28666

II.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 110. szám

Törvények

2011. évi CXXI. törvény
az otthonvédelemmel összefüggõ egyes törvények módosításáról*
1. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
1. §

(1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. § (1) bekezdése a következõ r)–t) pontokkal
egészül ki:
(Mentes az ajándékozási illeték alól:)
„r) a Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a szociálisan rászorult természetes
személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett követelés,
s) a devizában felvett lakáscélú hitelbõl származó követelés, ha az a törvényben rögzített árfolyamon végtörlesztõ
magánszeméllyel szemben végérvényesen megszûnik,
t) a pénzügyi intézmény által elengedett devizában felvett lakáscélú hitelbõl származó követelés feltéve, hogy
ta) a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának egy fõre esõ jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy
tb) a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelõzõen
végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.”
(2) Az Itv. 26. § (1) bekezdése a következõ u) ponttal egészül ki:
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„u) a magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok
lakhatásának biztosításáról szóló törvény által rögzített vételi jog érvényesítésével történik.”
(3) Az Itv. 11. § (2) bekezdésében a „c), k), l) és m)” szövegrész helyébe a „c), k), l), m), r), s) és t)” szöveg lép.

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
2. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 7.15. pont
a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egyéb indokkal adómentes:
7.15. az elengedett követelés akkor, ha az)
„a) a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, valamint
a hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által – az azonos helyzetben lévõket egyenlõ elbánásban részesítõ elv
betartásával – részben vagy egészben elengedett követelés (akkor is, ha egyezség keretében történik), feltéve, hogy a
magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának egy fõre esõ jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét;”
(2) Az Szja tv. 1. számú melléklete a következõ 7.19–7.21. ponttal egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.19. a szociálisan rászorult magánszemély hiteladósok lakhatásának biztosítása érdekében
a) a Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben törvény rendelkezése alapján elengedett,
megszûnt kötelezettség, valamint az elõbbi ügyletben keletkezett, a magánszemélyt megilletõ, ingatlan
értékesítésébõl származó jövedelem;
b) az a) pontban említett hiteladósnak (illetve vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának) lakás bérletéhez helyi
önkormányzat vagy a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. által megállapított kedvezményes bérleti díj formájában juttatott
bevétel;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el.
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c) az a) pontban említett hiteladósnak – mint volt tulajdonosnak – törvény alapján a lakás visszavásárlására biztosított
vételi opciós jog formájában juttatott bevétel;
d) a c) pontban említett opciós jog érvényesítésekor a magánszemély által megszerzett jövedelem;
7.20. a devizában felvett lakáscélú hitel adósa által teljesített, törvényben rögzített árfolyamon történõ végtörlesztés
miatt megszûnõ kötelezettség;
7.21. a pénzügyi intézmény által elengedett devizában felvett lakáscélú hitelbõl származó követelés feltéve, hogy
a) a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának egy fõre esõ jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy
b) a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelõzõen
végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.”

3. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
3. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„aa) a Magyar Állam a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény
alapján történõ lakásvásárlásával, valamint a devizában felvett lakáscélú hitelbõl származó követelés törvényben
rögzített árfolyamon történõ végtörlesztésével összefüggésben kezdeményezett jelzálogjog, végrehajtási jog,
továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás,
ab) a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény szerinti vételi jog
bejegyzésére irányuló eljárás,
ac) a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. javára történõ vagyonkezelõi jog bejegyzésére irányuló eljárás;”

4. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
4. §

(1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 200/A. §-ának
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni arra az esetre is, ha a törlesztõrészlet fizetése nem havi
rendszerességgel történik, valamint ha a fogyasztó fennálló tartozásának egy részét vagy – a 200/B. §-ban
meghatározott kivétellel – a teljes összegét elõtörleszti.”
(2) A Hpt. a 200/A. §-t követõen a következõ 200/B. §-sal egészül ki:
„200/B. § (1) A Magyar Köztársaság területén lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog vagy a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 44. §-a alapján vállalt állami készfizetõ kezesség fedezetével
fogyasztóval kötött deviza alapú kölcsönszerzõdés alapján teljesített teljes elõtörlesztés (a továbbiakban:
végtörlesztés) esetén a pénzügyi intézmény – amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek – a
végtörlesztés forint összegének meghatározásakor svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán
jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamot alkalmaz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott árfolyam alkalmazására a pénzügyi intézmény abban az esetben köteles, ha
a) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam az (1) bekezdésben
meghatározott árfolyamnál nem volt magasabb,
b) a kölcsönszerzõdést a pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a
lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény hatálybalépésének napjáig nem
mondta fel,
c) a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését a hitelfelvevõ 2011. december 30. napjáig a végtörlesztéssel
érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részére benyújtja,
d) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönhöz közvetlenül kapcsolódik áthidaló vagy gyûjtõszámlahitelbõl
eredõ tartozás, annak végtörlesztését a hitelfelvevõ a c) pont szerinti igénybejelentéssel egyidejûleg vállalja, valamint
e) a végtörlesztés a c) pont szerinti igénybejelentés napját követõ 60. napig megtörténik.
(3) A pénzügyi intézmény a végtörlesztésre vonatkozó igénybejelentést a (2) bekezdés a)–d) pontjában
meghatározott feltételek teljesítése esetén nem utasíthatja el, valamint köteles a hitelfelvevõ által megjelölt
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idõpontig, de legkésõbb a (2) bekezdés c) pontja szerinti igénybejelentéstõl számított 60 napon belüli idõpontig, a
szerzõdés végtörlesztésre irányuló lezárását elõkészíteni, a hitelfelvevõ pedig köteles a végtörlesztésre vonatkozó
igénybejelentésének megfelelõen, legkésõbb a szerzõdés végtörlesztésre irányuló lezárásával egyidejûleg
a végtörlesztéssel kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tenni.
(4) A pénzügyi intézmény az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott végtörlesztésért
a fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló törvényben meghatározott költségtérítést és egyéb díjat vagy jutalékot nem
számíthat fel.
(5) A végtörlesztés egészben vagy részben történõ teljesítése érdekében nyújtott kölcsönre vonatkozó pénzügyi
szolgáltatás közvetítéséért a közvetítõ díjazást nem jogosult érvényesíteni megbízójával szemben.”
(3) A Hpt. 210. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsön szerzõdések esetében a pénzügyi intézmény kizárólag
azokat a költségeket és díjakat számíthatja fel devizában, amelyek az adott szerzõdés teljesítésének és fenntartásának
érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegû kezelési
költséget. Nem számolható fel a fogyasztó számára devizában a szerzõdéskötéssel, a levelezéssel, a kimutatások és
igazolások elõállításával, az ügyfelek látogatásával, a hitel monitoringgal, a felmondással, a fedezet értékbecslésével és
cseréjével, a szerzõdés módosításával, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással, továbbá a hitelszerzõdés
ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díj és költség.”
(4) A Hpt. a következõ új 234/F. §-sal egészül ki:
„234/F. § A pénzügyi intézmény az otthonvédelemmel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXI. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 200/B. §-nak és 4. § (3) bekezdésével megállapított 210. §
(5a) bekezdésnek való megfelelés érdekében egyoldalúan is módosíthatja a rendelkezések hatálybalépését
megelõzõen kötött deviza alapú kölcsönszerzõdés végtörlesztésre, valamint a költségek és díjak felszámítására
vonatkozó rendelkezéseit az üzletszabályzat vagy az általános szerzõdési feltételek módosításával. Ebben az esetben
az üzletszabályzat vagy az általános szerzõdési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerzõdés részévé.”

