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KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI
ÉS SZÁMVEVŐSZÉKI

BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10999 . számú
törvényjavaslathoz — az általam vezetett bizottság nevében — a következ ő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 5 . §-ának a következő módosítását javaslom (a további §-sok
számozásának értelemszerű módosításával) :

»5. § A hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 199[2]6. évi CXII . törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 3. §-a (1) bekezdésénekh)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : .

'Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek ületszerű végzése forintban, illetőleg devizában ,
valutábanj
„h)pénzügyi szolgáltatás közvetítésez ”

6. § A Hpt.4. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
[Apénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen
kizárólag.)
„c) a Tpt.-ben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényes i
meghatalmazotti (nominee) tevékenységet, a befektetési vállalkozásokról és az árut őzsdeí
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet ő tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi
C=XVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) meghatározott feltételekkel befektetés i
szolgáltatási tevékenységet végezhet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő
szolgáltatást nyújthat, a Bszt . 111—116 . §-a szerinti közvetítői tevékenységet és árut őzsdei
szolgáltató által végezhető tevékenységet,'
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2. A törvényjavaslatot a következő új 6—9.§-sal javasolom kiegészíteni (a további §-sok
számozásának értelemszer ű módosításával) :

„6. § A Hpt. 3 . §-ának (9) és (10) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(9) A függ ő ügynök a Felügyelet engedélye nélkül végezhet ügynöki tevékenységet .
(10) A pénzügyi intézmény az által megbízott függő közvetítő, többes ügynök é s
alvállalkozói személyét a Felügyelet által meghatározott módon és gyakorisággal bejelenti a
Felügyeletnek.”

7. § A Hpt. 6 . §-a (4) bekezdésénekb)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

alapítványi formában működőpénzügyi vállalkozásgazdasági tevékenycége keretében kizárólag a 3 .
(1) bekedésének]

„b) h)pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítéséb ől ügynöki tevékenységet”
fvéQehet.]"

8. § A Hpt. a 6/B . §-t követően a következő alcímmel és 6/C . §-sal egészül ki:

,,Közvetítő

6/C. § (1) Közvetít ő az, aki az e törvényben foglaltaknak megfelel ően
a) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését
aa)kiemelt közvetítői tevékenységként egy pénzügyi intézmény — ideértve a pénzügyi
intézmény csoportját is — vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő
pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban : kiemelt közvetítő), vagy
ab)ügynöki tevékenységként egy pénzügyi intézmény — ideértve a pénzügyi intézmén y
csoportját is — vagy több pénzügyi intézmény egymással nem verseng ő pénzügyi
szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: függő ügynök), vagy
ac)pénzforgalmi közvetítői tevékenységként (a továbbiakban : pénzforgalmi közvetítő)
végez (a továbbiakban együtt: függő közvetítő), vagy
b)a pénzügyi szolgáltatás közvetítését
ba)kiemelt közvetítői tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő
pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban : többes kiemelt közvetítő), vagy
bb)ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással verseng ő pénzügyi
szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök), vagy
be)alkuszi tevékenységként (a továbbiakban: alkusz)
végez (a továbbiakban együtt független közvetít ő) .
(2) Közvetítővel — ide nem értve a pénzügyi intézményt — pénzügyi szolgáltatá s
közvetítése tevékenységi körében megbízási 	 szerződést kötött jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó (a továbbiakban : közvetítői
alvállalkozó) ezen ügyletek teljesítéséhez további megbízási szerz ődést nem jogosult kötni .
(3) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag a Felügyelete
törvényben meghatározott engedélyével végezheti .
(4)A közvetítő nem jogosult az ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől, a pénzforgalmi
intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére .
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(5) A közvetítő köteles az ügyfél által befizetett, a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi

intézményt megillető pénzösszegeket elkülönített számlán tartani . Ezek a pénzösszegeka

közvetítő más hitelezői kielégítésére csőd-, illetve felszámolási eljárás	 esetén nem
használhatók fel .
(6) Az (5) bekezdés szerinti elkülönített számlának tekintendő az a letéti számla, amelyena
közvetítő kizárólag az ügyfelek által befizetett, a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi
intézményt megillető pénzösszegeket tarthatja ."

9. § A Hpt. I . Részének címe helyébe a következ ő cím lép :

I . RÉSZ
A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK, PÉNZFORGALMI INTÉZMÉNYEKÉSA

FÜGGETLEN KÖZVETÍTŐK ENGEDÉLYEZÉSE'

3 . A törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását javasolom:

„6. § (1)A Hpt. 8. §-ának (2) bekezdésében a „Ptk .” szövegrész helyébe a „Polgári
Törvénykönyvr ő l szóló törvényben (a továbbiakban : Ptk.)” szöveg[rész] lép .

(2) A Hpt. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) A pénzügyi szolgáltatás közvetítését — az(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel—
bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó i s
végezheti.”

(3) A Hpt. 8. §-a a következ ő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)
bekezdés számozása (6) bekezdésre változik :

„(5) A többes kiemelt közvetít ő részvénytársaságként vagy korlátolt	 felelősségű
társaságként működhet.'

