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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, valamint Gazdasági bizottsága megvitatta a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló, T/17879. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/17879/2-12. számú módosító és bizottsági módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  



 2

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 11. §-ában a Hpt. 130/A. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § A Hpt. a 130. §-t követően a következő XX/A. Fejezettel, címmel és 130/A. §-
sal egészül ki: 
 

„XX/A. Fejezet 
 
A központi hitelinformációs rendszer / 
 
 "(4) Az adatkérési igényben megjelölt, – a 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 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) 
pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés vagy a Tpt. 81. § (2) 
bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg a Tpt. 5. § (1) 
bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés 
megkötését megalapozó döntés meghozatalához, vagy a 130/J. § (3) bekezdése szerinti 
tájékoztatás megadásának céljára használható fel." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

2.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Hpt. 130/A. § (8) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § A Hpt. a 130. §-t követően a következő XX/A. Fejezettel, címmel és 130/A. §-
sal egészül ki: 
 

„XX/A. Fejezet 
 

A központi hitelinformációs rendszer/ 
 
 "(8) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős a referenciaadatok teljes körű és 
naprakész nyilvántartásáért[,]. [a]Az adatbázis teljességéért és folyamatos fenntartásáért a 
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás és a referenciaadat-szolgáltató együttesen felel." 
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Indokolás: Lásd a T/17879/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában a Hpt. 130/C. § (1)-(2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /13. § A Hpt. a 130/B. §-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)-f) 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában a Hpt. 130/M. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /23. § A Hpt. a 130/L. §-t követően a következő 130/M. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során elrendelheti a 
referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján [az 
eljárás sikere] a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés 
fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható." 
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Indokolás: Lásd a T/17879/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 27. §-sal – a Hpt. 183. § (2) 
bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni: 
 
 "27. § A Hpt. 183. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Hitelintézet felszámolása esetén az 5. számú mellékletben meghatározott alapvető 
kölcsöntőkéből, járulékos kölcsöntőkéből, alárendelt kölcsöntőkéből, valamint kiegészítő 
alárendelt kölcsöntőkéből eredő tartozást a Cstv. 57. § (1) bekezdésének g) pontjában 
meghatározott tartozás kielégítését követően kell kielégíteni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 28. §-át új (3) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(3) A Hpt. 5. számú melléklete az e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint 
módosul." 
 

T/17879/11/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

7.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 29. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "29. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 2006. január 1-jén 
lép hatályba. 
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 (2) E törvény 32. §-a 2006. március 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/12/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "30. § (1) E törvény hatálybalépését megelőzően már működő – de a központi 
hitelinformációs rendszerhez (a továbbiakban: KHR) nem csatlakozott – pénzügyi intézmény, 
valamint a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség nyújtásával foglalkozó 
jogi személy 2006. március 31-ig köteles a KHR-hez csatlakozni. [A] E szervezetnek a KHR-
be történő adatátadása és a KHR-ből történő adatkérése kizárólag a 2006. március 31-ét 
követően kötött szerződéssel kapcsolatos referenciaadatra történhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.   Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 30. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény hatályba lépésekor a KHR kezelésére engedéllyel rendelkező pénzügyi 
vállalkozás 2006. június 3[1]0-ig köteles megfelelni a 130/B. § (1) bekezdésének a)-e) 
pontjaiban meghatározott követelményeknek." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 32. §-sal – a takarékbetétről 
szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 15/A. §-át éritően – javasolja kiegészíteni: 
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 "32. § A takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 15/A. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 „15/A. § (1) A pénzmosás megelőzése érdekében a hitelintézet a kétmillió forintot 
elérő vagy azt meghaladó összegű nem névre szóló takarékbetétet a betétes, illetőleg a 
kedvezményezett írásbeli kérelmére és az ORFK jóváhagyásával alakíthatja át névre szólóvá. 
Az ORFK részére megküldött kérelemnek a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2003. évi XV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
 
 (2) A hitelintézet a kérelmet haladéktalanul továbbítja az ORFK-nak. Az ORFK a 
jóváhagyást pénzmosás megalapozott gyanúja esetén tagadja meg. Ha az ORFK a kérelem 
benyújtását követő nyolc munkanapon belül a hitelintézetet nem értesíti a pénzmosás 
megalapozott gyanújáról, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.
 