5. A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása
5. §

A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvény 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A jelzálog-hitelintézet jogosult az elõtörlesztés miatt keletkezõ költségeinek megtérítésére. Fogyasztónak
nyújtott hitel esetében az elõtörlesztésre – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a fogyasztónak nyújtott hitelrõl
szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

6. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása
6. §

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló
2011. évi LXXV. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a hiteladós elõtörlesztést teljesít, az elõtörlesztett összeget – amennyiben a devizakölcsönbõl eredõ tartozása a
hiteladósnak még fennáll – a devizakölcsön elõtörlesztéseként kell elszámolni. A pénzügyi intézmény a
devizakölcsönre vonatkozó teljes elõtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha az elõtörlesztett összeg a
gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzõdésbõl eredõ tartozás teljes megfizetését is fedezi. A devizakölcsön
részleges vagy teljes elõtörlesztésére – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – annak tényleges elszámolásakor a
pénzügyi intézmény által alkalmazott törlesztési árfolyamon kerülhet sor.”

7. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) 2012. március 31-én hatályát veszti a Hpt. 200/B. §-a, valamint 200/A. § (4) bekezdésében a „– 200/B. §-ban
meghatározott kivétellel –”szövegrész.
(3) Ez a törvény 2012. április 1-jén hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CXXII. törvény
a központi hitelinformációs rendszerrõl*
Az Országgyûlés a közérdek által vezérelve a teljes körû hitelnyilvántartás – ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás –
létrehozásának, a hitelképesség megalapozottabb megítélésének, túlzott mértékû lakossági eladósodás csökkentésének,
a pénzpiac biztonságosabb mûködésének, valamint a hitelezési kockázat csökkentésének, összességében a társadalom egésze
gazdasági és pénzügyi stabilitásának elõsegítése érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény célja
1. §

A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése,
valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elõmozdítása az adósok és
a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.

2. Fogalommeghatározások
2. §

(1) E törvény alkalmazásában
a) nyilvántartott személy: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek, vagy amelynek
referenciaadatait a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás kezeli;
b) befektetési hitel nyújtása: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. §-a (2) bekezdésének c) pontjában
foglalt tevékenység;
c) pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 3. §
(1) bekezdésének b)–g) pontjában foglalt tevékenységek, ideértve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl
szóló 2003. évi LX. törvény 3. §-a (1) bekezdésének 29. pontja és 5. §-a (6) bekezdésének d) pontja szerinti
jelzáloghitelezést és a közraktárakról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 28. §-a szerinti kölcsönnyújtást is;
d) referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t
kezelõ pénzügyi vállalkozás e törvény alapján kezelhet;
e) referenciaadat-szolgáltató:
1.
a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 3. § (1) bekezdésének
b)–g) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végzõ pénzügyi intézmény, pénzforgalmi
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,
2.
a Diákhitel Központ Zrt.
3.
a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt tevékenységet
végzõ hitelintézet, befektetési vállalkozás,
4.
a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti értékpapír-kölcsönzést végzõ befektetési vállalkozás,
befektetési alap, befektetési alapkezelõ, elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi értéktár és biztosító, valamint
5.
ha a KHR-hez csatlakozott, a kereskedelmi kölcsönt nyújtó hitelezõ, valamint a határon átnyúló szolgáltatást
végzõ más tagállambeli hitelezõ.
f) vállalkozás: a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és az
egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató
kereskedelmi kölcsönt nyújt.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el.
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(2) E törvény alkalmazásában az írásban történõ adatátadás, tájékoztatás és egyéb kommunikáció alatt
a) a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás között kizárólag az elektronikus úton történõ
közlést;
b) a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás és a nyilvántartott személy között a postai
úton való közlést;
c) a nyilvántartott vállalkozás esetében a postai úton való közlést és – a nyilvántartott vállalkozás elõzetes
hozzájárulása esetén – az elektronikus kézbesítésrõl szóló külön jogszabály szerint megvalósuló elektronikus
kommunikációt
kell érteni.
(3) A nyilvántartott személy távközlési eszköz vagy elektronikus kommunikáció útján továbbított szöveges üzenetben
való értesítést is igényelhet a referenciaadat-szolgáltatótól, valamint a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól.
A természetes személy e törvényben meghatározott nyilatkozatát a referenciaadat-szolgáltató bármely fiókjában is
megteheti írásban.
(4) Az e törvényben meghatározottak szerint haladéktalanul elvégzendõ cselekményeket legfeljebb egy munkanapon
belül kell elvégezni.