4. A törvényjavaslatot a következő új 7 . §-sal javasolom kiegészíteni (a további §-sok
számozásának értelemszerű módosításával) :

,,7 . § A Hpt. 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Többes kiemelt közvetít őnek legalább ötvenmillió forint induló tőkével kell
rendelkeznie.'

5 . A törvényjavaslatot a következ ő új 8—11. §-sal javasolom kiegészíteni (a további §-sok
számozásának értelemszerű módosításával)

„8 . § A Hpt. a 13/D. §-t követően a következő alcímmel és 13/E. §-sal egészül ki:

,,A független közvetít ővel szembeni feltételek
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13/E. § (1) Független közvetítő csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdaság i
társaság, illetve egyéni vállalkozó lehet ,
a) akinek vezető állású személye — ideértve az egyéni vállalkozót is—
aa)büntetlen előéletű ,
ab)legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint — a (3 )
bekezdésben meghatározott eltéréssel — megfelel a 219/D . §-ban foglalt szakmai

követelményeknek,
b) akinek a tevékenységéből eredő károk biztosítására — a (3) bekezdésben meghatározot t
eltéréssel — mindenkor legalább káreseményenként ötmillió forint, 	 illetve évent e
együttesen legalább ötvenmillió forint összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll,
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a többes kiemelt közvetítőnek
rendelkeznie kell a pénzmosás megelőzésére	 és	 a terrorizmus finanszírozásának
megakadályozására vonatkozó szabályzattal és eljárásrenddel .
(3) Az alkusz
a)vezető állású személye csak az lehet, aki szakirányú fels őfokú iskolai végzettséggel [68 . §,
(3) bekezdés] rendelkezik,
b)	 tevékenységéből eredő károk biztosítására 	 az	 alkusznak mindenkor legalább
káreseményenként tízmillió forint, illetve évente együttesen legalább százmillió forint
összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie .
(4)	 Az	 (1)	 bekezdésa)pontja	 alkalmazása szempontjából	 szakirányú szakmai
gyakorlatként pénzügyi intézménynél, közvetítőnél tisztségviselőként, vagy pénzügyi
szolgáltatási, közvetítői	 szakterületen alkalmazottként, egyéni vállalkozóként, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött gyakorlat vehet ő figyelembe .
Külföldön szerzett szakmai gyakorlat akkor vehet ő figyelembe, ha megszerzésére
pénzügyi intézménynek, illetve közvetítőnek megfeleltethető intézménynél került sor."

9. § (1) A Hpt. 14. §-a (1) bekezdésénekh)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(1)AFelügyelet engedélye szükséges - a (2)-(4) bekezdésben, valamint a 14/A-14/B . 5-ban foglalt
eltéréssel - a hitelintézet.j
„h)pénzügyi szolgáltatási tevékenységének kiemelt közvetítő vagy többes kiemel t
közvetítő igénybevételével történ ő végzéséhez ;”

(2) A Hpt. 14. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[AFelügyelet engedélye szükséges a fióktelep formájában m űködőhitelintézeti
.4) pénzügyi szolgáltatási tevékenységének kiemelt közvetít ő vagy többes kiemel t
közvetítő igénybevételével történ ő végzéséhez, "

10. § (1) A Hpt. 15 . §-ának (1) bekezdése a következőt) ponttal egészül ki:

[AFelügyelet engedélye szükséges a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a pénzügyi vállalkozás]
,?f)pénzügyi szolgáltatási tevékenységének kiemelt közvetítő vagy többes kiemel t
közvetítő igénybevételével történ ő végzéséhez ."

(2) A Hpt. 15. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :
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fA Felügyelet engedélye szükséges a fióktelep formájában működőpénzügyi vállalkozás]
„d) pénzügyi szolgáltatási tevékenységének kiemelt közvetít ő vagy többes kiemelt
közvetítő igénybevételével történ ő végzéséhez .”

11 . § A Hpt. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A pénzváltás közvetítésére csak kiemelt közvetít ő vagy többes kiemelt közvetítő
kaphat engedélyt .'

6. A törvényjavaslatot a következ ő 9-11. §-sal javasolom kiegészíteni (a további §-sok
számozásának értelemszerű módosításával) :

„9. § A Hpt. 18/A. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[A pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységre jogosító engedély iránti kérelméhez
mellékelni kell.]
„i) ha a kérelmező pénzforgalmi közvetítői tevékenységre közvetítőt kíván megbízni,
fióktelepet	 tervez	 létesíteni	 vagy tevékenysége működtetését	 kíszervezné, ennek
bemutatását,”

10. § A Hpt. 18/B . § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az
ügynökkel" szövegrész helyébe a „pénzforgalmi közvetítővel” szöveg, a (3) bekezdés a)

b), d), e)	 ésh)pontjában, (5) bekezdésében, (8) bekezdésa)pontjában „az ügynök”
szövegrész helyébe „a pénzforgalmi közvetítő” szöveg, (3) bekezdés c) pontjában „az
ügynöknél” szövegrész helyébe „a pénzforgalmi közvetítőnél” szöveg, (3) bekezdés j)
pontjában a „30 napnál” szövegrész helyébe a „90 napnál” szöveg, (4) bekezdésében az

, ;ügynökkel" szövegrész helyébe a „pénzforgalmi közvetít ővel” szöveg, (6) bekezdésében
az „ügynök” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi közvetítő” szöveg, (8) bekezdésében „az
ügynököt” szövegrész helyébe „a pénzforgalmi közvetítőt” szöveg lép .

