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Az Országgyű lés

Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Gazdasági és informatikai bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10903. számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 3. §-ával megállapítani javasolt a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 6/G. § (2) és (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

„(2) A forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység megkezdéséről szóló
bejelentés tartalmazza legalább

a) az utalványkibocsátó azonosító adatait (név, székhely, cégjegyzékszám) ,
b) a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység megkezdésének keltét,
c) a forgatható utalvány elnevezését, címletét (címleteit), valamint hazai vagy külföld i

hivatalos pénznemben kifejezett névértékét ,
d) a [bejelentés napján az utalványkibocsátóval szembeni pénzkövetelésként fennálló ]

kibocsátani tervezett forgatható utalvány állomány hazai vagy külföldi hivatalos pénznembe n
kifejezett összesített névértékét[ ,

e) utalványforgalmazó igénybe vétele esetén az utalványforgalmazó azonosító
adatait] . ”

(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell :
a) az utalványkibocsátó hatályos létesítő okiratát ,
b) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy nyilvántartásba vétel e

megtörtént és nem áll cs őd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
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c) a 6/F. § (2) bekezdése szerinti jegyzett t őke teljes összegének befizetésére é s
rendelkezésre állására vonatkozó igazolást,

d) a (2) bekezdés d) pontja szerinti forgatható utalvány állomány tekintetében a 87/R. § (4)
bekezdésében foglalt kötelezettség teljesülésére vonatkozó igazolást ,

e) a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenységre vonatkozó általános üzlet i
feltételeket tartalmazó szabályzatot[ ,

I) utalványforgalmazó igénybe vétele esetén az utalványforgalmazóval kötöt t
szerződést] . "

2. A törvényjavaslat 6. §-ával megállapítani javasolt a hitelintézetekr ől és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII . törvény 87/R. § (3) bekezdés a) pontjának a következő
módosítását javasolja :

„ (Az utalványkibocsátó a nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok)
a) pontosan mutassák [az utalványbirtokostól] a forgatható utalvány kibocsátás a

ellenében átvett pénzeszközöket, ”

3. A törvényjavaslat 6. §-ával megállapítani javasolt a hitelintézetekr ől és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény 87/R . § (4) és (5) bekezdésének a következ ő
módosítását javasolja :

„(4) Az utalványkibocsátó köteles az utalványbirtokosok (3) bekezdés c) pontja szerinti
pénzkövetelésének fedezeteként

a) a forgatható utalvány ellenében átvett pénzeszközöket az Európai Unió tagállamába n
székhellyel rendelkező hitelintézetnél a forgatható utalvány névértékének hazai vagy külföld i
hivatalos pénznemében vezetett letéti számlán 	 vagy állampapírba elhelyezni vagy

b) az utalványbirtokossal szemben fennálló pénzügyi kötelezettsége nem teljesítése esetér e
az utalványkibocsátótól eltérő csoporthoz tartozó, az Európai Unió tagállamában székhellye l
rendelkező hitelintézettel, biztosítóval olyan bankgarancia vagy kezesi biztosítási szerz ődést
kötni, amely a fedezet nyújtója által egyoldalúan legalább hatvannapos határidővel szüntethet ő
meg.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerint elhelyezett pénzösszeg 	 és állampapír piaci értéke vagy
b) pontja szerint garantált, biztosított összeg nem lehet kevesebb a (3) bekezdés c) pontj a
szerint az utalványkibocsátóval szemben mindenkor fennálló pénzkövetelés összegénél . ”

4. A törvényjavaslat 11. §-ával megállapítani javasolt a hitelintézetekr ől és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény 220 . § e) pontjának a következő módosítását
javasolja :

„(A forgatható utalvány tartalmazza legalább)
e) az utalványkibocsátó megnevezését [és elérhetőségét] .”

5 . A törvényjavaslat 11. §-ával megállapítani javasolt a hitelintézetekr ől és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény 220/A. (1) bekezdés d) pontjának a
következő módosítását javasolja :
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„(Az utalványkibocsátó általános üzleti feltételei tartalmazzák legalább)
d) a [korlátozottan forgalomképes]	sérült	 forgatható utalvány visszaváltásakor

alkalmazandó értékcsökkentés mértékét, ”

6. A törvényjavaslat 11. §-ával megállapítani javasolt a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény 220/B. § (1) bekezdésénének a következő
módosítását javasolja :

„(1) Az utalványkibocsátó az utalványbirtokos kérésére, az annak birtokában lév ő
a) [forgalomképes ]forgatható utalványt névértéken ,
b) [a korlátozottan forgalomképes] 	 sérült forgatható utalványt az általános üzlet i

feltételekben meghatározott értékben ,
a (3) bekezdésben foglalt korlátozással a névérték hazai vagy külföldi hivatalos

pénznemének megfelel ő törvényes fizetőeszközre bármikor visszaváltja. ”

Indokolás

1. A módosító javaslat indoka, hogy a forgatható utalvány kibocsátására irányuló
tevékenység megkezdése bejelentésének napján még nincs fennálló utalványállomány,
ugyanakkor a kibocsátani tervezett (esetleg már kinyomtatott) utalvány mennyiségének má r
ismertnek kel lennie . A bejelentés napján a jövőbeni utalványforgalmazó személye szintén
nem ismert, ezért indokolt a vonatkozó pontok elhagyása .

2. A módosító javaslat indoka, hogy az utalvány forgatható, így ténylegesen annak van
jelentősége, hogy menyi került kibocsátásra.

3. Indokolt, hogy a banki letétek mellett az utalványkibocsátó állampapírban is tarthassa a
kibocsátott utalványok fedezetét azzal, hogy a számítások során az állampapírok mindenkor i
piaci értékét kell figyelembe venni .

4. A forgatható utalvány tartalmazza a kibocsátó jogi személy megnevezését, ezért a z
elérhetőség külön feltüntetése túlzott adminisztrációs terhet jelentene .

5-6. Szövegpontosító javaslatok .

Budapest, 2013 . május 14 .

----K'"--Z-OT-ús László
alelnök
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