
(f'-K-o(eo .

:+c,ett : 2012 NOV D

41111n

-

	

o~~ A

	

1j1Í~lÍ~ .

	

4{w•'

	

AGA

- n

	

a '. fi

	

n

	

r

	

n ~~ ~
1 - _t_I i~Lti 	 eíll' 	 n'41j' ill ,) ind .. a l

Számvevőszéki és Költségvetés i
Bizottság

Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló T/8750. számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat a következő alcímmel és 236-262. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a
további alcímek és §-sok számozása értelemszerűen módosul :

„17.Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény
módosítása

236. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény (a
továbbiakban: Öpt) 2. § (3) bekezdése a következ ő h) — k)vonttal egészül ki :

,,h) elektronikus irat:olyan bizonylat, amely megfelel az elektronikus aláírásról szóló 2001 .
évi XXXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek :,

i)elektronikus irat használata:a pénztártag teljes bizonyító erej ű magánokiratba foglalt
nyilatkozatban kérheti a pénztártól, hogy a pénztár a részére átadandó dokumentumokat .,
nyilatkozatokat, igazolásokat elektronikus iratként küldje meg részére;

i)nyílt pénztár:az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagok körét — a területi pénztá r
működési területének meghatározása kivételével — nem korlátozza ;

k) zárt pénztár:olyan pénztár, amely munkahely vagy szakmai, érdekképviseleti, illetve más .,
a . érsztár ala . ításakor már me l lévő szerveződési elv ala . án a . énztár lehetsé es ta ' ainak
körét alapszabályában meghatározza . ”

237. $ Az Öpt . 2. $ (6) bekezdés g) pont 6 . alpontia helyébe a következő rendelkezés lép :
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„6. a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott
tápszerek, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által nyilvántartásb a
vett, gluténmentes speciális élelmiszerek megvásárlásának támogatása ;”

238 . § Az Öpt . 11 .	 (2, és (3j bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő a pénztárhoz
benyújtott belépési nyilatkozatnak a pénztár általi elfogadásával kezdődik. A pénztára
belépési nyilatkozat elfogadását annak záradékolásával tanúsítsa . A belépési nyilatkozatota
ben "tástól számított 30 napon belül kell záradékolni maid annak egy példányát vagya
tagsági okiratot az alapszabállyal együtt a pénztártagnak nyomtatott formában, vagy a
pénztártag kérésére elektronikus iratként át kell adni .

3 A tevéken sé • i en edél 'o erőre emelkedése előtt a énztár ta dfat nem fo adhat az
alapító tagokon kívül új tagokat nem vehet fel . Az alapító tagok tagdíjfizetési kötelezettsége
és várakozási ide'e a tevéken sé i en edél 'o erőre emelkedését követ ő na . on kezdődik. A
pénztár a tevékenységi engedély jogerőre emelkedésétő l számított 30 napon belül nyomtatott
formában va14 a . énztárta kérésére elektronikus iratként átad' a az ala . 'tó ok részére a
pénztár alapszabályát és a tagsági okiratot ."

239 . § Az Öpt . 11/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Pénztár részére történő tagszervezést természetes személy, fogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt : tagszervező)a
pénztárral kötött szerződés alapján végezhet. A tagszervező alvállalkozót igénybe vehet .,
azonban az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a tevékenységet saját maga végezte volna .A
tagszervező által igénybe vett alvállalkozóra a tagszervez őre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy az alvállalkozó további alvállalkozót nem vehet igénybe .A
tagszervezőnek az alvállalkozóval kötött szerz ődése a pénztárral kötött szerződés mellékletét
képezi . A tagszervező a tevékenysége során a pénztári szakmai szabályokat mindenko r
megtartva köteles eljárni .

