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2011 . évi

	

'	 törvény

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-

választás lebonyolításával összefügg ő törvények módosításáról

§

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 11 .
§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„11 . § (1) Az Alap működését és gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(2) Az Alap részére átadott, az 1 . §-ban meghatározott, a pénztártag portfólióját
képező eszközök, és azok átadásának ellenőrzését a kormányzati ellenőrzési szerv végzi .”

2 .

(1) Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 120/B . § (1) bekezdés g) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép, és az alábbi h) ponttal egészül ki :

[120/B. ' (1) A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzési jogköre kiterjed]

„g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi LXXXII.
törvény (a továbbiakban : Mpt.) 24. § (11) bekezdése alapján a magánnyugdíjpénztárak által a
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott portfoliókkal kapcsolatos gazdálkodás
jogszerűségének ellenőrzése céljából az Mpt. hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztárak é s
szervezetek portfólióátadást megelőző működésének, gazdálkodásának - beleértve az általuk
közvetlenül vagy közvetve kezelt portfólíót képező eszközöket is - ellenőrzésére ,

h) az a)g) pontban foglaltakkal összefüggésben létrejött jogviszonyokra, valamin t
azon szerződő felekre is, amelyek a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon
közreműködnek.”

(2) Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 120/B. §-a a következő (4)-(5)
bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásával összefüggésben a
kormányzati ellenőrzési szerv jogosult az üzleti titok és törvény felhatalmazása alapján az
ellenőrzés alá vont szervezetek által kezelt egyéb titokfajták megismerésére.

(5) A kormányzati ellenőrzési szerv a (4) bekezdés alapján személyes adatot az (1 )
bekezdés g) pontja és azzal összefüggésben h) pontja szerinti ellen őrzési tevékenysége
céljából és az ahhoz szükséges mértékben, az ellenőrzés lezárásáig kezelhet .”
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3. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi LEII. törvény (a
továbbiakban: Mpt.) 78. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a
következő d) ponttal egészül ki :

[(6) A Felügyelet - az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartásával - a pénztárak
egyedi azonosítására alkalmas adatokat szolgáltat :]

„c) a gazdasági, pénzpiaci folyamatok elemzése, a pénztárak befektetés i
tevékenységének eredményesebbé tétele, valamint a pénztárak szolgáltatási kötelezettség e
teljesíthetőségének értékelése céljából az Alap,

d) az Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró kormányzati ellen őrzési szerv

részére .”
4. §

Az Mpt. 79. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki :

[79. § (1) A pénztártitok és üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a
feladatkörében eljáró]

„n) az Áht. 120/B . § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h) pontjában
meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellen őrzési szervvel”

[szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén .]

5. §

Az Mpt. 120/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) A társadalombiztosítási egyéni számla teljes kör ű kialakítása céljából – 2011 .
december Hét követően, legkésőbb 2012. március 31-ig – a Felügyelet átadja a központ i
nyilvántartásbó l

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok 119. § (3) bekezdés a)
és d) pontjában meghatározott adatait pénztárak szerinti bontásban és tagi szinten, továbbá

b) a valamennyi ott meghatározott személyre vonatkozó, a 119 . § (3) bekezdés a), e)
és]) pontja alapján nyilvántartott adatokat személyenkénti bontásba n

a társadalombiztosítási egyéni számla vezetéséért felel ős nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv részére.”
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6.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény (a
továbbiakban : Hpt .) 49. (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(3) A (2) bekezdésben előírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében
eljáró]

„g) az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht .)
120/B. (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati
ellenőrzési szervvel,”

[szemben.]
7. §

(1) A Hpt. 51 . § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának
kötelezettsége nem áll fenn)

„a) a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti
Bankkal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, az önkénte s
intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az Áht . 120/B. § (1) bekezdésében
meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenőrzési szervvel, az európai
támogatások felhasználásának szabályszer űségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatalla l
(OLAF),”

[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén .]

(2) A Hpt. 119. § (3) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII . törvény
33. §-ának (3) bekezdésére tekintettel” szövegrész helyébe az „Áht . 33 . § (3) bekezdésére
tekintettel” szöveg lép .

8. §

(1) A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII . törvény (a továbbiakban
Bef. Tv.) 118. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn)

„b) a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott piaccal ,
multilaterális kereskedési rendszer működtetőjével, az elszámolóházi tevékenységet végz ő
szervezettel, a központi értéktárral, az Áht . 120/B. § (1) bekezdésében meghatározott
ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós
támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal
(OLAF),”



4

(2) A Bef. Tv. 118. (3) bekezdés]) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]

j) a feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal

szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illet őleg az árutőzsdei
szolgáltatóhoz intézett írásbeli megkeresése esetén .”

9. §

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérő l 2010. évi CLVIII. törvény 3 . §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) A Felügyelet a kormányzati ellenőrzési szerv rendelkezésére bocsátja mindazon
adatokat, amelyek kezelésére a kormányzati ellen őrzési szerv az államháztartásról szóló 1992 .
évi XXXVIII . törvény 120/B . § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h)
pontjában meghatározott feladatai ellátásához törvény alapján jogosult.”

10. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény (a továbbiakban:
Tny.) 96. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki :

[Az (1) bekezdésben meghatározott célra a társadalombiztosítási jogszabályban,
illetve törvényben meghatározott]

„h) a társadalombiztosítási egyéni számlára vonatkozó, a 96/A.

	

(1) bekezdése
szerinti egyéb adatok”

[tarthatók nyilván .]

11. §

A Tny. az „Adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettség” alcímet megelőzően a következő
alcímmel és 96/A . §-sal egészül ki :

„Társadalombiztosítási egyéni számla

96/A. § (1) A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenkén t
tartalmazza

a) a 97. alapján szolgáltatott adatokat ,

b) az Mpt. 120/A. (8) bekezdése alapján átvett adatokat,
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c) az Art. 52 . § (7) bekezdés b) pont ba) és be) alpontja, d) pont da) és db) alpontja,
valamint e)g) pontja alapján átvett adatokat ,

d) a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatokat,

e) a 96. § (2) bekezdés a)g) pontjában meghatározott, valamint a nyugdíjbiztosítás i
igazgatási szervek által a természetes személyről nyilvántartható egyéb adatokat .

(2) A társadalombiztosítási egyéni számlát a Kormány által rendeletben kijelöl t
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezeti . A társadalombiztosítási egyéni számla adataihoz a
feladat- és hatásköre ellátása érdekében, az ahhoz szükséges mértékben a Nyugdíjbiztosítás i
Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, továbbá valamennyi nyugdíjbiztosítás i
igazgatási szerv közvetlenül hozzáférhet ."

12 . §

A Tny.

a) 96. § (2) bekezdés g) pontjában az „az élettársra és az eltartott hozzátartozó i
minőségre” szövegrész helyébe az „a hozzátartozókra” szöveg, az „az élettársi, hozzátartozói ”
szövegrész helyébe az „a hozzátartozói” szöveg ,

b) 101 . § (1) bekezdés r) pontjában a „szabályozást” szövegrész helyébe a „részletes
szabályokat” szöveg

lép."

13. §

E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követ ő
napon hatályát veszti .
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