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az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága az egyes házszabályi
rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése alapján az
„Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefügg ő módosításáról” szóló
T/8989. számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul :

2. (1) A fogyasztóvédelemrő l szóló 1997 . évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)1 .
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) E törvény hatálya – a 41-43 . és az 56. § kivételével – nem terjed ki a Pénzügyi
Szervezetek Allami Felügyeletéről szóló törvény és az abban meghatározott törvények alapján
a Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete által felügyelt tevékenységet folytató
szervezeteknek, személyeknek a Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete által felügyelt
tevékenységére (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatási tevékenység) .”

(2) Az Fgytv . 2 .	 a)_pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E. törvény alkalmazásában :)

„a)fogyasztó:az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül es ő célok
érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltet ő testületre vonatkozó szabályok
alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül es ő célok
érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet,
mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igényb e
vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje ; ettől eltérően



a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi szervezet
szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy — ideértve az egyéni vállalkozót is — é s
mikro-vállalkozás,"

[(2)](1)_Az	 Fgytv. [fogyasztóvédelemrő l szóló 1997. évi CLV. törvény] a következő 41-43 .
§-sal egészül ki :

„41 . § A [természetes személy ]fogyasztónak[, az egyéni vállalkozónak és a mikro-
vállalkozásnak] joga van a pénzügyi jogok biztosához fordulni .

42. § (1) A pénzügyi jogok biztosát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felel ős
miniszter nevezi ki határozatlan időre, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat .

(2) A pénzügyi jogok biztosának a megbízása megsz űnik :
a) a lemondásával ,
b) a felmentésével ,
c) ha a kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn ,
d) az összeférhetetlenségének kimondásával ,
e) a tisztségétő l való megfosztással,
f) halálával .

(3) A pénzügyi jogok biztosa 30 napos határidővel lemondhat hivataláról . A lemondását
írásban kell közölnie a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felel ős miniszterrel .

(4) A pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter a pénzügyi jogok
biztosát felmenti, ha neki fel nem róható okból 90 napon túlmen ően nem képes
megbízatásából eredő kötelezettségeinek eleget tenni .

(5) A pénzügyi jogok biztosa összeférhetetlenségét a pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter akkor állapítja meg, ha a pénzügyi jogok biztosa megsérti a
(6) bekezdésben és a 42/A. § (3) bekezdésben foglaltakat .

(6) A pénzügyi jogok biztosa megbízatása összeegyeztethetetlen minden más állami ,
önkormányzati, társadalmi és politikai tisztséggel vagy megbízatással . A pénzügyi jogok
biztosa más kereső tevékenységet nem folytathat, és egyéb tevékenységéért — a tudományos ,
oktatói, művészeti, szerző i jogi védelem alá eső , valamint lektori és szerkesztői tevékenységet
kivéve — díjazást nem fogadhat el .

(7) A pénzügyi jogok biztosa vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett .

(8) A pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felel ős miniszter megfosztja tisztségétől
a pénzügyi jogok biztosát, ha az neki felróható okból 90 napon túlmen ően nem tesz eleget
megbízatásából eredő kötelezettségeinek, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét
szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosa n
valótlanul közöl .

42/A. § (1) Feladatai végrehajtása során a pénzügyi jogok biztosa független, nem kérhet és
nem fogadhat el utasítást a Kormánytól, a Kormány tagjaitól, más államigazgatási szervtől, az



Európai Unió intézményeitő l, szerveitől és hivatalaitól, a tagállamok kormányaitól vagy
bármilyen más szervezettő l .

(2) A pénzügyi jogok biztosa nem járhat el olyan ügyben, amelyben tő le pártatlan magatartás
tanúsítása nem elvárható . A pénzügyi jogok biztosa köteles ezt a körülményt haladéktalanu l
írásban jelezni a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszternek ,
egyidejűleg a megkeresést továbbítani az alapvető jogok biztosának, a Pénzügyi Békéltető
Testületnek vagy más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek.

(3) A pénzügyi jogok biztosa nem létesíthet tagsági viszonyt pénzügyi szervezettel . Nem
jelenti e tilalom sérelmét, ha a pénzügyi jogok biztosa önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ,
magánnyugdíjpénztár, szövetkezeti hitelintézet vagy biztosító egyesület tagja . A pénzügyi
jogok biztosa öröklés kivételével értékpapírt — kivéve állampapírt, letéti jegyet, kollektí v
befektetési értékpapírt, jelzáloglevelet — vagy egyéb, a befektetési vállalkozásokról és a z
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CVIII. törvény 6. §-a szerinti pénzügyi eszközt nem szerezhet . A kinevezése
előtt, illetve öröklés útján szerzett értékpapírt, pénzügyi eszközt a pénzügyi jogok biztosa a
kinevezésétő l, szerzéstől számított három hónapon belül köteles elidegeníteni .

(4) Pénzügyi jogok biztosának olyan, az országgy űlési képviselők választásán választható, 35 .
életévét betöltött jogász vagy közgazdász végzettséggel rendelkez ő magyar állampolgár
nevezhető ki, aki kiemelkedő elméleti tudással vagy legalább ötéves szakmai gyakorlattal
rendelkezik, és pénzügyi termékek fogyasztóinak állampolgári jogait érint ő eljárások
lefolytatásában, felügyeletében vagy tudományos elméletében jelentős tapasztalatokkal
rendelkezik .

(5) Nem lehet a pénzügyi jogok biztosa az, aki kinevezésének időpontját megelőző négy
évben országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő , köztársasági elnök, a Kormány
tagja, államtitkár, önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, nemzetiségi
önkormányzat tagja, jegyző , a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja, a rendvédelmi
szervek és rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományú tagja, párt
tisztségviselője vagy alkalmazottja volt .

43 . A pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter működteti a Pénzügyi
Jogok Biztosa Hivatalát ."

[(3)]4 AzFgytv.[fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény] a következő 56. §-
sal egészül ki :

„56. § Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felel ős miniszter,
hogy a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatalának feladatai és működésének részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg .”

[(4)]) AzFgytv.[fogyasztóvédelemrő l szóló 1997 . évi CLV. törvény] a következő 56/C. §-
sal egészül ki :



„56/C. § A pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter az egye s
törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 2012 . évi . . .
törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kinevezi a pénzügyi jogok biztosát.”

Indokolás

A pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályozás a fogyasztóvédelemr ől szóló 1997. évi
CLV. törvényben (Fgytv.) kerülne elhelyezésre . Az Fgytv. hatálya főszabály szerint a
vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti, ezér t
a pénzügyi jogok biztosához forduló személyi kört is szükséges fogyasztóként meghatározni .
Az Fgytv. értelmező rendelkezése ennek megfelelően kiegészülne a pénzügyi jogo k
biztosával kapcsolatos szabályok alkalmazásakor irányadó fogyasztó-fogalom
meghatározásával . A módosítás továbbá kodifikációs jellegű technikai pontosítást tartalmaz .
E módosítással szükségessé vált az Fgytv. törvényjavaslattal nem érintett részeinek a
megnyitása a megfelelő jogszabályi koherencia biztosítása érdekében .

Budapest, 2012 . november 3 .
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