3. A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás létrehozásának, illetve mûködtetésének engedélyezése
3. §

(1) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás létrehozásának, illetve mûködtetésének engedélyezésére, felügyeletére,
engedélyének visszavonására, továbbá az üzleti titok és a banktitok megtartására, illetve a titoktartási kötelezettség
alóli kivételekre a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A KHR kezelésére engedélyt az kaphat, aki a Hpt. 17. §-ában foglalt feltételeken túl az alábbi feltételeknek is megfelel:
a) részvénytársasági formában mûködõ pénzügyi vállalkozás,
b) legalább kétszázmillió forint saját tõkével rendelkezik,
c) a hitelreferencia szolgáltatást kizárólagos tevékenységként végzi,
d) részvényeinek tulajdonosa kizárólag pénzügyi intézmény vagy befektetési vállalkozás és
e) a hitelinformációs rendszeréhez történõ csatlakozási szándékát a referenciaadat-szolgáltatók legalább hetven
százaléka kinyilvánította, és ezen referenciaadat-szolgáltatók legalább nyolcvan százalékával rendelkeznek az
összes referenciaadat-szolgáltató tárgyévet megelõzõ év éves beszámolója alapján kiszámított
kockázatvállalásának.
(3) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a KHR felett folyamatos felügyeletet gyakorol.
(4) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás évente tájékoztatást készít a KHR mûködésérõl, illetve a KHR-ben kezelt adatok
alapján a hitelfelvételek számáról, nagyságrendjérõl, a szerzõdéses kötelezettségek teljesítésérõl, valamint az
eladósodás alakulásáról. E tájékoztatást a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás évente honlapján közzéteszi, valamint
egyidejûleg megküldi a Felügyelet részére.

4. A KHR mûködtetésére irányuló engedély visszavonása
4. §

(1) A Felügyelet a KHR kezelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha
a) a pénzügyi vállalkozás nem vitatott tartozását az esedékességet követõ öt napon belül nem egyenlítette ki, vagy
vagyona (eszközei) az ismert hitelezõk követelésének kielégítésére nem nyújtana fedezetet,
b) a Felügyelet kezdeményezi a pénzügyi vállalkozás felszámolását.
(2) A Felügyelet a KHR kezelésére vonatkozó engedélyt a Hpt. 29. §-ában foglalt eseteken kívül akkor is visszavonhatja, ha
a) a Hpt.13/C. §-ában meghatározott, az informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszer
elõírásainak nem tesz eleget,
b) a pénzügyi vállalkozás – az arra jogosult szerv határozatával megállapított módon – súlyosan vagy ismételten
megsérti az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok elõírásait,
c) a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás nem tesz eleget a Felügyelet határozatában foglalt, a jogszerû mûködés
helyreállítására vonatkozó elõírásoknak.
(3) A KHR kezelésére vonatkozó engedély visszavonásával egyidejûleg a Felügyelet köteles a KHR kezelésére egy másik
pénzügyi vállalkozást kijelölni, és az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidõ
bekövetkezéséig felügyeleti biztost kirendelni.
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(4) Felügyeleti biztos kirendelése esetén, a felügyeleti biztosra a Hpt. és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl
szóló 2010. évi CLVIII. törvény rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott kijelölés esetén a Felügyelet azt a pénzügyi vállalkozást jelölheti ki a KHR
kezelõjeként, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. § (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt feltételeknek
százhúsz napon belül megfelel.
(6) Az a pénzügyi vállalkozás, amelynek a KHR kezelésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonta, köteles
az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidõ bekövetkezéséig kezelt referenciaadatokat az
engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt idõpontban átadni annak a pénzügyi vállalkozásnak,
amelyet a Felügyelet a KHR új kezelõjeként kijelöl. Az a pénzügyi vállalkozás, amelynek a KHR kezelésére vonatkozó
engedélyét a Felügyelet visszavonta, az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidõtõl
kezdõdõen referenciaadatot nem kezelhet.
(7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás üzletszabályzatának elfogadásához a Felügyelet jóváhagyása szükséges.