(2) A tagszervezésre vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell a tagszervezéshez kapcsolód ó
díjazás	 mértékét,	 a	 díjazás	 nyújtásának és visszaírásának feltételeit,	 valamint	 a
tagszervezéshez kapcsolódó károkozásáért való felel ősség viselésének kérdéseit . A pénztár
köteles kidolgozni és szabályzatban rögzíteni a tagszervezők oktatásának és ellenőrzésének
rendszerét .

(3) Tagszervezésért díjazást a pénztár csak a működési tartaléka terhére nyújthat . A díjazás
összege nem haladhatja meg_ a befizetett tagdíj első naptári évi összegének működési
tartalékra jutó részét. A tagszervezésért díjazás a tagsági fogviszony létrejöttétől két évig
adható, a visszaírásra a tagsági jogviszony létrejöttét ől három évig van lehetőség.
Tagszervezésért ezen túl díjazás és egyéb juttatás nem nyújtható .”

240. § Az Öpt. a következő 12/A. §-sal egészül ki :

„12/A. §(DA pénztár a_ pénztár munkáltatói tagjával kötött támogatói szerződés alapján,a
munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai részére a (2)-(6) bekezdésekben foglaltak szerin t
nyújt szolgáltatást (a továbbiakban: célzott szolgáltatás) .

(2) Célzott szolgaitatásként a pénztár alapszabályában (szolgáltatási szabályzatában) szerepl ő
szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a munkáltató választja ki az általa célzott
szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást .

(3) A célzott szolgáltatást a munkáltatói tag minden, a pénztárban tag munkavállalója .,
valamint az alapszabály szerint azok hozzátartozói részére biztosítani kell .
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(4) A pénztár és a munkáltatói tag által megkötött szerz ődésben mez kell határozni a célzott
szolgáltatások

a) körét ;

b) nyújtására a munkáltató által a pénztár részére fizetend ő összeget, ezen belül a közvetlenü l
a célzott szolgáltatásra, valamint a pénztár m űködésére felhasználható részt, valamint
rendelkezni kell a szerződés megszűnése után fennmaradó összeg felhasználásáról ;

c) nyújtásának módját, rendjét, határidejét ;

d) eredményes nyújtásához szükséges együttműködés kereteit,

e) nyújtása elszámolásának rendjét,

fi eredményessége értékelésének módját, rendjét .

(5) A pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nvújtására a munkáltatói tag által
fizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra munkáltatói tagonként és célzot t
szolgáltatási szerz ődésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatáso k
tartalékai) kell helyezni, és a szerződésben meghatározott célokra lehet fordítani . Az ezen
tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a pénztártagok egyéni
számlái között felosztani nem lehet .

(61 A célzott szolgáltatásra a munkáltatói tag által fizetett teljes összeg adománynak minősül ."

241. § Az Öpt. 13 . $ (4jbekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) A pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetér ől, ideértve a felügyeleti bírságot is,a
pénztártagokat, a munkáltatói tagokat, és a támogatókat évente egyszer — az alapszabályban
rö zített közzétételi szabál ok szerint — ta'ékoztatní kell . A pénztártagok tájékoztatásának
tartalmaznia kell az egyéni számla alakulását is . A pénztártagokat az egyéni számla állásáró l
kérésére — írásban történő tájékoztatás esetén a pénztár alapszabályában foglaltak szerinta
pénztár tényleges és indokolt költségeinek tag általi el őzetes és közvetlen megtérítése mellet t
— az alapszabály szerinti rendben év közben is tájékoztatni kell . A pénztártagok egyéni
számlára vonatkozó tájékoztatása történhet a pénztártag kérésére elektronikus iratban is .”

242. § Az Öpt . 16/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A kedvezményezett-jelölés a pénztár tudomásulvételével, a jelölés megtételéne k
időpontjára visszamenő legesen válik hatályossá. A pénztár a kedvezményezett-jelölésérőla
tagot a záradékolt beléesési nyilatkozat nyomtatott formában, vagy a pénztártag kérésére
elektronikus iratként történő átadásával vagy megküldésével, illetve egyéb esetben a
tudomásszerzést követő 15 napon belül a tagsági okirat nyomtatott formában, vagya
pénztártag kérésére elektronikus iratként történő megküldésével értesíti . A tagsági okiratnak
tartalmaznia kell a tag adatain kívül a tag által megjelölt kedvezményezett(ek) nevét, adatait ,
jogosultsága(ik) arányát, a kedvezményezett-:jelölés időpontját.”

