
T/17879/20. szám 

 
Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 
 

a j á n l á s a 
 
 
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 

módosításáról szóló T/17879. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/17879/17. sz. egységes javaslattal) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló, T/17879/17. számon beterjesztett 
egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17879/18-19. számú zárószavazás előtti 
módosító javaslatot. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 2. §-sal – a Hpt. 14. § (1) bekezdés új r) 
pontját érintően - javasolja kiegészíteni: 
 
 "2. § A Hpt. 14. §-ának (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki: 
 
[A Felügyelet engedélye szükséges - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a hitelintézet:] 
 
„r) alapvető kölcsöntőkéje és járulékos kölcsöntőkéje felmondásához, valamint a 
szerződésben kikötött felmondási idő előtti tőketörlesztéshez,”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/18/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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2.  Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 4. §-sal – a Hpt. 82. § (1) bekezdését 

érintően - javasolja kiegészíteni: 
 
 "4. § A Hpt. 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„82. § (1) A hitelintézet nem vállalhat kockázatot olyan ügyletért, amelynek célja, hogy az 
ügyfél a hitelintézet vagy a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által 
kibocsátott tagsági jogot megtestesítő értékpapírt, alapvető kölcsöntőkének, járulékos 
kölcsöntőkének vagy alárendelt kölcsöntőkének minősülő értékpapírt vásároljon.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/18/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

3.  Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 5. §-sal – a Hpt. 94. § (6) bekezdését 
érintően - javasolja kiegészíteni: 
 
 "5. § A Hpt. 94. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Az összevont alapú szavatoló tőke számítása során a szavatoló tőkéből le kell vonni a 91. 
§ (3) bekezdése alapján mentesített vállalkozásban fennálló részesedés könyv szerinti értékét, 
valamint az ilyen vállalkozás részére nyújtott alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke és 
alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/18/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

4.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 31. §-a (2) és (3) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

 "(2) Ha a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadás tervezett 
végrehajtását megelőzően már nem áll rendelkezésre harminc nap a Hpt. – e törvény 20. §-
ával beiktatott – 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 Hpt. – e törvény 20. §-ával beiktatott – 130/J. § (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének, és e tájékoztatás időpontjától 
számított harminc nap eltelt. 

 
(3) E törvény hatálybalépésekor a KHR kezelésére engedéllyel rendelkező pénzügyi 

vállalkozás 2006. június 30–ig köteles megfelelni a Hpt. – e törvény 12. §-ával beiktatott – 
130/B. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott követelményeknek." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
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5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 31. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(4) A Hpt. – e törvény 29. §-ával és 2. számú mellékletével beiktatott – 3. számú 
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) és f) 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/18/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

6.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 34. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "34. § (1) E törvény hatálybalépésével 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 (2)–(3) bekezdései, 
 
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." 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/18/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

7.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. számú mellékletét új 3. ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 

„3. A Hpt.2. számú melléklet IV. fejezete 1. pontjának c) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
/1. Betét: e melléklet I/2. pontja szerinti betét, valamint hitelintézet által kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ide nem értve/ 
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„c) az alárendelt kölcsöntőkét, alapvető kölcsöntőkét, járulékos kölcsöntőkét,”” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/17879/18/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 19. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 


