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Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

bizottságának

ajánlás a

a T/6668 . számon előterjesztett, A központi hitelinformációs rendszerr ől szóló
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a
2009. február 24-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabál y
95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta a Kormány jelenlév ő képviselőjének a
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli kiegészítéseit és indokolását .

Az Előterjesztő képviselője röviden ismertette a hatályos jogi
szabályozást, mely szerint az adós hiteltörténetére vonatkozó teljes kör ű
nyilvántartás csak a vállalkozások esetében érvényesül . A törvényjavaslat
benyújtását megelőző időszakra vonatkozó rövid történeti áttekintést követ ően a
törvényjavaslat benyújtásának célját fejtette ki . Leszögezte, hogy a benyújtás t
nem a jelenlegi gazdasági helyzet, illetve gazdasági válság indukálta, bár ez
utóbbi egyfajta különös aktualitást ad/hat. Statisztikai adatokat is közölt a
lakossági eladósodásra vonatkozóan, illetve az ún . negatív adóslistára
vonatkozóan.

A bizottság meghallgatta dr . Jóri András adatvédelmi biztos véleményét is ,
aki írásban is benyújtotta állásfoglalását a bizottságnak .



Az adatvédelmi biztos nem ért egyet a törvényjavaslatban foglaltakkal, é s
nem támogatja annak elfogadását. Álláspontja szerint alkotmányos cél híján ,
elsősorban üzleti érdekből, szükségtelenül és aránytalan módon korlátozná a
személyes adatok védelméhez fűződő jogot.

A törvényjavaslat Preambuluma szerint a teljes körű hitelnyilvántartás
létrehozásának célja: a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a nem fizeté s
miatt bekövetkező lakossági eladósodás csökkentése, a pénzpiac biztonságosab b
működésének elősegítése, a hitelezési kockázat mérséklése, a gazdasági é s
pénzügyi stabilitás javítása .

Az adatvédelmi biztos megítélése szerint az Előterjesztő nem támasztotta
alá érvekkel, hogy e célokból szükséges és megengedhető a személyes adatok
védelméhez fűződő alkotmányos alapjog korlátozása .

Kifogásolta továbbá az adatvédelmi biztos, hogy a tervezetet ne m
bocsátották közigazgatási egyeztetésre, csak néhány nappal a törvényjavasla t
benyújtását megelőzően, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban lezajlott
szakmai megbeszéléseken volt munkatársainak alkalma szakmai álláspontju k
kifejtésére .

A bizottsági tagok részéről kérdés hangzott el arra vonatkozóan, hogy
miért nem egyeztettek előzetesen az adatvédelmi biztossal . Több hozzászóló az
adatvédelmi biztoshoz hasonlóan azt a kérdést feszegette, hogy van-e a
törvényjavaslatnak alkotmányos célja, illetve alkotmányossági aggályokat
vetettek fel .

Többször felmerült a vitában, hogy egyáltalán értékelhető , megfogható-e ,
hogy ki a „jó adós”, mivel a feltételek és körülmények változhatnak .

Több képviselő arra kérdezett rá, hogy valóban csökkenthet ő-e ezáltal a
lakosság eladósodási folyamata .

A vitában nemzetközi adatok és példák is elemzésre kerültek .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára nem tartotta alkalmasnak
(1i,8n,10t) .

A bizottság előadója az általános vitában: Tóth Gyula (MSZP)

Budapest, 2009 . február 24.
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