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А Gazdasági és informatikai bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az
egyes fizetési szolgáltatókról szóló T/13081 . számú törvényjavaslathoz а következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. А törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének а következő módosítását javasolja :

„(2) А 12. § (1) és (3) bekezdés, 66 . § és 72–79. § hatálya az államháztartásról szól ó
törvényben meghatározott kincstári körbe tartozókon és а kincstári körön kívüli
számlatulajdonosokon kívül más személyek részérevégzett pénzforgalmi szolgáltatási ,
elektronikuspénz-kibocsátási tevékenysége tekintetében а kincstárra is kiterjed azzal, hogy
ahol е rendelkezések pénzforgalmi intézményt vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézmény t
említenek, azon а kincstár is értendő . ”

2. А törvényjavaslat 52. § (2)—(4) bekezdésének а következő módosítását javasolja :

,,(2) Az utalványkibocsátó а forgatható utalvány kibocsátása ellenében átvett[, а forgatható
utalvány hazai vagy külföldi hivatalos pénznemben kifejezett névértékének megfelel ő]
pénzeszközzel а sajátjaként nem rendelkezhet, valamint az аz utalványkibocsátó felszámolás a
esetén – а Csty. rendelkezéseit ől eltérően – nem része а felszámolás körébe tartozó
vagyonnak .

(3) Az utalványkibocsátó а nyilvántartásait úgy vezeti, hogy
a) azok pontosan mutassák а forgatható utalvány kibocsátása ellenében átvet t

pénzeszközöket ,
b) azok alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az a) pont szerint i

pénzeszközök, valamint az utalványkibocsátó saját pénzeszközeinek elkülönített
nyilvántartása ,

c) azok valós képet mutassanak az utalványbirtokosok utalványkibocsátóv аl szemben
fennálló mindenkori összesíte tt pénzkövetelésérő l, amely а 69 . § (1) bekezdése alapján hazai
hivatalos pénznemben kifejezve nem lehet kevesebb, mintaz utalványbirtokosoknál kintlévő ,
az utalványkibocsátónál vissza nem váltott, de még visszaváltható forgatható utalványok
[hazai vagy külföldi hivatalos pénznemben kifejezett névértékéb ől tevődik
össze]összesített címletértéke.



(4) Az utalványkibocsátó az utalványbi rtokosok (3) bekezdés c) pontja szerinti
pénzkövetelésének fedezetekén t

a) а forgatható utalvány ellenében átvett pénzeszközöket EGT-államban székhellye l
rendelkező hitelintézetnél [a forgatható utalvány névértékének hazai vagy külföldi
hivatalos pénznemében] vezetett letéti számlán vagy EGT-állam által kibocsátot t
állampapírba helyezi el, vagy

b) az utalványbirtokossal szemben fennálló pénzügyi kötelezettsége nem teljesítése esetér e
az utalványkibocsátótól eltérő csoporthoz tartozó, EGT-államban székhellyel rendelkez ő
hitelintézettel, biztosítóval olyan garancia vagy kezesi biztosítási szerz ődést köt, amely а
fedezet nyújtója által egyoldalúan legalább hatvannapos határidővel szüntethet ő meg . "

Indokolás

1. szövegpontosító javaslat .

2. А törvényjavaslat 67 . §-a szerint а forgatható utalvány kötelező tartalmi kellékei között
nem szerepel, hogy azon fel kell tüntetni а hazai vagy külföldi hivatalos pénznembe n
kifejezett névértéket, ezért а névértékre utaló szövegrész törlendő . А törvényjavaslat 69 . § (1 )
bekezdése ugyanakkora forgatható utalványon szerepl ő címletértékkel megegyező névértékű
hazai törvényes fizet őeszközre történő átváltási kötelezettséget ír elö, ezért az
utalványbi rtokosok utalványkibocsátóval szembeni összesített pénzkövetelése az összesítet t
címletértéknél nem lehet kevesebb .

Budapest, 2013. december 5 .

~nAntal

elnök


	page 1
	page 2