 (3) Az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a kérelmező több olyan 
betétnevesítést kezdeményez, amelyek értéke egyenként nem, de együttesen eléri vagy 
meghaladja a kétmillió forintot. Ebben az esetben az ORFK jóváhagyása azon betét névre 
szólóvá alakításához szükséges, amellyel a betétnevesítések együttes értéke eléri vagy 
meghaladja a kétmillió forintot.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/12/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 32. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "32. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
 a) a Hpt. 54. §-ának (2)-(10) bekezdése, 98. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 104. §-a 
és az előtte lévő cím, a 111. §-a (1) bekezdésének n)-o) pontjai, 115. §-a (6)-(7) bekezdései, 
136. §-a (2) bekezdésének második mondata, 235. §-a (1) bekezdésének h) pontja, 2. számú 
melléklet I. Fejezet 10.4. pontjának e) alpontja valamint a 3. számú mellékletének 3.-5. pontjai, 
 
 b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló 1997. évi CLVIII. törvény 25. §-ának (3) bekezdése, 
 
 c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló 2000. évi CXXIV. törvény 38. §-ának (2)-(3) bekezdése, 
 
 d) egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. 
törvény 18. §-ának (1) bekezdése, 33. §-ának (2) bekezdése valamint 34. §-a, 
 
 e) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXXIV. törvény 9. §-ának (2)-(3) 
bekezdése." 
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Indokolás: Lásd a T/17879/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 32. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(2) 2006. március 1-jén hatályát veszti a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás 
megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó 
intézkedések elrendeléséről szóló 2001. évi LXXXIII. törvény 3. §-ának (2) bekezdése." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/12/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklete 3. pont 3. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/1. számú melléklet a 2005. évi ……. törvényhez
 
3. A Hpt. 2. számú melléklete a IV. fejezetet követően a következő fejezettel egészül ki: 
 

„V. A XX/A. Fejezetre  vonatkozó fogalom-meghatározások/ 
 
 "3. Referenciaadat-szolgáltató: a 3. § (1) bekezdésének b)-c), illetve e)-f) pontjában 
foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, a Diákhitel Központ, a 
kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi 
személy, a Tpt. 81. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt tevékenységet végző befektetési 
társaság, valamint a Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 37. pontjában foglalt tevékenységet végző 
[szervezet (]befektetési szolgáltató, befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet 
végző szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi 
intézmény, központi értéktár és biztosító[)]." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

14.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
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"2. számú melléklet a 2005. évi ……. törvényhez 

A Hpt. 3. számú melléklete az alábbi címmel és fejezettel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 
cím jelölése I. fejezetté válik: 
 
„II. A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartható adatok 
 
1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: 
 
1.1 azonosító adatok: 
a) név,  
b) születési név,  
c) születési idő, hely, 
d) anyja születési neve, 
e) személyi igazolvány (útlevél) szám, vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
szerint alkalmas igazolvány száma, 
f) lakcím, 
g) levelezési cím. 
 
1.2 a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában meghatározott szolgáltatásra, valamint a 
hallgatói hitelre vonatkozó szerződési adatok: 
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), 
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 
c) a szerződés összege és devizaneme, 
d) a [tartozás esedékességének] 130/C. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek 
bekövetkezésének időpontja, 
e) az [adatátadáskor fennálló] 130/C. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek 
bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, 
f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, 
g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló 
megjegyzés. 
 
1.3 a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződés, 
valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés kezdeményezésére 
vonatkozó adatok: 
a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, 
b) okirati bizonyítékok, 
c) perre utaló megjegyzés. 
 
1.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: 
a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), 
b) a letiltás időpontja, 
c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, 
összege, 
d) a jogosulatlan felhasználások száma, 
e) az okozott kár összege, 
f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, 
g) perre utaló megjegyzés. 
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2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: 
 
2.1 azonosító adatok: 
a) cégnév, név 
b) székhely, 
c) cégjegyzék szám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 
d) adószám. 
 
2.2 a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződési 
adatok: 
 
a) a szerződés típusa és [futamideje] azonosítója (száma), 
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 
c) [a szerződés összege és devizaneme] a szerződés megszűnésének módja, 
d) [a tartozás esedékességének időpontja és összege] a szerződés összege és devizaneme, 
e) [a tartozás jellege] a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és 
összege, 
f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, 
g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló 
megjegyzés. 
 
2.3 azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak 
nyilván: 
a) a szerződés azonosítója (száma), 
b) a bankszámla száma, 
[a)] c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 
[b)] d) a sorba állított követelések összege és devizaneme, 
[c)] e) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, 
[d)] f) perre utaló megjegyzés. 
 
