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KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI
ÉS SZÁMVEVŐSZÉKI

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 :

A törvényjavaslat 110. §-ának következő módosítását javasolom:

„110 . §
(1)Az MNBtv. 60. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az MNB 4.' (5) bekezdésében és a 26. jT
(3) bekezdésében foglalt feladatai körében rendeletben szabályozza)

„a) a fizetési forgalomban a fizetési megbízások lebonyolításának továbbá a fizetés i
módok részletes szabályait,”

(2)Az MNBtv. 60. § (2) bekezdésénekd)pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az MNB 4. j► (5)bekezdésében és a 26.5
(3) bekezdésében foglalt feladatai körében rendeletben szabályozza)

„d)a Hpt. 3. §-a (2) bekezdésénekb)pontjában meghatározott szolgáltatások végzéséne k
részletes szabályait '

[(2)] (3)Az MNBtv. 67. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :



[Az MNB számárafeladatot]

„a) a pénzforgalmi szolgáltatással és a hatáskörébe tartozó kiegészít ő pénzügyi
szolgáltatási tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos feladatkörében törvény,”

(4)AzMNBtv.69 .§-a(2)bekezdésénekb)pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az MNBrészesedést szerezhet.]

„b)a fizetési rendszer működtetése tevékenységet”

[végző servezetben .]

[(3)] (5) Az MNBtv. 26 . §-ának (3) bekezdésében a „pénzforgalom lebonyolítását ”
szövegrész helyébe „fizetési megbízások lebonyolítását” szöveg, 27.	 §-ának (1)
bekezdésében	 a	 „hitelintézeti	 elszámolóház”	 szövegrész	 helyébe	 „pénzforgalm i
elszámolóház” szöveg,27.§-ának(2)bekezdésében a „hitelintézeti elszámolóház”
szövegrész helyébe „pénzforgalmi elszámolóház” szöveg,27.§-ának(3)bekezdésébena
„hitelintézeti elszámolóház” szövegrész helyébe „pénzforgalmi elszámolóház” szöveg ,
31/A. §-ának (4) bekezdésében a „pénzforgalmi, készpénz-átutalási” szövegrész helyébe
„pénzforgalmi” szöveg, a „postai készpénz-átutalási, postai pénzforgalmi közvetítői és
postautalvány-szolgáltatást” szövegrész helyébe nemzetközi postautalvány-szolgáltatást "
szöveg, 54 . E(1)bekezdésében a „banktitkot” szövegrész helyébe „banktitkot ,
fizetési titkot” szöveg,54 . §-ának (2) bekezdésében a „banktitoW' szövegrész helyébe
„banktitok, fizetési titok” szöveg, 	 60.	 §-a	 (3)	 bekezdéséneka)pontjában az
„elszámolóházi” szövegrész helyébe»fizetési rendszer működtetése” szöveg lép ."

Indokolá s

A Javaslat célja, hogy biztosítsa az összhangot a jogrendszerben használt fogalma k
egységessége érdekében.
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Varga Mihály

Bizottsági elnök
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