II. A KHR-BEN TÖRTÉNÕ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI
5. A KHR részére történõ adatátadás és a KHR-ben történõ adatkezelés általános szabályai
5. §

(1) A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok
kezelhetõk.
(2) A referenciaadat-szolgáltató a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó
szerzõdés, a kereskedelmi kölcsönszerzõdés, a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerzõdés, valamint
a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzõdés,
továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdés megkötését követõen haladéktalanul írásban átadja
a KHR részére
a) a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d) alpontjai szerinti
referenciaadatait,
b) a vállalkozásoknak a melléklet II. fejezetének 2.1 pontjaés 2.2 pontja a)–d) alpontja szerinti referenciaadatait.
(3) A referenciaadatok KHR-be történõ átadását megelõzõen a referenciaadat-szolgáltató beszerzi az ügyfél nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bõl történõ, más referenciaadat-szolgáltató általi – a (7) bekezdés
szerinti – átvételéhez. Nem szükséges az ügyfél hozzájárulása a 11–14. § alapján kezelt adatok átvételéhez.
Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bõl történõ átvételéhez, a hozzájárulás megtagadását a KHR
tartalmazza.
(4) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás felelõs a referenciaadat-szolgáltatók által átadott referenciaadatok teljes körû és
naprakész nyilvántartásáért, az adatbázis teljességéért és folyamatos fenntartásáért.
(5) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a KHR-be történõ adattovábbítás céljából kizárólag a referenciaadat-szolgáltató
által átadott referenciaadatot veheti át, és a KHR-bõl kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át
a referenciaadat-szolgáltatónak. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartott személyre vonatkozó
referenciaadaton kívül a KHR-bõl a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. A KHR-bõl a Diákhitel
Központ Zrt. részére – a 15. § (7) bekezdésében foglaltakon kívül – referenciaadat nem adható át.
(6) A KHR adatkezelése automatizált módon történik. A referenciaadat-szolgáltatók által megküldött az azonos
természetes személyekre vonatkozó referenciaadatok a KHR-ben összekapcsolhatók.
(7) A Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzõdés vagy befektetési hitel
nyújtására, kereskedelmi kölcsönszerzõdés, illetõleg a Tpt.-ben meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó
szerzõdés megkötését megelõzõen a referenciaadat szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól – ha az ügyfél
a (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult – átveszi a (2) bekezdés szerinti referenciaadatokat.
(8) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás megkülönböztetés-mentesen köteles biztosítani a KHR-hez történõ csatlakozás
lehetõségét a kereskedelmi kölcsönt nyújtó hitelezõ számára, valamint az Európai Unió másik tagállamában
székhellyel rendelkezõ hitelezõ (a továbbiakban: más tagállambeli hitelezõ) számára, ha Magyarországon határon
átnyúló szolgáltatást végez.
(9) Más tagállambeli hitelezõ részére kizárólag a határon átnyúló tevékenysége vonatkozásában, a KHR-t kezelõ pénzügyi
vállalkozás a KHR-ben kezelt adatot csak akkor továbbíthat, ha
a) ezt a más tagállambeli hitelezõ a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnál a KHR-hez történõ csatlakozásról szóló
írásbeli nyilatkozattal kérelmezi,
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a csatlakozási nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól igényelt
adatokat kizárólag az e törvényben meghatározottaknak megfelelõen használja fel és
c) írásban nyilatkozik arról, hogy mind az ügyfél, mind a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás tekintetében az e
törvényben a referenciaadat-szolgáltatóra meghatározott szabályoknak megfelelõen jár el és teljesíti
a tájékoztatási, adatátadási és egyéb kötelezettségeket.
(10) Más tagállambeli hitelezõ KHR részére teljesítendõ adatátadási kötelezettsége a határon átnyúló szolgáltatást
igénybevevõ nyilvántartottnak a határon átnyúló szolgáltatással összefüggõ, a mellékletben meghatározott adataira
terjed ki.
6. §

(1) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás nyilvántartja a referenciaadatot továbbító referenciaadat-szolgáltató nevét,
székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét.
(2) Az egymás között történõ adatátadás tényérõl, idõpontjáról és az átadott adatok körérõl mind a KHR-t kezelõ pénzügyi
vállalkozásnak, mind a referenciaadat-szolgáltatónak nyilvántartást kell vezetnie. E nyilvántartást a referenciaadatok
nyilvántartására vonatkozó, 8. §-ban meghatározott idõpontig kell kezelni.
(3) A referenciaadat-szolgáltató haladéktalanul köteles az e törvényben foglalt feltételek fennállása esetén az
ügyfélvédelmi szabályok figyelembevételével az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás
részére átadni. A referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása
esetén is fennáll, ha azokról tudomása van.
(4) A KHR feladataik ellátása érdekében adatot szolgáltat a Magyar Nemzeti Bank és a Felügyelet részére, ha a továbbított
adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.

7. §

(1) A 11. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazása során a lejárt és meg nem fizetett tartozás összegének és idõtartamának
számítását abban az esetben is folyamatosan kell végezni, ha az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésbõl eredõ
követelés egy másik referenciaadat-szolgáltató részére átruházásra kerül.
(2) A szerzõdésbõl eredõ követelést átruházó referenciaadat-szolgáltató köteles a feladat teljesítéséhez szükséges
valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevõ referenciaadat-szolgáltató részére.
(3) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a részére átadott referenciaadatot „átruházás referenciaadat-szolgáltató részére”
megjegyzéssel látja el, és feltünteti az átvevõ referenciaadat-szolgáltató adatait, ha a referenciaadat-szolgáltató az
adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésbõl eredõ követelést egy másik referenciaadat-szolgáltató részére
ruházta át.