11 . § A Hpt . a 18/B. §-t követően a következő alcímmel és 18/C. §-sal egészül ki :

,,Független közvetítő engedélyezése

18/C. § (1) Független közvetítőként történő működésre jogosító engedély iránti
kérelemhez mellékelni kell a kérelmező
a) 3.számú mellékletI. Fejezetében meghatározott azonosító adatait,
b) kérelem benyújtásakor hatályos létesítő okiratát, harminc napnál nem régebbi okirati
igazolást arról, hogy a személyes joga szerinti bejegyzése (nyilvántartásba vétele )
megtörtént, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint vezető
állású személye megfelel a 13/E . § (1) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek,
c) nyilatkozatát, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgy i
feltételekkel ,
d) által folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó általános szerz ődési feltételeket i s
tartalmazó üzletszabályzatot ,
e) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a független közvetítőként történő működését
mikor kívánja megkezdeni,
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	 nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló
adatszolgáltatások teljesítésére felkészült ,
g) teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hog y
hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a
Felügyelet által megkeresett szervek útján történ ő ellenőrzéséhez.
(2) Ha a kérelmező többes kiemelt közvetítőként kíván működni, az (1) bekezdésben
meghatározottakon kívül a kérelemhez igazolnia kell a 9 . § szerinti az induló tőke telje s
összegének rendelkezésre állását, valamint mellékelnie kell a pénzmosás megelőzésére ésa
terrorizmus	 finanszírozásának	 megakadályozására 	 vonatkozó	 szabályzatát 	 és
eljárásrendjét. "
(3) Ha a kérelmező az (1) bekezdésb)pontjában meghatározott adatot nem igazolja,a
Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezet ő
magyarországi hatósághoz vagy bírósághoz . "

7. A törvényjavaslatot a következ ő új 11 és 12. §-sal javasolom kiegészíteni(a további § -
sok számozásának értelemszerű módosításával) :

11 . § A Hpt. a 30/A. §-t követően a következő 30/B . §-sal egészül ki, egyidejűlega
jelenlegi 30/B. § számozása 30/C. §-ra változik:

„30/B. § (1) A Felügyelet a független közvetítő működési engedélyét visszavonja, haa
közvetítő
a) az e törvényben előírt nyilvántartásba vételi és működési feltételek bármelyikének nem
felel meg,
b)nyilvántartása, illetve az éves beszámolója nem felel meg a valóságnak ,
c)az engedély megadásától számított egy éven belül tevékenységét nem kezdte meg, vagya
tevékenységet hat hónapon túl szünetelteti ,
d) a tevékenysége felfüggesztésének időtartama alatt a jogsértő helyzet megszüntetés e
érdekében tett felügyeleti intézkedések nem vezettek eredményre .
(2) A Felügyelet a független közvetítő működési engedélyét visszavonhatja, ha a közvetítő
a)működése súlyosan vagy ismétl ődően megsérti az ügyfelek érdekeit ,
b)a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat ismételten vagy súlyosan megsérti .”

12. § A Hpt. 32/H. s-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Ha a Felügyelet rendelkezésére átló információk szerint az Európai Unió másik
tagállamában székhellyel rendelkez ő pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi közvetít ői
tevékenységet végz ő közvetítőjével, vagyfióktelepelétesítésével kapcsolatban felmerüla
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó
szabályok megsértése, akkor a Felügyelet köteles erről a székhely szerinti illetéke s
felügyeleti hatóságot is értesíteni .'

8. A törvényjavaslatot a következ ő új 13-15 . §-sal javasolom kiegészíteni (a további §-sok
számozásának értelemszer ű módosításával) :

„13. A Hpt. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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,(2) A pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi
szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem min ő sülő – vállalkozás (ideértvea
közvetítőt is) tulajdonosa, a pénzügyi intézményben és a pénzforgalmi intézménybe n

minősített befolyást szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, valamint a pénzügyi
intézmény, a pénzforgalmi intézmény és a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás t
nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő - vállalkozás alkalmazottja kötelesa
pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény m űködésével kapcsolatban tudomására

jutott üzleti titkot – id őbeli korlátozás nélkül – megtartani . "

14. § A Hpt . 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a közvetítő ügyfelének (1) bekezdésben
meghatározott adataira is megfelelően alkalmazni kell . ”

15. § A Hpt . 54. §-ának (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki :

Nem jelenti a banktitok sérelmét]
„q) a pénzügyi intézmény által a pénzügyi intézménnyel szerz ődéses kapcsolatban levő
közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerz ődés
teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás.”

