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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX. 30.) Ogy. határozat 94. (1)
bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás a
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007 . évi CXXXVI. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10328 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 1 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A Pmt . 3 . §-a a következő w), x) és y) ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában:)
w) pénzmosás : a 2013. június 30-ig hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi

IV. törvény (a továbbiakban : 1978. évi IV. törvény) 303-303/A . §-ában, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban : Btk.) 399-400. §-[ai]ában
meghatározott elkövetési magatartások;

x) terrorizmus finanszírozása: az 1978 . évi IV. törvény 261 . § (1) és (2) bekezdése szerinti
bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyűjtése, illetve a
Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési magatartások ;

y) külföldi pénzügyi információs egységként működő hatóság: a külföldi államnak az a
hatósága, amely – különösen a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF)
és az Egmont Csoport követelményeinek a figyelembevételével – a pénzügyi információ s
egységként működő hatósággal azonos vagy hasonló feladatokat lát el .”

2. A törvényjavaslat 15 . -a az alábbiak szerint módosul :

„15. §

A Pmt. 26. §[-a] (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek[ és a
Pmt. „A bejelentési kötelezettség” alcíme a következő 26/A. és 268. §-sal egészül ki] :

„[26. § (1) A pénzügyi információs egységként működő hatóság az e törvény, valamint
a Közösség területére belépő , illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellen őrzéséről
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
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végrehajtásáról szóló 2007 . évi XLVIII . törvény alapján tudomására jutott információt
kizárólag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint a
kábítószer-kereskedelem (Btk. 176. és 177. §), a kábítószer birtoklása (Btk. 178. §), a
káros szenvedélykeltés (Btk . 181 . §), a kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182 . §), a
kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), az ártalmas közfogyasztási cikkel
visszaélés (Btk. 189 . §), az emberrablás (Btk. 190 . §), az emberkereskedelem (Btk. 192 .
§), a kerítés (Btk . 200. §), a prostitúció elősegítése (Btk. 201. §), a kitartottság (Btk. 202.
§), a gyermekpornográfia (Btk. 204. §), a környezetkárosítás (Btk . 241 . §), a

természetkárosítás (Btk . 242 . §), a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (Btk . 248 .
§), a radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), a bűnpártolás (Btk. 282. §), a

vesztegetés (Btk. 290 . §), a befolyással üzérkedés (Btk . 299 . §), a hivatali visszaélés (Btk .
305. §), a terrorcselekmény (Btk. 314. §), a terrorizmus finanszírozása (Btk . 318. §), a
bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerre l
visszaélés (Btk. 324. §), a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), a
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi
gazdasági tilalom megszegése (Btk . 327. §), a haditechnikai termékkel és szolgáltatássa l
visszaélés (Btk. 329. §), embercsempészés (Btk. 353. §), a tiltott szerencsejáték szervezése
(Btk. 360. §), a sikkasztás (Btk. 372. §), a csalás (Btk. 373. §), a hűtlen kezelés
bűncselekménye (Btk. 376. §), a költségvetési csalás (Btk. 396. §), a pénzmosás (Btk.
399-400 §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk . 401 .
§), a jogosulatlan pénzügyi tevékenység (Btk . 408. §), valamint valamennyi a pénz- és
bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény (Btk. XXXVIII . Fejezet), költségvetés t
károsító bűncselekmény (Btk. XXXIX. Fejezet), gazdálkodás rendjét sért ő
bűncselekmény (Btk. XLI. Fejezet) és vagyon elleni erőszakos bűncselekmény (Btk.
XXXV. Fejezet) megelőzésének, felderítésének, nyomozásának el ősegítése céljából
továbbíthatja a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a

bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelően az EUROPOL, továbbá a rendőrségről szóló törvényben meghatározot t
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító
szerv részére. ]

(2) A pénzügyi információs egységként működő hatóság az Európai Unió által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóa n
egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvényben (a továbbiakban : Kit . )
meghatározott feladatai ellátásához adatokat adhat át a pénzügyi és vagyoni korlátoz ó
intézkedés foganatosításáért felelős szervnek .

