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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási
feladatához  kapcsolódó  adatszolgáltatási  háttér  megteremtéséről  és  működtetéséről szóló
T/15996.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító
javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés 15. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) E törvény hatálya a Magyarország területén nyilvántartásba vett alábbi szervezetekre terjed ki:
15. állami vállalat, amennyiben annak állami vagy önkormányzati tulajdoni hányada közvetlenül,
vagy  a  [polgári  törvénykönyvről]Polgári  Törvénykönyvről szóló  2013.  évi  V.  törvény  (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve nem éri el a 75%-ot;

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés 29. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) E törvény hatálya a Magyarország területén nyilvántartásba vett alábbi szervezetekre terjed ki:
29.  [a  ]jogszabály  alapján  a  költségvetési  szervek  gazdálkodására  vonatkozó  szabályokat
alkalmazó  jogi  személy,  amennyiben  annak  állami  vagy  önkormányzati  tulajdoni  hányada
közvetlenül, vagy a Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve nem éri el a
75%-ot.



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

E törvény alkalmazásában:
5. hatóság: a pénzügyi információs egységként működő hatóság, a  [nyomozóhatóság]nyomozó
hatóság,  az  általános  rendőri  feladatok  ellátására  létrehozott  szerv,  a  nemzetbiztonsági
szolgálatok,  a  rendőrségről  szóló  törvényben  meghatározott  belső  bűnmegelőzési  és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szerve, továbbá
az állami adó- és vámhatóság;

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Az adatszolgáltató által fizetési számla vezetéséhez kapcsolódóan a Pmt. 9. §-a vagy 12. § (3)
bekezdése  szerint  teljesített  adatszolgáltatást  vagy  a  12.  §  (3)  és  (4)  bekezdése  szerint  az
adatszolgáltató  által  megtett  [adat-megerősítést]adatmegerősítést követően  a  számlavezető  a
tárgyhó  utolsó  napján  nyilvántartásaiban  rendelkezésre  álló,  a  4.  §  (1)  bekezdés  b)-g)  pontjai
szerinti  adatokat,  valamint  az  egyes  adatok  rögzítésének  dátumát  minden  naptári  hónap  utolsó
napját  követő  5  napon  belül  továbbítja  a  nyilvántartó  szervnek  a  nyilvántartó  szerv  által
meghatározott módon.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A számlavezetőt  [– ]jóhiszeműsége esetén  [– ]akkor sem terheli polgári jogi vagy büntetőjogi
felelősség  [a  7.  §  ]az  (1)  [bekezdésében]bekezdésben meghatározott  adattovábbítás
vonatkozásában,  ha az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi  adatai  a  12.  §-ban meghatározottak
alapján  „bizonytalan”  vagy  „megbízhatatlan”  minősítést  kapnak,  vagy  ha  az  adatszolgáltató
vonatkozásában a 13-14. § alapján jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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12. §

(1) A 10. § (1) bekezdése alapján jelzett eltérés 2 ponttal, a 11. § (1) bekezdése alapján jelzett eltérés
1 ponttal csökkenti a TT index értékét. A nyilvántartó szerv a hatóság, az ügyészség, a bíróság és a
felügyeletet  ellátó szerv által a 10. § (1) bekezdése és a szolgáltató által a 11. § (1) bekezdése
alapján jelzett eltérést, a jelzett tényleges tulajdonosi adatot – a nyilvántartott adatok változatlan
fenntartása mellett –, valamint a TT index módosított értékét rögzíti.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A panasz benyújtásának feltétele az adatszolgáltató számlavezetőjénél végrehajtott, a 7. § (1)
bekezdés  szerinti  adatszolgáltatásának  vagy  [adat-megerősítésének]adatmegerősítésének
eredménytelensége.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  A  nyilvántartó  szerv  rögzíti  a  központi  bankszámla-nyilvántartásban  az  (1)
[bekezdésében]bekezdésben meghatározott  valamennyi  adatot  és  azok  változását,  valamint  az
adatbenyújtás és az adatváltoztatás időpontját.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