9. A törvényjavaslatot a következő új 15–18 . §-sal javasolom kiegészíteni (a további §-so k
számozásának értelemszerű módosításával) :

?.,15 . § A Hpt. 131 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) A zálogkölcsönzési tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozásnak, a pénzforgalm i
szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásnak, valamint a zálogkölcsönzési, illetv e
pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet kiemelt közvetít ői tevékenységként, illetve
pénzforgalmi közvetítői tevékenységként közvetítőnek a számvitelről szóló törvény
szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékének, illetve havi szintű átlagának
megállapítása során nem kell figyelembe vennie az e tevékenység céljára szolgál ó
elkülönítetten nyilvántartott készpénzállományt vagy az e tevékenység folytatása sorá n
birtokába került, a megbízót, illetve az ügyfelet megillet ő készpénzállomány elkülönítet t
nyilvántartásban szereplő , kötelezettségként kimutatott összegét.”

16 . § (1) A Hpt. 139/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A pénzügyi intézmény; a pénzforgalmi intézmény; a kiegészítő pénzügyi szolgáltatás t

nyújtó –	 pénzügyi intézménynek és pénzforgalmi intézménynek nem minősülő –
vállalkozás ; a független közvetítő és a bankképviselet a Felügyelet részére felügyeleti díja t

fizet.”

(2) A Hpt. 139/A. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A szorzószámj



„d)kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó — pénzügyi intézménynek és pénzforgalm i
intézménynek nem minősülő — vállalkozás, bankképviselet és a független közvetítő esetén:

egy .

17. § A Hpt. 188 §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„188. § A Felügyelet nyilvántartásba veszi a közvetítő és közvetítői alvállalkozó következő
adatait :
a) neve, székhelye, a tevékenység végzésének helyére vonatkozó adatok,
b) alapításának, engedélyének, nyilvántartásba vételének id őpontja ,
c) a közvetítő típusa (kiemelt közvetítő , függő ügynök, pénzforgalmi közvetítő , többes
kiemelt közvetítő , többes ügynök, alkusz, közvetít ői alvállalkozó), a megbízó pénzügyi
intézmény, pénzforgalmi intézmény, közvetítői alvállalkozó esetén a közvetítő neve,

d) a független közvetítő vezető állású személyének a 3 . számú melléklet I. Fejezetében
meghatározott azonosító adatai,
e)a szolgáltatási tevékenysége megkezdésének időpontja,
j)az a)-e)pontokban felsorolt adatokban történt változásokat .”

18. § A Hpt. 190 §-ának (1) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
valamint a következ ő (6) bekezdéssel egészül ki :

1 A Felü elet az e törvén ben me•határozott feladatai ellátásához a 186—188 . \-ban
meghatározott, valamint az általa elrendelt adatszolgáltatások alapján nyilvántartja:
a) a pénzügyi intézményeket, pénzforgalmi intézményeket, bankképviseleteket, járuléko s
vállalkozásokat, a közvetítőket;
b)a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végz ő vállalkozásokat,
c)a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, a független közvetít ő tulajdonosait ,

d) a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, a független közvetít ő vezető állású
személyeit ,
e)a könyvvizsgálót ,

a kérelmezőket."

„(5) A Felügyelet a közvetítőket a megbízó pénzügyi intézmény és pénzforgalm i
intézmény szerinti bontásban is nyilvántartja.”
„(6) Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás adatai nyilvánosak, azokat a Felügyeleta
honlapján bárki számára elérhetően, napra készen közzéteszí . ”

10. A törvényjavaslatot a következ ő új 16-20. §-sal javasolom kiegészíteni (a további § -
sok számozásának értelemszerű módosításával) :

„16 . § A Hpt. a 218. §-t követően a következő XXXI/A. Fejezettel és 219 . §-sal egészül
ki :

„XXXI/A. Fejezet
Független közvetítő



219. § (1) A többes kiemelt közvetítő — és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele
megbízási,	 illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy —e
tevékenysége során okozott kárért a közvetítő felel .
(2) A többes kiemelt közvetítői megbízója felel azért, hogy a megbízási szerz ődés

pontosan, egyértelműen meghatározza a közvetítő által ellátandó feladatokat, az ügyfele k
tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a megbízási
szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a közvetítő rendelkezésére
bocsát.
(3) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólaga

megbízótól fogadhat el . E rendelkezés nem érinti a független közvetítő azon jogosultságát,
hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más - a pénzügyi
szolgáltatás közvetítésének nem minősülő — szolgáltatása ellenértékeként díjat számítso n
fel.
(4) A közvetítői díj időbeni ütemezésének arányosnak kell lennie a közvetített pénzügyi
szolgáltatás futamidejével, valamint szerződésszerű teljesítésével .
(5) A független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített
pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nvilvántaxtást vezetni. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell a közvetített szerz ődés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát,
lényeges feltételeit. A független közvetítő köteles a közvetítő i tevékenységével kapcsolato s
iratokat három évig megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat
megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket . .
(6) Az alkusz az alkuszi tevékenységen kívül más pénzügyi és kiegészít ő pénzügyi
szolgáltatást nem végezhe t
(7) A kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartó s
fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárm űvet) megvásárlásához nyújtott hitel- é s
pénzkölcsönt közvetítő többes ügynökre a 13/E.§ (1) bekezdés b) pontjában, a18/C . §
(1) bekezdés d) pontjában, 139/A. § (1) bekezdésében, valamint 219/D .§-ban foglalt
rendelkezéseket nem kell alkalmazni"

