
 

NYILATKOZAT és TÁJÉKOZTATÓ 
Természetes személyek részére 

(a szerződés megkötését megelőzően) 
 

Alulírott Kölcsönigénylő - továbbiakban: Ügyfél 

a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98..; Cg. 01-10-046111) , mint 

referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) útján a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás 
(BISZ Központi Hitelinformációs Rendszer Zrt.) részére az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 
I. Nyilatkozat referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéről 

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3.§ (1) bekezdés b)-c) és f)-g) 
és l) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így hitel- és pénzkölcsön, pénzügyi lízing, olyan 
papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel 
kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának, kezesség és bankgarancia- 
és egyéb bankári kötelezettség vállalás, követeléskezelési tevékenység nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban: 
szerződés) megkötését követően a Referenciaadat-szolgáltató haladéktalanul átadja a KHR részére a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi 
referenciaadatokat: 

 
- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, 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, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím 

 
- szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, 

megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés 
módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 

 
Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más 
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Kérjük, nyilatkozzon, hogy a KHR tv. 5.§ (3) bekezdés alapján hozzájárul-e, 
hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által kezelt, a KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.1-1.4. pontjai szerinti 
referenciaadatait más referencia-szolgáltató a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól átvehesse. Amennyiben nem 
járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, a hozzájárulás megtagadásának tényét és a nyilatkozatában keltét a 
KHR tartalmazza. 

 
A KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.1.-1.4. pontjai szerinti adatok: 
1.1. Azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, 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, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím. 
1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés 
megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és 
devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a 11. § (1)* bekezdésében meghatározott feltételek 
bekövetkezésének időpontja, a 11. § (1)* bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és 
meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés 
másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az 
előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme, a 
szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 
1.3. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati 
bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének 
tartalma. 
1.4. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 
típusa és azonosítója (száma), a letiltás  időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott 
műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, a  bírósági határozat 
jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés. 

 
*KHR tv. 11. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a 
természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás 
tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem 
fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi 
minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül 
fennállt. 

 

Alulírott, Ügyfél a KHR tv. 5.§ (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR 
részére továbbított és a KHR által kezelt, a a KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.1-1.4. pontjaiban meghatározott 
referenciaadataim más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez 

 
hozzájárulok nem járulok hozzá. 

 
 

II. Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulásról 
Tájékoztatjuk, hogy a KHR tv. 9. § (2) bekezdés alapján adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott 



 

természetes  személy  kérésére  a  szerződéses  jogviszony  megszűnését  követően  is  kezelheti.  A  nyilvántartott 
természetes személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során - a referenciaadat-szolgáltató útján 
- írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony 
megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a 
szerződéses jogviszony megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

 
 

Alulírott Ügyfél a KHR tv. 9.§ (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál lévő, jelen 
nyilatkozatban megjelölt hitelkérelemmel igényelt pénzügyi szolgáltatási szerződésemmel kapcsolatosan a KHR 
részére a szerződéskötést követően a KHR tv. 5.§ (2) bekezdése alapján átadott - a jelen nyilatkozat I. fejezete 
szerinti - referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését 
követően legfeljebb 5 évig kezelje 

 
hozzájárulok nem járulok hozzá. 

 
Kijelentem, hogy a a jelen nyilatkozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tájékoztatókat átvettem és a benne foglaltakat 
megismertem. 

 
 

1. számú melléklet - Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatásról 
2. számú melléklet - Magyar Nemzeti Bank által készített tájékoztató magánszemélyek részére 

 
 

 