8. §

(1) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás – a (3)–(4) bekezdésben, valamint a 9. §-ban foglalt kivétellel –
a referenciaadatokat a (2) bekezdésben meghatározott idõponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, illetve
a 9. § szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás
a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ számításának kezdete:
a) a 11. § szerinti esetben, ha a tartozás nem szûnt meg, a 11. § (1) bekezdés szerinti adatátadás idõpontjától
számított ötödik év vége,
b) az adat átadásának idõpontja a 12. §, a 13. § és a 14. § (2) bekezdése szerinti esetben,
c) a követelések sorba állításának megszûnési idõpontja a 14. § (1) bekezdése szerinti esetben,
d) a vállalkozásnak Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdése
megszûnésének idõpontja.
(3) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha
a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került
a KHR-be.
(4) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésbõl eredõ késedelmes tartozás
teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétõl számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható
módon törli a 11. § (1) bekezdés szerinti referenciaadatot.
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6. A természetes személyekre vonatkozó adatok kezelésének különös szabályai
9. §

(1) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint kapott adatokat a szerzõdéses jogviszony
megszûnését követõen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – haladéktalanul véglegesen és vissza nem állítható
módon törli.
(2) A referenciaadat-szolgáltató az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szerzõdések megkötésével egyidejûleg a szerzõdést
kötõ természetes személyt tájékoztatja arról a lehetõségrõl, hogy adatait a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a
nyilvántartott természetes személy kérésére a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõen is kezelheti.
A nyilvántartott természetes személy a szerzõdés megkötésekor vagy a szerzõdés fennállása során
– a referenciaadat-szolgáltató útján – írásban kérheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a pénzügyi
vállalkozás a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszûnését követõ
adatkezeléshez való hozzájárulás a szerzõdéses jogviszony megszûnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt
követõen a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.

10. §

(1) A szerzõdéskötést megelõzõen a referenciaadat-szolgáltató a természetes személlyel – a megalapozott döntés
érdekében – megismerteti a KHR-bõl átvett adatokat és az abból, a természetes személy hitelképességére
vonatkozóan megállapítható következtetéseit, valamint szükség esetén figyelmezteti a természetes személyt a
hitelfelvétel kockázataira.
(2) Ha a KHR-bõl igényelt adatok alapján megállapítható, hogy a szerzõdésbõl származó kötelezettségek teljesítése
meghaladja a természetes személy kockázatvállalási képességét, a referenciaadat-szolgáltató a folyósítható hitel
összegét a felelõs hitelezés követelményének megfelelõen a természetes személy kockázatvállalási képességét meg
nem haladó mértékben állapítja meg.

11. §

(1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes
személynek a melléklet II. fejezetének 1.1–1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki Hpt. 3. § (1) bekezdés
b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdésben, kereskedelmi kölcsönszerzõdésben,
valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly
módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés
idõpontjában érvényes legkisebb összegû havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem
folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.
(2) Ugyanazon személy (1) bekezdés szerinti szerzõdésszegését több jogviszony egyidejû fennállása esetén
jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni.
(3) Értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzõdés esetén a meg nem fizetett tartozást a Tpt. 169. §-ában foglaltak
megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani.

12. §

A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek
a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt
pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés, kereskedelmi kölcsönszerzõdés, valamint a külön jogszabályban
meghatározott hallgatói hitelszerzõdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy
hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható.

13. §

A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek
a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait,
a) aki a készpénz-helyettesítõ fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követõen, miszerint
a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz
használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan
harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre,
b) aki a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy
egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel,
c) akivel szemben a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõs határozatában
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában meghatározott bûncselekmény elkövetését
állapítja meg.
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7. A vállalkozásokra vonatkozó adatok kezelésének különös szabályai
14. §

(1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a melléklet
II. fejezetének 2.1 és 2.3 pontja szerinti referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben – fedezethiány
miatt – harminc napot meghaladó idõszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegû sorba
állított követelést tartanak nyilván.
(2) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a melléklet
II. fejezetének 2.1 és 2.4 pontja szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz elfogadására
irányuló szerzõdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz
elfogadására irányuló szerzõdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette.

III. ÜGYFÉLVÉDELEM ÉS JOGORVOSLAT
15. §

(1) A Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés, kereskedelmi
kölcsönszerzõdés, továbbá a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdés elõkészítése során
a referenciaadat-szolgáltató írásban tájékoztatja a szerzõdés megkötése ügyében eljáró természetes személyt a
KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megilletõ jogokról, arról, hogy a KHR
által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, valamint arról, hogy adatai az 5. §
(2) bekezdése szerint átadásra kerülnek, valamint a 11–13. § szerint átadásra kerülhetnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak részét képezi a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató kiadvány.
(3) A 11. § (1) bekezdés szerinti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelõzõen
a referenciaadat-szolgáltató írásban tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a melléklet II. fejezete
1.1–1.2 pontja szerinti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerzõdésben foglalt
kötelezettségének.
(4) A természetes személy a szerzõdés megkötésekor aláírásával igazolja, hogy a részére az (1) bekezdés alapján nyújtott
tájékoztatást tudomásul vette.
(5) A referenciaadat-szolgáltató a vállalkozások részére – az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint
annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követõen a referenciaadatokat a KHR-t kezelõ pénzügyi
vállalkozás az 1. §-ban meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja – a szerzõdés
megkötését megelõzõen írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a 14. §-ban meghatározott esetben
referenciaadataik bekerülnek a KHR-be.
(6) A referenciaadat-szolgáltató valamennyi e törvény szerinti, a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére történõ
adatátadást követõen legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a nyilvántartott személyt az adatátadás
megtörténtérõl.
(7) Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a
KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az
arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy
korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.
(8) A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de
legkésõbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi
a referenciaadat-szolgáltatónak. A referenciaadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követõen ugyancsak zárt
módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésõbb két munkanapon belül
eljuttatja a kérelmezõnek.
(9) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a (7) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét – ha a nyilvántartott személy
ezt kéri – elektronikus adatközlés útján is teljesítheti.