17. § A Hpt. a 219. §-t követően a következő 219/A—219/B. §-sal egészül kí:

,219/A. § (1) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően
köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű
tájékoztatást adni :
a) a cégnevérő l, székhelyérő l, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogya n
nyilvántartását ellenőrizni lehet,
c)arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt ,
e) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény
megbízásából, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfé l
megbízásából jár el.

arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítő i díjat kizárólag a megbízótó l
fogadhat el .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazandóak, ha a tájékoztatás i
kötelezettséget a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény rendelkezései írják elő .
219/B. § (1) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerz ődés megkötéséne k
elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de — ha a piacon
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hozzáférhető — legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát

elemezni és átadni. Ha a többes kiemelt közvetítő kizárólag kettő versengő szolgáltatatás t
közvetít, akkor a kettő ajánlatot kell elemeznie és átadnia .
(2) A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megel őzően a független közvetítő köteles az
ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat a z
indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott
tanácsot alátámasztják.
(3) Az alkusz a pénzügyi szolgáltatás megkötésének elősegítése során feltár és elemez
minden olyan lehetséges ajánlatot, amely az ügyfél céljainak elérésére alkalmas .
(4) A többes ügynök és az alkusz felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok
késedelmes továbbításáért."

18. § A Hpt. a 219/B . §-t követően a következő XXXI/B . Fejezettel és 219/C. §-sal
egészül ki:

„XXXI/B. § Fejeze t
Függő közvetítő

219/C. § (1) (2) (3)
(1) A kiemelt közvetítő és a pénzforgalmi közvetítő — és az általa az e tevékenységre
igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll ó
személy — e tevékenysége során okozott kárért a megbízó pénzügyi intézmény,
pénzforgalmi intézmény felel .
(2) A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a megbízó pénzügyi
intézménytől, pénzforgalmi intézménytől jogosult közvetítői díjra. E rendelkezés ne m
érinti a függ ő közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítésé t
igénybe vevő ügyfele számára más — a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem min ő sülő
— szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel .
(3) A közvetítői díj időbeni ütemezésének arányosnak kell lennie a közvetített pénzügyi
szolgáltatás futamidejével, valamint szerz ődésszerű teljesítésével .
(4) A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az ügyfé l
részére tájékoztatást adni:
a) a cégnevérő l, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelölésér ő l,
b) a felügyeleti nyilvántartástól, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan
nyilvántartását ellenőrizni lehet ,
c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit
képviseli,
d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban
részesül .
(5) A (4) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazandóak ha a tájékoztatási
kötelezettséget a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény vagy a fogyasztóna k
nyújtott hitelről szóló törvény rendelkezései írják elő . ”
(6) A kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartó s
fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához nyújtott hitel- é s
pénzkölcsönt közvetítő függő ügynökre a 219/D .§-ban foglalt rendelkezéseket nem kell
alkalmazni"
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19 . § A Hpt. a 219/C. §-t követően a következő XXXI/C. Fejezettel és 219/D . §-sal

egészül ki:

„XXXI/C. Fejezet
Szakmai követelmények

219 D .

	

1 A közvetítővel — e tevéken	 ségi körében — munkaviszonyban, megbízás i
viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan természete s
személy lehet, ak i
a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel [68 . § (3) bekezdés], vagy
b)középfokú végzettséggel é s
ba)szakképesített bankreferensi szakképesítéssel ,
bb)banki, befektetési termékértékesít ő i szakképesítéssel,
be)befektetési tanácsadói szakképesítéssel ,
bd)Magyar Bankszövetség Fels őfokú Bankszakmai oklevelével ,

be)aba)—bd)pontokban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy
b~külön jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetít ő i hatósági vizsga

letételét igazoló tanúsítványával
rendelkezik .
(2) A közvetítőnek minő sülő megbízó vagy munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a
vele — e tevékenységi körében — munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban áll ó
természetes személy a közvetített szolgáltatással kapcsolatban részletes ismeretekke l
rendelkezzen .
(3) A közvetítőnek minősülő megbízó vagy munkáltató az (1) bekezdésekben foglalt

követelményekrő l belső nyilvántartást vezet.
(4) A független közvetítő felelős a vele — e tevékenységi körében — munkaviszonyban vag y
megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll ó
természetes személyekkel szemben támasztott szakmai követelmények fennállásána k

ellenőrzéséért.
(5) A pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy felelős a függő közvetítő és a vele —e
tevékenységi körében — munkaviszonyban vagy megbízási	 jogviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyekkel szemben
támasztott szakmai követelmények fennállásának ellen őrzéséért.”

