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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 következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1.A törvényjavaslat 2 . §-a 10. pontjának következő módosítását javaslom:

„10. fogyasztó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII .
törvényben (a továbbiakban:Hpt.[-ben] meghatározott fogyasztó, ”

2. A törvényjavaslat 2 . §-a 13. pontjának következő módosítását javaslom

„13. keretszerződés: a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött olyan a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely [a fizetési száml a
megnyitása mellett] egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a [megállapodás
alapján jövőben megkötendő,] keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve
fizetési műveletek lényeges feltételeit,	 ide értve a fizetési számla megnyitását is, ”

3. A törvényjavaslat 2 . §-a 17. pontjának következő módosítását javaslom:

„17. mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek– a keretszerződés vagy az egyszeri fizetés i
megbízási szerződés megkötésének időpontjában – az összes foglalkoztatotti létszáma 1 0
főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évbenéves árbevétele vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euro' vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év



utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon
számítva az ennek megfelelő forintösszeg,"

4. A törvényjavaslat 2. §-a 22. pontjának következő módosítását javaslom:

„22. pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó szakosított
hitelintézet, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény,
[központi bank] Magyar Nemzeti Bankés kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatás i
tevékenységet végez,”

Indokolá s

A Javaslat pontosításokat tartalmaz . A módosítások biztosítják a megfelelő rövidítés
alkalmazását, a szöveg könnyebb értelmezhet őségét, és a megfelelőbb igazodást a
2007/64/EK irányelvben használt fogalomhoz .

Budapest, 2009 . június 40 .

arga Mihály
Bttsági elnök ,	 ,,
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