16. §

(1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére történt
átadása, azoknak a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás által történõ kezelése ellen, és kérheti a
referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését.
(2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást
a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy
b) a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozáshoz
nyújthatja be.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 110. szám

28675

(3) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a kifogást – a nyilvántartott személy egyidejû értesítése mellett – haladéktalanul
köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelõ
pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszûnt, és az
adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésbõl eredõ követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére
nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg.
(4) A referenciaadat-szolgáltató, illetõleg a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét
követõ három munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérõl a nyilvántartott személyt írásban,
kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésõbb a vizsgálat lezárását követõ két
munkanapon belül tájékoztatni.
(5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul köteles a helyesbített vagy törlendõ
referenciaadatot – a nyilvántartott személy egyidejû értesítése mellett – a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére
átadni, amely a változást haladéktalanul köteles átvezetni.
(6) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszûnt és
az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésbõl eredõ követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató
részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg.
(7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrõl vagy törlésrõl haladéktalanul, de legkésõbb két munkanapon
belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyrõl
a helyesbítést vagy törlést megelõzõen referenciaadatot továbbított.
17. §

(1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetõleg azok helyesbítése vagy
törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat.
A keresetlevelet a 16. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követõ harminc napon belül
a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként
postára adni. E határidõ elmulasztása miatt igazolásnak van helye.
(2) A nyilvántartott személyt az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató,
illetve a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett
eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidõt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított
határidõ leteltétõl kell számítani.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(4) A bíróság a keresetlevelet a Pp. 124. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de
legkésõbb a bírósághoz érkezésétõl számított három munkanapon belül megvizsgálja és – amennyiben a keresetlevél
a tárgyalás kitûzésére alkalmas – intézkedik a tárgyalási határnap kitûzésérõl. A tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy az elsõ
tárgyalás legkésõbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követõ nyolc munkanapon belül megtartható legyen.
Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitûzésére (Pp. 124. §) a tárgyalás
kitûzésére elõírt határidõ kezdõ idõpontját ettõl az idõponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén
a folytatólagos tárgyalást nyolc napon belül kell megtartani.

18. §

(1) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerõs befejezéséig a vitatott
referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani.
(2) A bíróság végzésével már a tárgyalás elõkészítése során ideiglenes intézkedésként haladéktalanul elrendeli
a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága
valószínûnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül elõzetesen végrehajtható.
(3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követõen
haladéktalanul, de legkésõbb két munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása
esetén azok referenciaadat-szolgáltató részére nem továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából
kezelheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás.
(4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben
viszontkeresetnek nincs helye.
(5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp. 137. § (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye.

19. §

(1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy
a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történõ kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak.
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E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetõleg a KHR-t kezelõ
pénzügyi vállalkozást terheli.
(2) Az ítélet jogerõre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. § (3) bekezdése szerint kell kezelni, ha az elsõfokú ítélet
a referenciaadat törlését rendelte el.
(3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre
vonatkozó jogerõs határozatának kézhezvételét követõen haladéktalanul, de legkésõbb két munkanapon belül végre
kell hajtani.
(4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerõs határozatát a Felügyeletnek is megküldi.
20. §

A 18–20. §-ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelõen irányadók.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Hatálybalépés
21. §

E törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések
22. §

(1) Az e törvény hatálybalépésétõl számított harminc napon belül a referenciaadat-szolgáltató írásban tájékoztatja
természetes személy ügyfeleit az általa vezetett szerzõdések tartalmáról, az adatátadási kötelezettségérõl, a KHR-re
irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az ügyfelet megilletõ jogokról, valamint arról is, hogy a KHR által kezelt
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni.
(2) A referenciaadat-szolgáltató az e törvény hatálybalépésétõl számított hatvan napon belül átadja a fennálló
szerzõdéseinek természetes személy ügyfeleire vonatkozó, a melléklet II. fejezet 1.1–1.2 szerinti referenciaadatokat.
(3) A (2) bekezdés nem érinti a referenciaadat szolgáltatók azon kötelezettségét, hogy a 11–14. § szerinti
referenciaadatokat a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére a törvény hatálybalépésétõl átadja.
(4) A természetes személy az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztató kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül
kérheti adatainak pontosítását.
(5) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére legkésõbb e törvény hatálybalépésétõl
számított száznyolcvan napon belül átadja a törvény hatálybalépését megelõzõ 5 évben lezárt, természetes személy
ügyfelekkel kötött szerzõdésinek a melléklet II. fejezet 1.1–1.2 pontban meghatározott referenciaadatait.
(6) A referenciaadatok (2) és (5) bekezdés szerinti KHR-be történõ átadását megelõzõen a referenciaadat-szolgáltató
beszerzi az ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bõl történõ, más
referenciaadat-szolgáltató általi – a 5. § (7) bekezdés szerinti – átvételéhez. Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá
adatai KHR-bõl történõ átvételéhez, a hozzájárulás megtagadását a KHR tartalmazza.
(7) A (6) bekezdés szerinti hozzájárulást az ügyfél az adatok (2) és (5) bekezdés szerinti átadását követõen bármikor
megadhatja.
(8) Az e törvény hatálybalépésekor a Hpt. szerinti Központi Hitelinformációs Rendszerben kezelt adatokat e törvény
hatálybalépését követõen a KHR-ben kell kezelni.
(9) A referenciaadat-szolgáltató az adat átadásáról és annak tartalmáról a nyilvántartott személyt az e § szerinti
adatátadás megtörténtétõl számított nyolc napon belül értesíti. Az értesítési kötelezettség nem vonatkozik a
(3) bekezdés szerinti adatátadásra.