20. § (1) A Hpt. 235. §-ának (1) bekezdése a következő m)ésn)ponttal egészül ki :

fFelhatalmaOst kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg ._
„m)a független közvetítők felelősségbiztosítási szerződéseinek tartalmi követelményeir e
n)a közvetítői díj meghatározásának és kifizetésének módjára, id őbeli ütemezésére”
fvonatkoO részletes szabályokat.)

(2) A Hpt. 235 . §-ának (2) bekezdése a következ ő h)ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben
állapítsa meg:]
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„h)a közvetítői hatósági képzésre, a hatósági képzés során szerzett, a Felügyelet által
kiadott pénzügyi szolgáltatás közvetítésére	 feljogosító tanúsítvány megszerzésének
követelményeire, a hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és visszatérítésére ,
[vonatkozó részletes szabályokat.]

11. A törvényjavaslatot a 16. §-t követően a következő új alcímmel és 17 . §-sal
javasolom kiegészíteni (a további §-sok számozásának értelemszer ű módosításával)

„A lakástakarékpénztárakról szóló 1996 . évi CXIII. törvény módosítás a

17 . § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996 . évi CXIII . törvény 5. §-a helyébea
következő rendelkezés lép :

„5 .5Lakástakarékpénztár részére pénzügyi szolgáltatás közvetítését végz ő közvetítőnek
közvetítői díj csak az után a lakás-előtakarékossági szerződés után jár, ami után az ügyféla
számlanyitási díjat megfizette .'

12. A törvényjavaslat 18 . §-ának a következő módosítását javasolom:

18. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságtól szóló 2001 . évi XX. törvény 3.
a (2) bekezdésénekz)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[Az MFB Zrt. - az (1) bekezdésben meghatározott körben - az alábbi pénziÍ yi szolgáltatás i
tevékenységeket végezheti.]

„i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése .”

(2)A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény 17 . -ának
(1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az MFB Zrt. munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a
Hpt.-ben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő , a Hpt. 13 . § (4) bekezdésében
meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetlen előéletű, cselekvőképes
személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges magas szintű elméleti
ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak .
Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat az MFB Zrt . szervezeti-működési
szabályzatában kell meghatározni .”

13. A törvényjavaslat 48 . §-ának a következő módosítását javasolom (a további §-sok
számozásának értelemszerű módosításával) :

„48. §	 A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrő l szóló 2003 . évi LX. törvény 5. §-a (6 )
bekezdésénekb)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:

[Biztosításitevékenyseggel közvetlenül összefüggő tevékenységnek minősül különösenJ
„b)a Hpt. 3. § (1) bekezdésénekh)pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatá s
közvetítése,”
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49 . §[(1) A biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény ( a
továbbiakban: Bit. )] A Bit.38. §-a (6) bekezdésének a) pontja helyébe a következő lép :
[A független biztosításközvetítői tevékenység irányítója kizárólag olyan természetes személy lehet, akit
„a) nem vezető tisztségviselője gazdasági társaságnak, amellyel szemben cs őd- vagy
felszámolási eljárás indult, illető leg nem volt a kérelem benyújtását megelőző három évben

vezető tisztségviselő je ilyen gazdasági társaságnak,”
(2) A Bit. 38. §-ának (6) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki :
[A független biZtosításköZvetítői tevékenység irányítója kizárólag olyan természetes személy lehet, aki]
„e) igazolja, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III .
címében meghatározott államtitok és a szolgálati titok megsértése b űncselekmény, illetv e
hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentő
körülmény elhallgatása, bűnpártolás, a XV . fejezet VII . címében meghatározott közéle t
tisztasága elleni bűncselekmény, terrorcselekmény, nemzetközi gazdasági tilalom
megszegése, légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra
alkalmas jármű hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel ,
visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással,
illetőleg kettős felhasználású tetlnékkel, visszaélés atomenergia alkalmazásával, visszaélé s
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel, bűnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a
XVI. fejezet III . címében meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény, a XVII .
fejezetben meghatározott gazdasági bűncselekmény, a XVIII . fejezetben meghatározott
vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt nem szerepel a bűnügyi nyilvántartási
rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometriku s
adatok nyilvántartásáról szóló 2009 . évi XLVII . törvény (a továbbiakban : Bnytv.) 7. §-
ának a) - c) pontjában meghatározott nyilvántartásban .'