243. § Az Öpt . 16/A. § (12) bekezdéssel . egészül ki :

„(12) A 14 . § (3) bekezdésben szabályozott költséglevonás alkalmazható abban az esetben is ,
ha a kedvezményezett a(2)bekezdés b) pontja szerint a rá eső részt tagdíjfizetés nélküla
pénztárban hagyja.”

244.§ Öpt.208.	 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az igazgatótanács tagjának jelölt személy azt, hogy a 20 . § (2) bekezdés a) pontjában, az
ellenőrző bizottság tagjának jelölt személy azt, hogy a 20. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltételek alapján nincs kizárva a vezető tisztségviselő i tisztség betöltésébő l,
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megválasztását megel őzően a közgyűlés részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja .
Amennyiben az el őzetes igazolásra indokoltan nincs lehetőség, akkor az igazgatótanács, vagy
ellenőrző bizottság tagjának választott személy megválasztását követően 30 napon belül
hatósási bizonyítvánnyal igazolja a pénztárnak és a felügyeletnek hogy igazgatótanácsi tag
esetén a 20. § (2) bekezdés a) pontjában, az ellenőrző bizottság tag esetén a 20.	 (2) bekezdés
b . ont ában me • határozott feltételek ala .'án nincs kizárva a vezető tisztsé iselői tisztsé
betöltésébő l . Az igazolás időpontjáig a megválasztott igazgatótanácsi, ellenőrző bizottsági tag
a testületi döntésekben nem vehet részt . Amennyiben a feltételek fennállásának maradéktala n
igazolásra a megválasztást követő 30 napon belül nem kerül sor, akkor az igazgatótanácsi,
ellenőrző bizottsági tagság megsz űnik . "

245. § Az Öpt. 22. §_(1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A közgy űlés akkor határozatképes, ha azon a pénztártagok legalább fele jelen van, vagy
képviselete	 biztosított. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti.A
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni .
Küldöttközgyűlés működtetése esetén minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány
tagot képvisel . A küldött akadályoztatása esetén helyette csak a vele azonos szabályok szerin t
megválasztott pótküldött járhat el, a küldöttet más nem helyettesítheti . Küldöttközgyűlésena
pénztár tagja tanácskozási joggal vehet részt .”

246. § Az Öpt. 27. &-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az ellenőrző bizottság beszámolój ának tartalmaznia kell legalább az el őző beszámoló óta
lefolytatott ellenőrzéseket, azok megállapításait. A jegyzőkönyv egy példányát a csatol t
iratokkal e "tt – a köz,A " ést követő harminc na. on belül – a . énztáraknak me kell külden i
a Felügyeletnek. A jelenléti ívre és a jegyzőkönyvre az 5 .	 (3) bekezdésében foglaltak
irányadók ."

247. § Az Öpt. 33. _§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„33 . § A pénztár köteles pénzforgalmát számlavezetésre feliogosított pénzforgalm i
szolgáltatónál vezetett számlán bonyolítani . A pénztárnak egy számlája lehet.A
pénztárforgalmi számla változása esetén a pénztár az új számla megnyitását követ ően6
hónapig megtarthaja a régi pénzforgalmi számláját azzal, hogy annak egvenlegét nap végé n
át kell utalni a pénztár új számlájára . A befizetések fogadása és az új számlára utalása és a
kamatjóváírás kivételével a régi számlán egyéb művelet nem végezhető . ”

248. § Az Öpt. 34. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A pénztár az adott évre vonatkozó éves pénzügyi tervét az éves beszámolót elfogadó
közgyű lés elé kell terjeszteni és elfogadni . A három évre vonatkozó hosszú távú pénzügyi
tervet első ízben az alakuló közgyűlés állapítja meg, és az éves pénzügyi terv elfogadásakora
közgyű lés új hosszú távú tervet határoz meg . A hosszú távú pénzügyi terv naptári évekr e
készül .”