23. §

(1) E törvény nem érinti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás KHR mûködtetésére irányuló engedélyének érvényességét.
(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt jelzáloghitel nyújtására jogosult biztosító, a zálogkölcsönnyújtással foglalkozó
közraktár, legkésõbb e törvény hatálybalépésétõl számított száznyolcvan napon belül köteles a tevékenységét
engedélyezõ hatóság részére benyújtani a KHR-hez történõ csatlakozásról szóló nyilatkozatot.
(3) A jelzáloghitel nyújtására jogosult biztosító és a zálogkölcsönzéssel foglalkozó közraktár esetében a 22.§
(1) bekezdésében meghatározott határidõ a KHR-hez történõ csatlakozás napjától számítandó.
(4) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó biztosítóra, közraktárra a 11–12., és 14. §-ban meghatározott adatátadási
kötelezettség csak az e törvény hatályba lépését követõen bekövetkezett esetekre alkalmazandó.
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10. Módosuló jogszabályok
24. §

(1) Hatályát veszti
a) a Hpt. 130/A. §-át megelõzõ cím, a Hpt. 130/A–130/O. §-a, 2. számú mellékletének V. fejezete, 3. számú
mellékletének II. fejezete;
b) a Tpt. 157. §-át megelõzõ cím, a Tpt. 157. §-a, 157/A–157/B. §-a.
(2) A Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 81. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[5. § (1) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„81. központi hitelinformációs rendszer: a központi hitelinformációs rendszerrõl szóló törvényben meghatározott
rendszer,”
(3) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4.§-a a következõ q) ponttal egészül ki:
[4. § Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a Felügyelet látja el]
„q) a központi hitelinformációs rendszerrõl szóló törvény”
[hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét.]
(4) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 5. §-a (2) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ l) ponttal egészül ki:
[A részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez
mellékelni kell:]
„k) nyilatkozatot a közraktár cégjegyzékszámáról, adószámáról, telefon és fax számáról, valamint e-mail címérõl,
továbbá
l) zálogkölcsön-nyújtás esetén a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez történõ
csatlakozásról szóló nyilatkozatot.”
(5) A Hpt. 15. § (6) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Kizárólag csoportfinanszírozást végzõ pénzügyi vállalkozásként történõ mûködés megkezdésére vonatkozó
engedély iránti kérelmet pénzügyi intézménynek nem minõsülõ vállalkozás az alapítása után is benyújthat azzal, hogy
az engedély megadásának nem feltétele a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez
történõ csatlakozásról szóló nyilatkozat.”
(6) A Hpt. 18. § (2) bekezdésének l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hitelintézetnek a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez a következõket kell a Felügyelethez benyújtani:]
„l) a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez történõ csatlakozásról szóló
nyilatkozatot, továbbá”
(7) A Hpt. 18/A § (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységre jogosító engedély iránti kérelméhez
mellékelni kell:]
„p) a 6/B. §-ban, illetve a 6/D. §-ban foglalt hitel- és pénzkölcsön nyújtására, valamint készpénz-helyettesítõ fizetési
eszköz kibocsátására vonatkozó kérelem esetén a kérelmezõ külön törvényben meghatározott központi
hitelinformációs rendszerhez történõ csatlakozásáról szóló nyilatkozatát,”
(8) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 68. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ e) ponttal egészül ki:
[A biztosító a jelzálog-hitelezési tevékenység megkezdéséhez köteles a Felügyelet engedélyét kérni. Az engedélyezésre
irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:]
„d) annak igazolását, hogy a jelzálog-hitelezési tevékenység megkezdése után a szükséges szavatoló tõkével
rendelkezik, valamint
e) a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez történõ csatlakozásról szóló
nyilatkozatot.”
(9) A Hpt. 54. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[54. § (1) Nem jelenti a banktitok sérelmét]
„c) a 3. § (1) bekezdésének b)–g) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végzõ pénzügyi intézmény,
valamint a kizárólag garanciavállalással, illetõleg készfizetõ kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy részérõl
a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerbõl a külön törvényben
meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadat-szolgáltatás,”
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(10) A Hpt. 2. § (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) E törvény rendelkezései nem terjednek ki:]
„g) a külön jogszabály alapján létrehozott Diákhitel Központra.”
(11) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4. §-a (2) bekezdésének 37. és 54. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[(2) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban]
„37. központi hitelinformációs rendszer: a központi hitelinformációs rendszerrõl szóló törvényben meghatározott
rendszer (a továbbiakban: KHR),”
„54. referenciaadat: a központi hitelinformációs rendszerrõl szóló törvényben meghatározott fogalom,”
(12) A Hpt. 2. melléklet I. Fejezetének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Hitelreferencia-szolgáltatás:
a) banktitkot nem sértõ bankinformáció díjazás ellenében történõ nyújtása vagy
b) a külön törvényben meghatározott Központi Hitelinformációs Rendszert kezelõ pénzügyi vállalkozás által történõ
adatkezelés.”
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Melléklet a 2011. évi CXXII. törvényhez
I. Az azonosító adatok
1. Természetes személy személyazonosító és lakcím adatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, idõ,
állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas
igazolvány száma.
2. A referenciaadat-szolgáltatót azonosító adatok: név, rövidített név, székhely, telephely és fióktelep címe, adószám,
a képviseletre jogosultak neve és beosztása.