14. A törvényjavaslatot a 74 . §-t követően a következő új címmel és 75 . §-sal javasolom
kiegészíteni (a további §-sok számozásának értelemszerű módosításával) :

„Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetr ől szóló 2004. évi XXXXV.
törvény módosítás a

75. § Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetr ől szóló 2004. évi XXXV.
törvény 3 . §-a (2) bekezdéséneka)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[Azelektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet az (1 beke désbenme'határa attakon elül
üzletszerűen kizárólag a következő tevékenységeket végezhetiJ
„a)a Hpt. 3 . §-a (1) bekezdésének h) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítése, '

15. A törvényjavaslatot a 74 . §-t követően a következő új címmel és 75 . §-sal javasolom
kiegészíteni (a további §-sok számozásának értelemszerű módosításával) :

,,A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és megakadályozásáról szóló
2007 . éviCX0VI . törvény módosítása
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75 . § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI . törvény 1 . §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

[Nem tartozik e törvény hatálya alá]
„a)a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.)2.számú mellékletI. Fejezet 12 .2. pontjában meghatározott ügynöki
tevékenység;” '

16. A törvényjavaslatot a következő új 79. §-sal javasolom kiegészíteni (a további §-sok
számozásának értelemszerű módosításával) :

„79. § A Bszt.8. §-a (5) bekezdésénekd)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

fA bfktetési vállalkozás be ektetési szolháltatási tevékenység véQ~ése és kiegészítő szogáltatás nyújtása
mellett kizárólag]
„d)a Hpt. 3. § (1) bekezdésénekh)pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítés e
tevékenységet,”
ffolytathat.]""

17. A törvényjavaslat 79 . §-ának a következő módosítását javasolom:

„A Bszt. 9 . §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

fÁrutőzsdei szolgáltató a rendszeres gazdasági tevékenység keretében a (2) bekezdésben meghatározott
eszközökre vonatkozóan]
„c) sajátszámlás kereskedést,
d)a Hpt. 3 . § (1) bekezdésének h)pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítését, '
fvégezheti.]”

18. A törvényjavaslatot a következő új 125 . §-sal javasolom kiegészíteni (a további §-so k
számozásának értelemszerű módosításával) :

»125 . § (1) A Pft. 10. § (1) bekezdésa)pontjánakab)alpontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

fApénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról tájékozta ja az ügyfelet.
a) a szolgáltatóra vonatkozóan:]
„ab)aszolgáltató — az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT-államban székhellye l
rendelkező — fióktelepének vagy közvetít őjének címérő l,”

(2) A Pft. 14. §-a (1) bekezdéséneka)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

fApénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés tartalmazza]
„a)a szolgáltató cégnevét, székhelyét és az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT -
államban székhellyel rendelkező fióktelepének vagy közvetít őjének címét, valamint az
ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést)címét,'
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19. A törvényjavaslat 127 . § (4) bekezdés c) pontjának a következő módosítását
javasolom:

„[2010 . január l jén hatályát veszti]
„c) a Hpt .	 18/B .	 -ában az»(ügynöki tevékenységet) ” szövegrész 2. számú melléklet II .
fejezet 13 . pontja és 2.számú melléklete . [melléklete] III . fejezetének 51 . pontja .”

20. A törvényjavaslat 128 . -a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

Független közvetítőként történő működésre jogosító engedély„(8) nélkül pénzügyi
szolgáltatás

	

közvetítése

	

kiemelt

	

közvetítői

	

tevékenységként, illetve ügynöki
tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása
vonatkozásában, valamint alkuszként 2010 . szeptember 30-ig végezhető .
(9) A Hpt. — e törvénnyel beiktatott — 219/D . §-ában foglalt szakmai követelményeknek
2011. január 1-tő l kell megfelelni ."

21. A törvényjavaslat 1. mellékletétiek a következő módosítását javasolom:

„1 . melléklet a 2009. évi . . . törvényhez

A Hpt. 2. számú mellékletének módosítása

1. A Hpt. 2.számú mellékletI. fejezet 9 .1 . pontjának m) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/Nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak)
„m)a pénzforgalmi szolgáltatók és közvetítői vagy fióktelepeik közötti sajátszámlá s
fizetési művelet,”

2. A Hpt. 2. számú melléklet I . fejezet 12. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

»12 . Pén s ol'áltatás kö vetítése:zu
12 .1.Kiemelt ködvetítői tevékenység:pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés
alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás ,
kiegészítő 	 pénzügyi	 szolgáltatás	 nyújtásának,	 szolgáltatásra	 irányuló	 szerződés
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében ,
javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerz ődés megkötését is ;
12.2.Ügynöki tevékenység:pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerz ődés alapján
pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásr a
irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek sorána
pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerz ődést nem
kötnek :
12.3.Pénzforgalmi közvetítői tevékenysé :pénzforgalmi intézménnyel kötött megbízási
szerződés alapján, a pénzforgalmi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzforgalm i
szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerz ődés megkötésének elősegítésére
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irányuló tevékenység, ideértve a pénzforgalmi intézmény nevében, javára és kockázatár a

történő pénzforgalmi szolgáltatási szerződés megkötését is ;
12.4.Alkuszi tevékenység:pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyféllel kötött
megbízási szerződés alapján és nevében pénzügyi intézménnyel történő pénzügyi

szolgáltatási szerz ődés kiválasztására, megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység,
amelynek soránazügyfél nevében, javára és kockázatára a pénzügyi intézménnye l
kötelezettséget nem vállalnak."