249. § Az Öpt. 34 .	 (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Az éves pénzügyi terv időtávia az éves beszámolót elfogadó közgyűlés negyedévét
követő négy negyedév .”

250. Az Öpt . 38 . (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(5) Ha a pénztár a vagyonkezelést, részben vagy teljes mértékben önállóan végzi, és a
pénztár tárgyévi nyitómérlegében a fedezeti és likviditási alap együttes állománya meghaladj a
a százmillió forintot, a vagyonkezelési tevékenység irányítására olyan személy alkalmazható,
aki büntetlen előéletű nem áll jogi államigazgatási közgazdasági pénzügyi vagy
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könyvvizsgálói végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, akivel szemben nem áll fenn a 20 . § (2) bekezdésa)pontac)ésad)alpontjában
meghatározott kizáró ok, valamint rendelkezik értékpapír-forgalmazói vizsgával, szakirány ú
felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év pénztári vagyonkezelési, portfoliókezelés i
gyakorlattal . "

251. § Az Öpt . 40 . § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(_6) A pénztár a pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatóst, kiegészítő
mellékletet a tárgyévet követő év június 30-áig a beszámoló könyvvizsgálói záradékáva l
együtt a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen köteles közzétenni . ”

252. § Az Öpt. 498. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lén :

„498. § (1) A nyugdíjpénztár pénztártagok által választható befektetési portfóliót biztosító
rendszert (a továbbiakban : választható portfóliós rendszer) működtethet, melyben a pénztár
felhalmozási időszakban lévő tagjai az egyéni nyugdíiszámláiukon lévő összeget a tag
választása szerinti, 	 a pénztár által kialakított portfóliók valamelyikébe fektethetik .
Amennyiben a tag a választható portfóliós rendszer (3) bekezdés szerinti szabályzat szerint
nem választ portfóliót, akkor az egyéni számláján lév ő összeget a szabályzatban erre az esetre
rögzített portfólióba kell elhelyezni .”

253. § Az Öpt . 49/D .	 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„49/D. § (1) A pénztár a 49/B . § (3) szerinti választható portfoliós rendszer szabályzatába n
olyan portfóliót 	 is	 kialakíthat, amelynek eszköz összetétele a szabályzatban előre
meghatározott időpontokban, illetve id ő elteltével a portfolió befektetési politikájában
meghatározottak szerint változik .”

254 .	 Az Öpt . 508. § (1) bekezdésa)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„a) gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások, melyeket a pénztár a gyermeket nevelő szülő.,
örökbefogadó szül ő vagy gyám részére biztosíthat. A gyermek születéséhez kapcsolód ó
ellátások a várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyerme k
megszületése,	 örökbefogadása,	 valamint	 a	 terhességi-gyermekágyi 	 segély,	 a
gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatá s
folyósítása esetén vehetőek igénybe: ”

255. § Az Öpt. 508 . § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„g)nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás, mellyel a közoktatásról szóló
törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról
szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz,
ruházat árának valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1 . számú mellékletében felsorolt .,
Magyarország államilag elismert fels őoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal
rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett .,
költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítható .A
beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyé v
első napján érvényes havi minimálbér lehet :”

