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Módosító javaslat
Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40. (1 )
bekezdése alapján „a természetes személyek adósságrendezésér ől” szóló T/4890. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő .

1 . A törvényjavaslat 120. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a tovább i
bekezdések számozása és a merev hivatkozások értelemszerűen módosulnak :

„(4) A KHR tv. 6. & (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) Ha a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás természetes személyekkel kapcsolatos adato t
szolgáltat a Magyar Nemzeti Bank részére, a továbbított adatok érintettel való kapcsolatána k
megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi . A KHR-t kezel ő pénzügyi vállalkozása
vállalkozásokkal kapcsolatban a melléklet II . fejezet 2 .1 . pont d) alpontjában, valamint a 2 . 2
pontjában meghatározott adatokat szolgáltatja a Magyar Nemzeti Bank részére . A KHR-t
kezelő 	 pénzügyi	 vállalkozás	 által	 szolgáltatott	 adatokkal	 kapcsolatos	 titoktartási
kötelezettségre a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény 150 . § (1 )
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni . Az MNB a KHR-b ől átvett adatok fizikai és logikai
védelme érdekében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX. törvény 30 . § (2)
bekezdése szerinti intézkedéseket teszimeg.'



INDOKOLÁS

A módosítás célja, hogy az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX .
törvényben (a továbbiakban: MNB tv.) meghatározott feladatainak maradéktalan ellátásához a
vállalkozások KHR-ben kezelt adatait egyedi azonosításra alkalmas módon megismerhesse .

Az MNB a vállalkozások KHR-ben kezelt adatainak egyedi azonosításra alkalmas módon – a
vállalkozás törzsszámával (adószám els ő nyolc számjegye) együtt – való megismerhetőségét
elengedhetetlenül szükségesnek tartja . A jelenlegi helyzet, azaz az adatok anonimizált úton
történő elérhetővé tétele az MNB több feladatának ellátását is jelent ősen korlátozza . Az
egyedi azonosításra alkalmas adatok megismerhet őségét az MNB számára az MNB tv .
jelenleg is biztosítja, hiszen az MNB tv . 30. § (1) bekezdése értelmében az MNB az MNB tv .
4. § (1)-(9) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges adatszolgáltatáso k
elrendelésére teljes körű – sem az adatok, sem az adatszolgáltatók köre szempontjából ne m
korlátozott – felhatalmazással rendelkezik . Kiemelendő továbbá, hogy a KHR adatok
összekapcsolása más adatbázisokkal - amely viszont szükséges feltétele a fent részletezett
feladatok ellátásának – szükségszerűen együtt jár az anonimizálás megszűntetésével . Ennek
oka, hogy sok esetben publikus számszerű információkkal történne maga az összekapcsolás
(pl . mérlegfőösszeg, saját tőke nagysága, adózott eredmény), így még anonim kapcsolati
kódok használata mellett is elméletileg ugyanúgy visszafejthet ővé és ezáltal megismerhetővé
válna a vállalatok kiléte, mint a konkrét törzsszám ismeretében . A szektorális, pénzügyi
tárgyú törvényekhez hasonlóan (ahol az MNB felügyeleti feladata a meghatározó) a KHR tv.
is egyértelműen rögzíthetné, hogy a KHR-ből az MNB részére történ ő adatszolgáltatás nem
jelenti az üzleti- és banktitok sérelmét .

Mindezeken túl az MNB tv . jegybanki információs rendszerre, valamint az adatkezelésr e
vonatkozó szabályai jelenleg is megfelelő garanciákat biztosítanak a KHR-ből átvett adatok
fizikai és logikai védelme érdekében, mind az MNB-n belüli felhasználás mind pedig a
nyilvánosságra hozatal tekintetében.

Végezetül a KHR-ben szerepl ő , vállalkozásokra vonatkozó adatokat (azonosítóval együtt) az
MNB egyedi adatszolgáltatás elrendelésével az egyes pénzügyi szolgáltatóktól is be tudná
kérni, azonban ez a módszer sokkal id ő igényesebb, drágább, valamint nem végezhet ő el olyan
gyakorisággal, mint a KHR-ből történő adatátadás, továbbá az adatszolgáltatási teher
duplikálásával jár és nagyobb költséget jelent mind a pénzügyi szolgáltatók, mind pedig a z
MNB (adattisztítás) számára. Ezért a KHR-ből történő közvetlen adatszolgáltatás minde n
tekintetben előnyösebb megoldás.

Budapest, 2015 . június 11 .

Vigh László
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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