II. A központi hitelinformációs rendszerben az ügyfelekrõl nyilvántartható adatok
1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok:
1.1 azonosító adatok:
a)
név,
b)
születési név,
c)
születési idõ, hely,
d)
anyja születési neve,
e)
személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
f)
lakcím,
g)
levelezési cím.
1.2 a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra, kereskedelmi kölcsönszerzõdésre,
valamint a hallgatói hitelre vonatkozó szerzõdési adatok:
a)
a szerzõdés típusa és azonosítója (száma),
b)
a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja,
c)
ügyféli minõség (adós, adóstárs, kezes),
d)
a szerzõdés összege, a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme, valamint
a törlesztés módja,
e)
a 11. §-ban (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idõpontja,
f)
a 11. §-ban (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem
fizetett tartozás összege,
g)
a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idõpontja,
h)
a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés.
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1.3 a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés, kereskedelmi
kölcsönszerzõdés valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdés kezdeményezésére
vonatkozó adatok:
a)
az igénylés elutasításának idõpontja, indoka,
b)
okirati bizonyítékok,
c)
perre utaló megjegyzés.
1.4 a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok:
a)
a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),
b)
a letiltás idõpontja,
c)
a letiltott készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel végrehajtott mûveletek idõpontja, száma, összege,
d)
a jogosulatlan felhasználások száma,
e)
az okozott kár összege,
f)
a bírósági határozat jogerõre emelkedésének idõpontja,
g)
perre utaló megjegyzés.
1.5 a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok:
a)
a nyilatkozat kelte (hely, dátum),
b)
a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai,
c)
az ügyfél azonosító adatai,
d)
a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.
2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok:
2.1 azonosító adatok:
a)
cégnév, név,
b)
székhely,
c)
cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
d)
adószám.
2.2 a pénzügyi szolgáltatásra, befektetési hitel nyújtására, értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzõdési adatok:
a)
a szerzõdés típusa és azonosítója (száma),
b)
a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja,
c)
a szerzõdés megszûnésének módja,
d)
a szerzõdés összege a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme, valamint
a törlesztés módja,
e)
a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idõpontja és összege,
f)
a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének idõpontja és módja,
g)
a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés.
2.3 azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván:
a)
a szerzõdés azonosítója (száma),
b)
a bankszámla száma,
c)
a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja,
d)
a sorba állított követelések összege és devizaneme,
e)
a követelések sorba állításának kezdõ és megszûnési idõpontja,
f)
perre utaló megjegyzés,
2.4 a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzõdésre vonatkozó adatok:
a)
a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének, felfüggesztésének idõpontja,
b)
perre utaló megjegyzés.
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2011. évi CXXIII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól*
1. §

(1) Azon összeget, amelyre az adózó e törvény hatálybalépését megelõzõen utoljára esedékes, benyújtott általános
forgalmi adó bevallásában (a továbbiakban: bevallás) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) e törvénnyel hatályon kívül helyezett 186. § (2)–(4) bekezdése alapján – kizárólag
a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adóként szerepeltetett összeg miatt – visszaigénylési jogát nem
érvényesíthette, az adózó 2011. október 20. napjáig az állami adóhatósághoz – az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon – benyújtott kérelmében igényelheti vissza, vagy e határidõtõl függetlenül a rá vonatkozó szabályok
szerinti bevallásában a fizetendõ adót csökkentõ tételként elszámolhatja, illetve bevallásában visszaigénylési jogát
érvényesítheti. A kérelem az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseinek
alkalmazása szempontjából bevallásnak minõsül. A kérelem benyújtására elõírt határidõ jogvesztõ, igazolási kérelem
benyújtásának nincs helye.
(2) Az adózó 2011. október 20. napjáig benyújtott kérelmében az e törvény hatálybalépése elõtti idõszakra vonatkozó
bevallásának kizárólag a korábban megállapított jogkövetkezmények felülvizsgálata céljából ismételt ellenõrzését
kérheti az állami adóhatóságtól, ha a korábbi ellenõrzés alapján az Áfa tv. e törvénnyel hatályon kívül helyezett 186. §
(2)–(4) bekezdésének vagy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 48. §-a (7) bekezdésének
alkalmazása miatt terhére jogerõs határozattal adóbírság, késedelmi pótlék került megállapításra. E kérelmet az adózó
akkor is benyújthatja, ha az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazza. E kérelem benyújtására elõírt határidõ
jogvesztõ, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában az adóhatóság csak akkor hoz határozatot, ha a kérelmet nem teljesíti.
(4) Ha az adózó visszaigénylési jogát az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával érvényesíti, akkor e törvény
hatálybalépését követõen benyújtott bevallásában a visszaigényelt összeget a fizetendõ adót csökkentõ tételként
nem számolhatja el.
(5) Ha az adózó visszaigénylési jogát az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával érvényesíti, a visszaigényelt általános
forgalmi adót 30 napon belül, ha a visszaigényelt összeg az egymillió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni.
Az adóhatóság az Art. 151. § (2) bekezdése alapján a visszaigényelt összegre visszatartási jogot gyakorolhat.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

3. §

Az Áfa tv. e törvénnyel hatályon kívül helyezett 186. § (2)–(4) bekezdése, továbbá az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény 48. §-a (7) bekezdése az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben és az
e törvény hatálybalépését követõen indult ügyekben nem alkalmazható.

4. §

Az Áfa tv. 186. § (1) bekezdésében a „különbözetnek – a (2) bekezdés szerint korrigált – összege” szövegrész helyébe
a „különbözet összege” szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti az Áfa tv. 186. § (2)–(4) bekezdése.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el.

