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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény módosításáról" szóló T/17879. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 13 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„13 . § A Hpt. a 1308. §-t követően a következő címmel és 130/C . §-sal egészül ki :

A KHR-be történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés szabályai

130/C . § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
átadja annak a természetes személynek a 3. számú melléklet II . fejezetének 1 .1-1 .2
pontja szerinti referenciaadatait, aki a 3 . § (1) bekezdésének b)-c) és e)J) pontjában
foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben, valamint a külön
jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett
tartozásának összege meghaladja [a késedelembe esés időpontjában érvényes
legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér-összeget meghaladó] az
ötvenezer forintot és a késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül
fennállt .

(2) Ugyanazon személy (1) bekezdés szerinti szerződésszegését több jogviszony
egyidejű fennállása esetén [jogviszonyonként külön-külön] összevontan kell
figyelembe venni."

Ors g yü1 Hivatalé

tranány m: Tj/1

	

q/3,

Érkezett: 2005 NOV 14.

Módosító iavaslat



Indokolás

Az ötvenezer forintos értékhatár bevezetését az egységes szabályozás igénye teszi
szükségessé . Jelenleg ugyanis többféle minimálbér létezik és igazságtalan volna
szakmacsoporthoz vagy végzettséghez kötni a meg nem fizetett tartozás összegét .

Előfordulhat, hogy több jogviszony esetén a meg nem fizetett tartozások egyes összegei nem
haladják meg az ötvenezer forintot, illetve a minimálbért, de összességükben meghaladják azt .
Ezért szerencsésebb a szerződésszegéseket összevontan figyelembe venni .

Budapest, 2005. november 14 .
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