256. § Az Öpt. 50/B . §-a a következő i)-l) ponttal egészül ki :

közüzemi dUak:finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008 . évi
XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvényben meghatározott
védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia ,
gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható . A közüzemi díjak finanszírozására
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fordítható támo atás havi össze e le .fel' ebb a tár 1n év első na .'án érvén es havi minimálbér
15 százalékának megfelel ő összeg lehet;

j) lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása:amelyet a pénztár
közvetlenülafolyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a törleszt ő részlet
mértéke a hitelszerződés aláírásnak időpontját követő árfolyamváltozás következtében húsz
százalékot meghaladó mértékben nőtt és a támogatást a pénztártag igényelte . A lakáscélú
devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév els ő napján
érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet;

k) otthoni gondozás:amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi
önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkez ő szolgáltató nyújthat ;

1)idősgondozás támogatása:a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási ,
ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására . "

257. § Az Öpt . 50/D. & (2) bekezdése a következő f)-k) ponttal egészül ki :

„j) az 50/B.Jl) bekezdésm)pontjában meghatározott szolgáltatás támogatása az otthoni
gondozás tartamára, az igazolt gondozási díj, legfeljebb a nyugdíjminimum havi összegéne k
mértékéig;

k)az 50/13. § (1) bekezdésn)pontjában meghatározott szolgáltatás támogatása az
intézményi elhelyezés tartamára, az igazolt napi vagy havi dí j, de legfeljebba
nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig .”

258. § Az Öpt. 50/D. § (2) bekezdésa)pontjánakaa)alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[(2) Az önsegélyező pénztár az 50/B-50/C-ban meghatározott szolgáltatások közüla
következőket az 50. ' (1) bekezdésében meghatározott egyéni szolgáltatásként is nyújthatja :

a) az 50/B. ' (1) bekezdés a) pontfában meghatározott ellátások közül]

aa)a magzat (orvos által igazolt) fogantatásának 91 . napjától megszületéséig nyújtható
szolgáltatás, a várandóssággal összefüggő orvosi ellátás igazolt költségének támogatására ,
valamint a magzat 91 . napos korától a megszületéséig nyújtható, a gyermek megszületése ,
illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás ;"

259. § Az Öpt. 50/E.	 (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az 508. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szolgáltatás a tanév első napját
megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követ ő 15 napon belül, az508. § (1)
bekezdés i) ésj)pontjában meghatározott szolgáltatás esetében az év bármely iaőnontjában
kiállított és teljesített, számla (egyszer űsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum)
alapján nyújtható. A számla, egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum
tartalmát kormányrendelet határozza meg. A pénztártagnak az 508 . & (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételét megelőzően igazolnia kell a pénztár
részére, hogy a földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény, illetve a villamos energiáró l
szóló 2007. évi LXXXVI . törvény szerint védendő fogyasztónak minősül . ”

260. § Az Öpt . 50/E. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A pénztártagnak az508. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott szolgáltatás
igénybevételét megelőzően be kell nyújtania a pénztár részére a lakáscélú deviza alapú
jelzáloghitel szerződését, valamint a hitelintézet igazolását az utolsó három havi törleszt ő
részlet mértékéről, vagy ezen iratok hiteles másolatát . A pénztártagnak az 508. & (1 )
bekezdés ]g pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételét megel őzően, annak
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igazolására, ho gy a rendelkezésére álló havi nettó jövedelme nem haladja meg a tárgyévet
megelőző év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetét, hitelt érdeml ően kell igazolnia az
utolsó három havi jövedelmét a pénztár részére . A pénztártagnak az 50/B . § (1) bekezdés 1)
pontfában	 meghatározott	 szolgáltatás	 igénybevételét	 megelőzően	 üzemi	 baleseti
jegyzőkönyvet, vagy orvosi igazolást kell benyújtania a pénztár részére ."

261 .* Az Öpt.518. § (1) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki :

„l) OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásána k
támogatása.”

262. (1) Az Öpt. 20/A. §-ban a „30” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép ."

(2) Hatályát veszti az Öpt

1. 21 . § (2) bekezdésében a „legalább kétszer” szövegrész .,

2. 40/A. § (7) bekezdés c) pontja.,

3. 41 . § (2) bekezdés b) pontjában a „három példányban” szöveg .

