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Módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény

módosításáról" szóló T/17878 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 47. §-ának a következő módosítását javasolom :

„A Tpt. 157 . §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

157. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban :
KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a Hpt . 3.
számú melléklete II. fejezetének 1 .1 és 1 .3 pontja szerinti referenciaadatait, aki a 81 . § (2)
bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg az 5 . § (1)
bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés
megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot
használ, ha mindez okirattal bizonyítható .

(2) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a
természetes személynek a Hpt . 3. számú melléklete II. fejezetének 1 .1-1 .2 pontja szerinti
referenciaadatait, aki a 81 . § (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítő befektetési
szolgáltatásra, illetőleg az 5. § (1) bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapír-
kölcsönzésre vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségének oly módon nem tesz eleget,
hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés
időpontjában [érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét] az 50 000 forintot, és
e [minimálbér összegét meghaladó] késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon
keresztül fennáll . Értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés esetén a meg nem fizetett
tartozást a 169 . §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell megállapítani .

(3) Ugyanazon személy (2) bekezdés szerinti szerződésszegését több jogviszony egyidejű
fennállása esetén [jogviszonyonként külön-külön] összevontan kell figyelembe venni .



(4) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a
Hpt. 2 . számú melléklete V. fejezetének 4 . pontja szerinti vállalkozásnak a Hpt . 3 . számú
melléklete II. fejezetének 2 .1 és 2.2 pontja szerinti referenciaadatait, amellyel a 81 . § (2)
bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg az 5 . § (1)
bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződést
kötött .

(5) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás - a Hpt. 130/I. §-ának (3)-(4) bekezdésében
meghatározott kivétellel - a referenciaadatokat a (6) bekezdésben meghatározott időponttól
számított öt évig kezeli . Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a
referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli .

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidő számításának kezdete :

a) az adat átadásának időpontja az (1) és a (3) bekezdés szerinti esetben,

b) a késedelmes tartozás megszűnésének időpontja a (2) bekezdés szerinti esetben,

c) a szerződés megszűnésének időpontja a (4) bekezdés szerinti esetben .

(7) Az egymás között történő adatátadás tényéről, időpontjáról és az átadott adatok köréről
mind a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, mind a referenciaadat-szolgáltatónak
nyilvántartást kell vezetnie . E nyilvántartást a referenciaadatok nyilvántartására vonatkozó, a
(6) bekezdésben meghatározott időpontig kell kezelni .

(8) A referenciaadat-szolgáltató haladéktalanul köteles az általa kezelt referenciaadatokat a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni . A referenciaadat-szolgáltató adatátadási
kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról
tudomása van .

(9) Az adatkérési igényben megjelölt, - a Hpt . 2 . számú melléklet V. fejezetének 1 . pontjában
meghatározott - nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a
referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. Természetes személy
referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény kizárólag a 81 . § (2) bekezdésének c) pontja
szerinti kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg az 5 . § (1) bekezdésének 37 . pontjában
meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését megalapozó döntés
meghozatalához, vagy a Hpt . 130/J. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás megadásának céljára
használható fel ."

Indokolás

Több minimálbér kategória létezhet, ezért nem szerencsés végzettség és szakmacsoportok
szerint differenciálni .
Több jogviszony esetén lehet, hogy az egyes jogviszonyok nem érik ugyan el a megnevezett
tartozás összegét, de összevontan már meg is haladhatják azt .

Budapest, 2005 . november 14 .

Dancsó Józs
Fidesz - Magyar Polgár Szövetség


	page 1
	page 2

