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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az egyes házszabályi
rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 102. § (1) bekezdése alapján az
egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefügg ő módosításáról szóló
T/8989/10. számú egységes javaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . Az egységes javaslat 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az Fgytv. a következő 41-43 . §-sal egészül ki :

„41 . § (1) A pénzügyi szolgáltatási 	 tevékenységgel kapcsolatos fogyasztói 	 jogok
érvényesülésének elősegítése és a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében pénzügyjogok
biztosa tevékenykedik .

(2)A fogyasztónak joga van a pénzügyi jogok biztosához fordulni .

42. § (1) A pénzügyi jogok biztosát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős
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 tisztségétől való megfosztással,



f) halálával .

(3) A pénzügyi jogok biztosa 30 napos határid ővel 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 felel ős miniszter a pénzügyi jogo k
biztosát felmenti, ha neki fel nem róható okból 90 napon túlmenően 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 keresőtevékenységet nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos ,
oktatói, művészeti, szerző i jogi védelem alá eső , valamint lektori és szerkesztő i tevékenységet
kivéve – díjazást nem fogadhat el .

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

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

(9) A pénzügyi jogok biztosára a miniszteri biztosra vonatkozó szabályokat az e törvényben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni .

42/A. § (1) Feladatai végrehajtása során a pénzügyi jogok biztosa független, nem kérhet é s
nem fogadhat el utasítást a Kormánytól, a Kormány tagjaitól, más államigazgatási szervtő l, az
Európai Unió intézményeitő l, szerveitől és hivatalaitól, a tagállamok kormányaitól vag y
bármilyen más szervezett ől .

(2) A pénzügyi jogok biztosa nem járhat el olyan ügyben, amelyben tőle pártatlan magatartás
tanúsítása nem elvárható . A pénzügyi jogok biztosa köteles ezt a körülményt haladéktalanul
írásban jelezni a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszternek,
egyidejűleg a [megkeresést] fogyasztói beadványt 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, kollektív
befektetési értékpapírt, jelzáloglevelet – vagy egyéb, a befektetési vállalkozásokról és az



árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szól ó
2007. évi CXXXVIII . törvény 6. §-a szerinti pénzügyi eszközt nem szerezhet . A kinevezése
előtt, illetve öröklés útján szerzett értékpapírt, pénzügyi eszközt a pénzügyi jogok biztosa a
kinevezésétől, szerzéstől számított három hónapon belül köteles elidegeníteni .

(4) Pénzügyi jogok biztosának olyan, az országgyűlési képviselők választásán választható, 35 .
életévét betöltött felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki, aki a

pénzügyi ismeretek és kultúra terjesztésének területén kiemelked ő elméleti tudással vagy
szakmai gyakorlattal 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 id őpontját 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 rendvédelm i

szervek és rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományú tagja, párt
tisztségviselője vagy alkalmazottja volt.

43 . A pénzügyi jogok biztosát működése során a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatala segíti ,
amelyet a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felel ős miniszter a minisztérium
szervezeti egységeként működtet[i a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatalát] ."

2. Az egységes javaslat 2 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az Fgytv. a következő 56. §-sal egészül ki :

„56. § Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter,
hogy a pénzü g yi jogok biztosa eljárásának, a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatalának feladatai é s
működésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.'

3. Az egységes javaslat az alábbi új 3-8. §-okkal egészül ki (a további §-ok számozásának
értelemszerű módosulásával) :

„3 . § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI . törvény 40/B .
(1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki :

((1) A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenna
feladatkörében eljáró)

„m) alapvető jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával, ”

(szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén .)



4. § A hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény 51 . § (2 )

bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

Az 1 bekezdés b
áll fenn)

laltak ala' 'án a banktitok me tartásának kötelezettsé . e nemo'ábanon

„k) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával ”

(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén . )

5. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi LXXXII. törvény 79 .

§ (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki :

((1)A pénztártitok és üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn afeladatkörében

eljáró)

„o) alapvető jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával, ”

(szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén. )

6. A biztosítókról és a biztosítási tevéken sé ő l szóló 2003 . évi LX. törvén 157.

bekezdés q) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

((1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn )

a feladatkörében el' áró ala • vető 'o ok biztosával valamint énzü

	

o ok biztosával "

(szemben, ha az a) j), n), s) és t) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkeresésse l

ordul hozzá amel tartalmazza az ü él nevét va m a biztosítási szerződés me 'elölését a

kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m) és p)-r) pontba n

me 'elölt szerv va személ kizáróla a kért adatok atá'át az adatkérés célját és o ala . 'át

köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító

jogszabályi rendelkezés megjelölése is . )

7. § A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII . törvény 118. § (3)

bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

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

„j) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával, ”

szemben e szerveknek a be ektetési vállalkozáshoz illet őle az árutőzsdei szol áltatóhoz

intézett írásbeli megkeresése esetén. )

8. § A befektetési alapkezelőkrő l és a kollektív befektetési formákról szóló 2011 . évi CXCIII .

törvény 149 . § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :



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

a feladatkörében el'áró orszá

		

"lési biztossal valamint . énzü

	

o ok biztosával "

szemben e szerveknek a be ektetési akit kezelőhöz intézett írásbeli me keresése esetén .

Indokolás

1. A módosító javaslat kiegészíti a törvényjavaslatot a végrehajtási rendeletben ne m
szabályozható, törvényi szintű szabályozást igénylő rendelkezésekkel, a javaslat továbbá a
központi államigazgatási szervekr ől, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvénnyel való összhang megteremtését szolgálja a
miniszteri biztosra vonatkozó szabályok, és ezzel összefüggésben a hivatal működésével
kapcsolatban. A javaslat továbbá pontosító rendelkezéseket tartalmaz .

2. A miniszteri rendeleti felhatalmazás kiegészítése azért vált szükségessé, mert a pénzügy i
biztos megfelelő működésének érdekében a végrehajtási szabályok megalkotása szükséges ,
amelynek szerves részét képezi a biztos eljárása is, erre azonban nem terjed ki a törvényi
felhatalmazás . A módosítás nélkül nem lehetséges a biztos megfelel ő működése .

3. A javaslat a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályozással közvetlen összefüggésben
szükségképpen kiegészíti az ágazati törvények titokvédelmi rendelkezésekkel kapcsolato s
szabályait, amely kiegészítés a biztos működésének alapvető törvényi feltétele, hiszen e
nélkül nem tud eljárni, mert vizsgálódása során nem tudja kezelni a pénzügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatban az egyes titokkörbe tartozó adatokat . A titokvédelmi
rendelkezésekkel összhangban lévő szabályozás megalkotása más módon nem lehetséges ,
törvényi szinten kell a megfelelő szabályokat a pénzügyi szolgáltatások által érintet t
jogszabályokra kiterjeszteni . A megfelelő jogszabályi koherencia megteremtése érdekében
szükséges az ágazati törvények szélesebb körének módosítása, a törvényjavaslat eredeti
céljával összhangban álló, attól el nem térő tárgykörben .

Budapest, 2012 . november 19 .
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