2. A törvényjavaslat a következő alcímmel és 263-264. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a
további alcímek és §-sok számozása értelemszerűen módosul :

18. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíipénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
módosítása

263 . § A magánnyugdíjról és a magányugdíipénztárakról szóló 1997 . évi LXXXII. törvény
(továbbiakban : Mpt .) 89 .§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban : PSZÁF) az egye s
magánnyugdíipénztárak	 társadalombiztosítási	 nyugdíjrendszerbe	 2012 .	 március	 31-ig
visszalépő és a vissza nem lépő magánnyugdíipénztár tagjainak számáról 2012 . november 30-
áig értesíti a Pénztárak Garanciaalapját . A Pénztárak Garanciaalapja a PSZÁF értesítése
alapján megállapítja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép ő tagokra vonatkozó
garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek összegét, és annak eszközfedezetét az
értesítés kézhezvételét követő hónap utolsó napjáig a portfólión belüli eszközaránynak

megfelelően adja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak. A Pénztárak
Garanciaalapja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott, garanciáli s
kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek egy tagra jutó összegét az eszközátadást követő 1 5
napon belül közli a magánnyugdíipénztárakkal . ”

264.§ (1) Hatályát veszti az Mpt.

1. 10. §-a, 22 . § (7) bekezdése .,

2. 119. § (3) bekezdése,

3. 120-120/A-B. §-a, 134 .	 (1) bekezdés c) pontjai

(2) Hatályát veszti a személyazonosító jel helyébe lép ő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról 1996 . évi XX. törvény 37. § (1) bekezdés d) pontja .
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Indokolás

A módosítások alapvet ően a pénztárak adminisztrációs terheit, így közvetve költségei t
csökkentik (közgyűlések számának kettőről egyre csökkentése, okiratok elektronikus
kézbesítésének, átadásának lehetősége, tagszervezési költségek csökkentése, pénzforgalmi
számla változása esetén az új számla mellett a régi megtartásának lehet ősége 6 hónapig) ,
valamint a működést, tisztségviselővé választást egyértelműsítő szabályokat tartalmaznak .
Egyértelművé válik az is, hogy a küldöttközgyűlésen a pénztár tagja részt vehet tanácskozás i
joggal, valamint pontosításra kerül az ellenőrző bizottság felelőssége.

A munkáltató által munkavállalói részére adható támogatói adomány kérdésében a javasla t
egyértelműsítő rendelkezéseket tartalmaz, így különösen a célzott támogatás pénztár é s
munkáltatói tag között kötendő szerződésének speciális tartalmi követelményeit .

Az önsegélyező pénztárakra vonatkozó javaslat — igazodva a jelen kor kihívásaihoz — beveze t
több új szolgáltatási kört, a pénztártagi igényekhez igazodva, erősítve az önsegélyező
pénztárak öngondoskodó jellegét (gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások kiegészítése ,
felsőoktatás keretében fizetendő költségtérítés, kollégiumi díj megtéríthetősége, közüzemi
díjak finanszírozásának támogatása, lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének
támogatása, otthoni gondozás, idősgondozás szolgáltatás nyújtásának támogatása) .

A magánnyugdíjpénztári törvény módosításának indoka egyrészr ől az, hogy a tavalyi
átadáshoz hasonlóan az idei átlépőkre jutó, a PGA által kezelt eszközök nyugdíjreform alap
részére történő átadása is törvényi szinten kerüljön rendezésre, hogy az Ala p
tulajdonszerzéséhez szükséges jogcím adott legyen, másrészt rendezni szükséges a Pénztárak
Központi Nyilvántartásának (PKN) további helyzetét is . A PKN szerepe az önkénte s
tagdíjfizetési elven működő magánnyugdíj pénztári rendszerben jelentősen megváltozott, a
kifizetésekre vonatkozó állami garancia megszűnt .

Budapest, 2012. november 8

elnök i,(.
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