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Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. ~-ának (1) bekezdése alapján a

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII . törvény
módosításáról szóló T/17879 . számú törvényjavaslathoz - a T/17879/ó . számon
benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 30 . §-ának következő módosítását javaslom:

„(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 KHR-be történő
adatátadás [és a KHR-ből történő adatkérése] kizárólag a 2006 . március 31-ét követően
kötött szerződéssel kapcsolatos referenciaadatra történhet .

(2) Ha a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadás tervezett
végrehajtását megelőzően már nem áll rendelkezésre harminc nap a 130/3 . § (1)
bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatásra, akkor a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részére történő adatátadásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a referenciaadat-szolgáltató
eleget tesz a 130/J . § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének, és
e tájékoztatás időpontjától számított harminc nap eltelt .

(3) E törvény hatályba lépésekor a KHR kezelésére engedéllyel rendelkező pénzügyi
vállalkozás 2006 . június 30-[1]-ig köteles megfelelni a 130/B. § (1) bekezdésének a)-e)
pontjaiban meghatározott követelményeknek .

(4) A Hpt. -e törvény 28. ~-ával és2. számú mellékletévelbeiktatott -3.S.Z.melléklete1 .2
pontjának c),e)-g) alpontja, 1 .3 pontja. 1 .4 pontjának c)-d)ésf)-alpontja, 2.1 pontjának c)
alpontja, 2 .2 pontjának J alpontja, 2.3 pontjánakd)alpontja továbbá 2 .4 pontjánakb)
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alpontja szerinti referenciaadatokat a referenciaadat-szolgáltató 2006 . április 1-től adhatja
át a KHR-et kezelő pénzügyi vállalkozás részére .

(5) A (4) bekezdés szerinti referenciaadatok a Hpt .-e törvény 13-15. §-ával beiktatott-
130/C-130/E. §-ában foglalt esetben- a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel -kizárólag
akkor adhatók át a KHR-et kezelő pénzügyi vállalkozás részére, ha a Hpt.-e törvény 13 .-
15. §-ával beiktatott- 130/C-130/E. 5-ában foglalt feltétel e törvény hatálybalépését
követően következett be .

(6) Amennyiben a Hpt .-e törvény 13 . §-ával beiktatott-130/C.~-ában foglalt feltételek
közül az időtartam számítása e törvény hatályba lépése előtt elkezdődött, de csak az e
törvény hatálybalépését megelőző utolsó munkanapon vagy az e törvény hatálybalépését
követően haladja meg a 90 napot, akkor az adatátadásra az e törvény hatálybalépése előtti
jogszabályi előírás alkalmazandó .

(7) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére e törvény hatályba lépése előtt átadott,
természetes személyekre vonatkozó adatoknak a (4) bekezdés szerinti referenciaadatokkal
történő kiegészítésére kizárólag az ügyfél által kezdeményezett írásbeli kérésre, a (4)
bekezdés szerinti, ügyfélre vonatkozó referenciaadatok teljes körű átadásával kerülhet
sor "

Indokolás

A módosító javaslat egyik része pontosító jellegű . A KHR-hez újonnan csatlakozó
szervezetek számára nyilvánvalóan olyan adatokat is át kell adni az adtabázisból, amelyek
korábban kerültek a nyilvántartásba .

A módosítás másik részére annak érdekében van szükség, hogy meg lehessen teremteni a
KHR-be a korábbiakban nem továbbítható adatok átadásához-átvételéhez szükséges
technikai-informatikai feltételeket, az új szabályozáshoz igazodó működőképességet.

A módosítás egyértelművé teszi, hogy e törvény hatályba lépése előtti törvényi előírásokat
kell alkalmazni abban az esetben, ha a 130/C. § szerinti esetben az adatátadás jogszabályi
feltételei közül a 90 nap számítása e törvény hatályba lépése előtt elkezdődött, de csak az e
törvény hatálybalépését megelőző utolsó munkanapon vagy az e törvény hatálybalépését
követően haladja meg a 90 napot .

A módosító javaslat végül biztosítja azt, hogy e törvény hatályba lépésekor a KHR-ben
már nyilvántartott adatokat további adatokkal ne lehessen kibővíteni, kivéve, ha azt az
ügyfél írásban kéri . Ilyen irányú gyakorlat ugyanis alkotmányos aggályokat vetne fel,
tekintettel arra, hogy bizonyos nyilvántartottak esetében ez hátrányos változást jelentene .

Budapest, 2005 . november 28 .

abó Lajos
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