2.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó 
adatok: 
a) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, 
b) perre utaló megjegyzés.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 3. számú melléklettel – a Hpt. 
5. számú mellékletét érintően - javasolja kiegészíteni: 
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"3. számú melléklet a 2005. évi ………. törvényhez 

 
1. A Hpt. 5. számú mellékletének 3. pontja a következő h) alponttal egészül ki: 
 
 [Az alapvető tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapján:] 
 
 „h) alapvető kölcsöntőke.” 
 
2. A Hpt. 5. számú melléklete a 7. pontot követően a következő 7A. ponttal egészül ki: 
 
 „7A. A törvény alkalmazásában alapvető kölcsöntőkének minősül minden olyan 
kölcsön, amely kielégíti az alábbi feltételeket:
 
 a) ténylegesen rendelkezésre áll, és az igénybe vevő hitelintézet számára azonnal, 
jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, továbbá az igénybe vevő hitelintézet 
mérlegében szerepel, 
 
 b) a kölcsön nyújtására vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél 
egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a hitelintézet 
adósságának rendezésébe és a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a 
részvényesek előtti legutolsó helyen áll, 
 
 c) a kölcsön – ideértve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt is – határozatlan 
futamidejű, kizárólag a Felügyelet engedélyével mondható fel, 
 
 d) tőketörlesztés a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges, kivéve, 
ha azt a Felügyelet engedélyezi, 
 
 e) a kölcsön-, illetve az értékpapír adásvételi szerződés semminemű olyan feltételt 
nem tartalmaz, amely a kapcsolódó kamat- és járulékfizetést megnöveli, kivéve mozgó 
kamatozás esetén a referenciakamat emelkedéséből adódó kamatnövekedést, 
 
 f) a kölcsön alapján kamat, vagy bármilyen más jogcímen kifizetés – ide nem értve a 
tőketörlesztést – kizárólag a hitelintézet adott üzleti évről készült éves beszámolójában 
megállapított – a szabad eredménytartalékkal kiegészített – adózott eredmény terhére 
teljesíthető, a 75. § szerinti tartalék képzését követően, de az osztalék (részesedés) kifizetését 
megelőzően, 
 
 g) ha egy adott évben az f) alpontban meghatározott szabály alapján kamat vagy 
bármilyen más jogcímen kifizetés nem teljesíthető, akkor a kölcsönnyújtó erre az elmaradt 
összegre a következő években nem tarthat igényt, 
 
 h) ha a hitelintézet a kölcsön alapján valamely fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, akkor a kölcsönnyújtó – ezen a jogcímen – nem jogosult a hitelintézet felszámolását 
kezdeményezni, 
 
 i) a kölcsönnel kapcsolatosan kizárt a kölcsöntőkét nyújtó bármiféle beszámítási joga a 
kölcsönfelvevővel szemben.” 
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3. A Hpt. 5. számú melléklete a 7A. pontot követően a következő 7B. ponttal egészül ki: 
 
 „7B. A figyelembe vehető alapvető kölcsöntőke összege nem haladhatja meg az 
alapvető tőkeelemek összegének 15 %-át.” 
 
4. A Hpt. 5. számú mellékletének 8. pontja a következő d) alponttal egészül ki: 
 
 [Az járulékos tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapján:] 
 
 „d) járulékos kölcsöntőke.” 
 
5. A Hpt. 5. számú melléklete a 9. pontot követően a következő 9A. ponttal egészül ki: 
 
 „9A. A törvény alkalmazásában járulékos kölcsöntőkének minősül minden olyan 
kölcsön, amely: 
 
 a) kielégíti a 7A. pont a)-f) és h)-i) alpontban meghatározott feltételeket, és 
 
 b) ha egy adott évben a 7A. pont f) alpontjában meghatározott szabály alapján kamat 
vagy bármilyen más jogcímen kifizetés nem teljesíthető, akkor a következő években a 
kölcsönnyújtó erre az elmaradt összegre kizárólag akkor tarthat igényt, ha a teljesítés a 7A. 
pont f) alpontjában meghatározott szabályok alapján lehetséges. A kölcsönnyújtó késedemi 
kamatra nem tarthat igényt.”" 
 

T/17879/11/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/11/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 24. 
 
 

 
Varga Mihály s.k., 

a Költségvetési  
 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 


