítást tartalmaz, amelynek köszönhet ően a szöveg könnyebben
értelmezhető , másrészt kivonja az Országos Betétbiztosítási Alap és a Befektető-védelmi
Alap pénzforgalmi számláit azon körb ő l, amely esetben a Magyar Nemzeti Bank kötele s
számlát vezetni . Ezt követően e két számla vezetése a Magyar Nemzeti Bank számár a
jogosultság lesz, és pénzforgalmi szabályozási szempontból történ ő minősítése során



azonossá válik a Magyar Nemzeti Bank által vezetett egyéb számlákkal, pl . hitelintézetnek,
postának vagy központi értéktárnak vezetett számlával . Stabilitási szempontból
ugyanakkor ez nem jelent problémát tekintettel arra, hogy a pénzforgalmi számlá n
kizárólag e két szervezet működéséhez szükséges pénzeszközöket tartja, a több i
pénzeszközt köteles állampapírban vagy a Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett betétbe n
tartani a Hpt . és a Tpt. rendelkezései alapján.
Pontosítást tartalmaz továbbá a Javaslat azon szervezetekkel kapcsolatosan, amelye k
számlát vezethetnek a Magyar Nemzeti Banknál .

Budapest, 2009 . június le
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