14. [Hatályba lépés]Hatálybalépés

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) [E ]A 8. § (1)-(3) bekezdése, a 10-12. §, valamint a 18. § 2022. február 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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31. §

A Pmt. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Pmt. 29. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Pmt. 29. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

(1) A miniszter a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszterrel együttműködve gondoskodik
a  koordinált  nemzeti  kockázatértékelés  elkészítéséről  és  annak  legalább  háromévenként  történő
felülvizsgálatáról, [az ]a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való
felhasználásának  megelőzéséről,  a  648/2012/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet
módosításáról,  valamint  a  2005/60/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  és  a  2006/70/EK
bizottsági  irányelv  hatályon kívül  helyezéséről  szóló,  2015.  május  20-i  (EU) 2015/849 európai
parlamenti  és  tanácsi  irányelvben  meghatározott,  a  határon  átnyúló  pénzmosás  és
terrorizmusfinanszírozás  kockázatait  feltáró  szupranacionális  kockázatértékelés  eredményeinek a
figyelembevételével.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

(1) A Pmt. 77. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az 1. § (1) bekezdés f), h-k) és
n-r) pontjában meghatározott szolgáltatók [tekintetében:]]tekintetében]

„i)  a  tényleges  tulajdonos  személyazonosságának  megállapítása  érdekében  megteendő
intézkedésekre”

[vonatkozó részletszabályokat.]

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Pmt. 77. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
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[Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg az 1. § (1)
bekezdés a-e) és m) pontjában meghatározott szolgáltatók [tekintetében:]]tekintetében]

„i)  a  tényleges  tulajdonos  személyazonosságának  megállapítása  érdekében  megteendő
intézkedésekre”

[vonatkozó részletszabályokat.]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A Pmt. 82. § (1) bekezdés a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(E [törvény:)]törvény)

„c) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti  tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló
2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv
és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának
megelőzéséről  szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról  szóló,  2019.  december 18-i  (EU)
2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d)  a  pénzügyi  és  egyéb  információk  bizonyos  bűncselekmények  megelőzése,  felderítése,
nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló
szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. §
Módosítás jellege: módosítás

38. §

A Pmt. 16.  [§-ában ]§ (2) és (3) bekezdésében  az „(1) bekezdés b)-e) pontjában” szövegrészek
helyébe az „(1) bekezdés b)-f) pontjában” szöveg lép.

Indokolás

1. Jogtechnikai módosítás a Polgári Törvénykönyvre való hivatkozás pontosításával. 
2. Jogtechnikai módosítás annak egyértelművé tétele érdekében, hogy e pontba tartozik minden
olyan szervezet, amely bármilyen szintű jogszabályi előírás alapján köteles a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályokat követni. 
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3. A módosítás nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
4. A módosítás nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
5. A módosítás nyelvhelyességi és hivatkozási pontosítást tartalmaz. 
6. A módosítás nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
7. A módosítás nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
8. A módosítás nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
9. A módosítás kodifikációs szóhasználati pontosítást tartalmaz. 
10. A módosítás nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
11. A módosítás kodifikációs szövegezési pontosítást tartalmaz. 
12. Jogtechnikai  módosítás  az  Európai  Unió  4.  pénzmosás  elleni  irányelvének  teljes  hivatalos
nevének beillesztésével. 
13. A módosítás kodifikációs szövegezési pontosítást tartalmaz, kiigazítva a módosító rendelkezést
a hatályos jogszabályszöveg központozásának megfelelően. 
14. A módosítás kodifikációs szövegezési pontosítást tartalmaz, kiigazítva a módosító rendelkezést
a hatályos jogszabályszöveg központozásának megfelelően. 
15. A módosítás kodifikációs szövegezési pontosítást tartalmaz, kiigazítva a módosító rendelkezést
a hatályos jogszabályszöveg központozásának megfelelően. 
16. A  módosítás  hivatkozási  pontosítást  tartalmaz  arra  tekintettel,  hogy  a  pénzmosás  és  a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 16.
§-ának csak a (2) és (3) bekezdésében szerepel a módosítani kívánt hivatkozás. 
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