3. A Hpt. 2. számú melléklet III . Fejezet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„11 . Közeli hozzátartozó : a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozó . ”

4. A Hpt . 2. számú mellékletének III . fejezete a következő 19. ponttal egészül ki:

„19.Versengő szolgáltatások :
a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ide értve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett ö t
évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamid őre kínált hitel és pénzkölcsön,
valamint az ingatlan pénzügyi lízing ,
b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ide értve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett ö t
évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamin t
pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkü l
kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolód ó
hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
c)betét és fizetési számla (bankszámla) . ”

5. A Hpt. 2. számú melléklet III . fejezetének 25. pontja a következő 	 alponttal egészül ki :

[Vezető állású személy:J
.g) független közvetítő esetén a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének irányítását végz ő
személy, valamint valamennyi helyettese . "
6. A Hpt. 2.számú mellékleténekIII. fejezete a következő 35. ponttal egészül ki:

,35.Közvetítői díj:minden olyan pénzben vagy természetben jutatott térítés, amelyeta
közvetítő akár az ügyféltől, akár a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől az ügyfél ésa
pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között létrejött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó
megállapodás érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetv e
meghatározott időtartamig történő fennállásáért kap . "

7. A Hpt. 2.számú mellékleténekIII. fejezete a következő 36. ponttal egészül ki :

; ,36. Csapomolyan vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalata i
és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalat a
ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik."

[218. A Hpt. 2. számú mellékletének III. fejezete a következő 53-54. pontokkal egészül ki :
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„53. referencia kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a
nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a
hitelezőnek nincs ráhatása,
54. tartós adathordozó : olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a nek i
címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt
adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.'

Indokolá s

A módosító javaslat célja, hogy a pénzügyi szolgáltatások közvetít őire vonatkozó
szabályok — elsődlegesen fogyasztóvédelmi szempontból — kiegészítésre, egységesítésre
kerüljenek. Ennek részeként:

1. A javaslat az ügyfél nevében eljáró közvetítőt (alkuszt) is megjeleníti a hitelintézeti
törvényben azzal, hogy az általa végezhető alkuszi tevékenység is a pénzügyi szolgáltatá s
közvetítésének egyik típusa, valamint az alkusz az alkuszi tevékenységen kívül má s
pénzügyi szolgáltatást nem végezhet (amely nem zárja ki, hogy egyéb szolgáltatást ,
példaként biztosításközvetítést végezzen) .

2. A javaslat kettős csoportosítást alkalmaz, egyrészt meghatározza a pénzügyi

szolgáltatások, mint tevékenységek négy típusát (kiemelt közvetítés, ügynök, pénzforgalm i
közvetítés, valamint alkusz), másrészt a közvetít ők, mint intézmények vonatkozásában i s
elhatárolná a függő és a független közvetítőt azzal, hogy az elsődleges elhatárolás i
szempont az általa végzett szolgáltatás, illetve az, hogyha több szolgáltatást is közvetít ,
akkor ezen szolgáltatások versengőek-e .

3. A javaslat a transzparencia és az egyértelmű felelősségi viszonyok érdekében korlátozn á
a közvetítői láncolatok kialakulását. Közvetítővel pénzügyi szolgáltatás közvetítés e
tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, jogi személyiség nélkül i
gazdasági társaság és egyéni vállalkozó ezen ügyletek teljesítéséhez további megbízás i

szerződést nem lenne jogosult kötni.

4. A kiemelt közvetítés (ahol a közvetítő a megbízó nevében, javára szerződést is köthet,
kötelezettséget vállalhat) változatlanul engedélyköteles lenne mind a megbízó pénzügyi
intézmény, mind a közvetítő oldaláról, valamint abban sem történne változás, hogy a z
ügynök (aki a megbízó nevében nem köthet szerz ődést, illetve az ügyfél pénzét nem
kezelheti) megbízása a pénzügyi intézmény oldaláról bejelentés-köteles maradna .

5. A független közvetítőként történő működéshez ugyanakkor a továbbiakban engedélyt
kellene kérni, valamint az okozott károkért való helytállás biztosítása céljából kötelez ő
felelősségbiztosítás kerülne előírásra . A javaslat e mellett a független közvetítők vezető
állású személyeire is követelményeket állapítana meg.

6. A javaslatnak megfelelően a jövőben a közvetítő köteles lenne az ügyfelét (leend ő
ügyfelét) tájékoztatni arról, hogy kinek a nevében jár el, kinek az érdekeit közvetíti.
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7. A javaslat kitérne a közvetítői díjazásra, egyben azt is rögzítené, hogy a közvetítő — e
tevékenységi körében — díjazásra kizárólag a megbízójától jogosult .

8. A javaslat szakmai követelményeket is megfogalmazna a közvetítést végz ő természetes

személyekre, egyrészt a biztosításközvetítőkkel megegyezően e körben is bevezetné a
PSZÁF hatósági vizsgát, másrészt kimondaná, hogy a megbízó, munkáltató kötele s
gondoskodni arról, hogy a vele munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll ó
természetes személy a közvetített szolgáltatással kapcsolatban részletes ismeretekke l

rendelkezzen.

Budapest, 2009 . november 24 .
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