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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/17879/14-15. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
 

I. 
 
 

1.  Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József és Herényi Károly képviselő – 
kapcsolódva Szabó Lajos képviselő T/17879/6. számú módosító indítványához (T/17879/13. 
számú ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 30. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "30. § (1) E törvény hatálybalépését megelőzően már működő – de a központi 
hitelinformációs rendszerhez (a továbbiakban: KHR) nem csatlakozott – pénzügyi intézmény, 
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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 adatkérés] 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/J. § (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 3[1]0-ig köteles megfelelni a 130/B. § (1) bekezdésének a)-e) 
pontjaiban meghatározott követelményeknek. 
 
 (4) A Hpt. - e törvény 28. §-ával és 2. számú mellékletével beiktatott - 3. sz. melléklete 
1.2 pontjának c), e)-g) alpontja, 1.3 pontja. 1.4 pontjának c)-d) és f)-g) alpontja, 2.1 pontjának 
c) alpontja, 2.2 pontjának g) alpontja, 2.3 pontjának d) alpontja továbbá 2.4 pontjának b) 
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. §-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: Lásd a T/17879/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/17879/9. számú 
módosító indítványához (T/17879/13. számú ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet 4. pontjának 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/ 
 
 "4. Vállalkozás: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a 
lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 

II. 
 
 A T/17879/13. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Gazdasági bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
1.  támogatja egyetért
5.  támogatja egyetért
6.  támogatja egyetért
7.  támogatja egyetért
10. támogatja egyetért
12. támogatja egyetért
13. támogatja egyetért
15. támogatja egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 1. 
 
 

 
Varga Mihály s.k., 

a Költségvetési  
 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 
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