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BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !
A Házszabály 94 . 5-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . 5-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 1. §-a (4) bekezdésének következő módosítását javaslom:

„(4) A kincstár[nak] által az államháztartásról szóló 1992 . évi XVIII. törvényben (a
továbbiakban: Ah- t.) meghatározott kincstári körben végzett pénzforgalmi szolgáltatás a
tekintetében kizárólag e törvénynek kizárólaga hatósági átutalás és az átutalási végzés
alapján történő átutalás lebonyolítására vonatkozó szabály[ok] ait kell alkalmazni
[terjednek ki] . ”

2. A törvényjavaslat 10 . §-a a) pontja ad) alpontjának következő módosítását javaslom:

„ad) a szolgáltató cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, és a
Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete (a továbbiakban:Felügyelet) által kiadott
tevékenységi engedély számáról, vagy törzskönyvi nyilvántartási számáról;”

3. A törvényjavaslat 48 . §-ának következő módosítását javaslom:

„48. 5
(1) Ha a fizetési művelet teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetés i
művelet az egyedi azonosító által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában
teljesítettnek minősül.



(2) Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése egyedi
azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által és a fizet ő fé l
nevével megjelölt fizető fél vonatkozásában minősül teljesítettnek.
(3) A fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosít ó
használata esetén – ide nem értve a (2) bekezdésben foglalt esetet – a pénzforgalm i
szolgáltatót nem terheli felelősség.
(4) Ha az ügyfél a 31. 5 (1) bekezdésének a) pontjában vagy a 10 . § b) pontjának bb)
alpontjában meghatározottakon kívül további adatokat ad meg, a pénzforgalmi szolgáltató
a fizetési műveletnek az egyedi azonosító által megjelölt teljesítéséért felel .
[(5) Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történ ő átutalás
teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési m űvelet az egyedi
azonosító által és a fizető fél nevével megjelölt fizető fél vonatkozásában minősül
teljesítettnek . ]
[(6)] (5) A pénzforgalmi szolgáltató – a (3) bekezdésben meghatározottak ellenére –
köteles a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben
általában elvárható magatartást tanúsítani .
[(7)] (6) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi
szolgáltató a fizetési művelet összegének [(6)] (5) bekezdés szerinti visszaszerzése esetén
külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel ."

4. A törvényjavaslat 58 . §-ának következő módosítását javaslom:

„58 .
E törvény [, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok] a fogyasztókkal
szembeni kereskedelmi gyakorlatra, így különösen az ügyfelek tájékoztatásra vonatkoz ó
rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a fogyasztókkal szembeni tisztességtele n
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008 . évi XLVII. törvényben meghatározott
szabályok szerint jár el, ha a jogsértés fogyasztót érint .”

5. A törvényjavaslat 65 . §-a (1) bekezdésének következő módosítását javaslom:

„(1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2009 . november 1-jén
lép hatályba.”

Indokolá s

A Javaslat pontosítást tartalmaz, egyrészt a megfelelő rövidítés alkalmazása, illetve a
könnyebb értelmezhetőség érdekében, másrészt elkerüli a rendelkezések ismétlését,
továbbá összhangot teremt a szövegben a felhatalmazó rendelkezés hiányára tekintettel,
illetve a könnyebb értelmezhetőség érdekében. .
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