(3) A pénzügyi információs egységként működő hatóság az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. törvény alapján vezetett
adattovábbítási nyilvántartásban rögzített adatokat az információ továbbításától számított 2 0
évig köteles megőrizni ."

(2) A Pmt. 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A pénzügyi információs egységként működő hatóság adatkezelési rendszeréből az (1 )
bekezdésben meghatározott hatóságok törvényben meghatározott feladataik teljesítése
érdekében, a cél megjelölésével információ szolgáltatást igényelhetnek . ”

(3) A Pmt. „A bejelentési kötelezettség” alcíme a következ ő 26/A. és 26/B. §-sal egészül ki :

„26/A. § (1) A pénzügyi információs egységként működő hatóság jogosult önálló
információcserét és együttműködést folytatni külföldi pénzügyi információs egységkén t
működő hatósággal, amely során az e törvény, valamint a Közösség területére belép ő , illetve a
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Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzésérő l szóló, 2005 . október 26-i 1889/2005/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007 . évi XLVIII . törvény alapján
tudomására jutott információt kizárólag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen i
küzdelem céljából továbbíthatja külföldi pénzügyi információs egységként m űködő hatóság
részére .
(2) A pénzügyi információs egységként működő hatóság jogosult külföldi pénzügyi
információs egységként m űködő hatósággal együttműködési megállapodást kötni ,
amennyiben az el ősegíti az információcsere és az együttműködés (1) bekezdés szerint i
folytatását .
26/B. § (1) A pénzügyi információs egységként működő hatóság feladatkörében eljárva
pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat, körülmény felmerülés e
esetén, a 26 . § (1) bekezdésében és a 26/A . § (1) bekezdésében meghatározott
információtovábbítás teljesítése céljából elemző-értékelő tevékenységet végez. A pénzügyi
információs egységként működő hatóság elemz ő-értékelő tevékenysége során :
a) az e törvény, valamint a Közösség területére belép ő , illetve a Közösség területét elhagyó
készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005 . október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007 . évi XLVIII . törvény alapján tudomására jutott
információt, azon adatbázisok adatait, amelyekhez közvetlen hozzáféréssel rendelkezik, a
nyilvános vagy bárki számára hozzáférhet ő adatokat, a 25/A. § alapján megkeresésre
beszerzett adatokat összeveti, az azok kőzött fennálló összefüggéseket feltárja, értelmezi ;
b) az a) pontban meghatározott adatokkal ősszefiiggő pénzügyi műveleteket, folyamatokat
nyomon követi, az üzleti kapcsolatokat, ügyleti megbízásokat megvizsgálja ;
c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint a 26 . § (1 )
bekezdésben meghatározott b űncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása céljából
történő információ-továbbítás érdekében megállapításokat tesz, következtetéseket von le .
(2) A pénzügyi információs egységként működő hatóság vizsgálja a 26 . § (1) bekezdésben
meghatározott bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési magatartások jellemz őit,
figyelemmel kíséri az elkövetések során megjelenő új elemeket .
(3) A pénzügyi információs egységként működő hatóság elemz ő-értékelő tevékenysége
eredményeként a 26 . § (1) bekezdése alapján továbbít információt.
(4) A pénzügyi információs egységként működő hatóság a 29 . § (1) bekezdése alapján a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó statisztikát vezet . "

3 . A törvényjavaslat 18 . §-a az alábbiak szerint módosul :

,,18 . §

A Pmt. 29. (1)–(3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(1) A pénzügyi információs egységként működő hatóság együttműködve a nyomozó
hatóságokkal, a Legfőbb Ügyészséggel és az Országos Bírósági Hivatallal köteles olyan
statisztikát vezetni, amely alkalmas arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás a
elleni küzdelmet szolgáló hazai rendszer hatékonysága ellenőrizhető legyen.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott statisztika tartalmazza:
a) a 23 . §-ban meghatározott bejelentések számát ;
b) a 24 . alapján felfüggesztett ügyleti megbízások számát ;
c)terrorizmus finanszírozása tárgyában az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyon i

korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény alapján elrendelhet ő zárlat
kezdeményezésének számát és a bíróság által elrendelt zárlatok számát, a bíróság által
elrendelt zárlat alá vont pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás forintban meghatározott értékét
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d) azoknak a 23 . §-ban meghatározott bejelentéseknek a számát, amelyeket a pénzügyi
információs egység a 26 : (1) bekezdése alapján továbbított ;

e) a 26. § (1) bekezdése alapján továbbított információk felhasználásával, valamint a
pénzmosás,	 az 1978. évi IV. törvény 261.§-aszerinti[és a] terrorcselekmény,	 illetvea
terrorcselekmény (Btk . 314-316._§), aterrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk.
317.§) ésaBtk. 318. §-a szerinti terrorizmus finanszírozása bűncselekmények gyanúj a
alapján indult büntetőeljárások számát, a bűncselekmények minősítését, a gyanúsítottak
számát, a nyomozás során alkalmazott kényszerintézkedések meghatározását, számát,
valamint a nyomozás befejezésének módját ;
f) az e) pontban meghatározott büntetőeljárásokban
fa) a vádemelések és vádlottak számát ;
fb) az ítéletek és az elítéltek számát, a zár alá vételek számát és a zár alá vett vagyo n

nagyságát, az elkobzások, a vagyonelkobzások számát, az elkobzott tárgy értékét, továbbá a z
elkobzott vagyon nagyságát és a vagyonelkobzás alá vont vagyon nagyságát .
(3) A nyomozó hatóság a (2) bekezdés e) pontjában, a Legfőbb Ügyészség a (2) bekezdés f)
pontfa) alpontjában meghatározott adatot, valamint a bíróság a jogerős határozatainak a (2)
bekezdés c) pontjában meghatározott elrendelt zárlatok számára, az elrendelt zárlat alá von t
pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás forintban meghatározott értékére vonatkozó adatait és a
(2) bekezdés fi pont fb) alpontjában meghatározott adatait negyedévente megküldi a pénzügy i
információs egységként működő hatóságnak. Az adatközlést a nyomozó hatóság, a Legfőbb
Ügyészség és a bíróság elektronikusúton is teljesítheti .'

4. A törvényjavaslat a következő 12 . alcímmel egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat
további szerkezeti egységeinek megjelölése és a rájuk vonatkozó merev hivatkozások
megfelelően módosulnak :

„12. ABüntetőTörvénykönyvró7 szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó
átmeneti rendelkezésekről és ej'yes törvények módosításáról szóló 2012.éviCCXXIIL

törvény módosítás a

47.

(1) Nem lép hatályba a Büntető Törvénykönyvrő l	 szóló	 2012 .	 évi	 C .	 törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekr ő l és egyes törvények módosításáról
szóló 2012 . évi CCXXIII . törvény 303 . § (1) és (3) bekezdése .

(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolód ó
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII.
törvény 320 . § (4) bekezdésébenaz„a 292-313 . §” szövegrész helyébe az „a 292-302 .§,a
303 . § (2) bekezdése, a 304-313 . §” szöveg lép . ”

5. A törvényjavaslat 47 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„47 . §

(1) Ez_a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013 . [július 1-jén június 30-
án lép hatályba .
(2) Az 1-46. §, a 49. § és az 50. § 2013 . július 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 2013. július 2-án hatályát veszti .”



Indokolás

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénnyel (a továbbiakban : Btk.) és a
Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII . törvénnyel (a
továbbiakban: 2012, évi CCXXIII. törvény) való összhang megteremtése érdekében válik
szükségessé a törvényjavaslat azon rendelkezésinek módosítása, amelyek a Btk . egyes
elkövetési magatartásaira történ ő hivatkozásokat tartalmaznak . A Btk. és a 2012 . évi
CCXXIII . törvény a törvényjavaslattal megegyez ő időpontban, 2013 . július 1-jén lépnek
hatályba .

Budapest, 2013 . március 19 .

Ékes T~ sef
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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