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KHR Nyilatkozat 1. számú melléklete 
 

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer ré szére történ ő adatszolgáltatásról 
(természetes személyek részére) 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. Törvény (továbbiakban KHR tv.) foglalt 
kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk az alábbiakról: 
 
A KHR tv. rendelkezései szerint a referenciaadat-szolgáltatók, így a bankok kötelesek a Magyar 
Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által elismert központi hitelinformációs rendszerhez (KHR) 
csatlakozni és a KHR tv. -ben meghatározott adatot szolgáltatni. A KHR kezelését az MNB által 
engedélyezett pénzügyi vállalkozás, a Bankközi Informatikai Szolgáltató Részvénytársaság végzi. 
 
A KHR-be való adattovábbítás, illetve tárolás célja , hogy a referenciaadat-szolgáltatók rendelkezésére 
álljon egy zárt rendszerű adatbázis, amely alapján lehetőség nyílik a hitelképesség megalapozottabb 
megítélésére és a felelős hitelezés feltételeinek teljesítésére, ami által a hitelezési kockázatok 
csökkenhetők, amely mind az adósok, mind a hitelezők érdeke. A referenciaadat-szolgáltató a KHR-
ben tárolt adatokat kizárólag pénzügyi szolgáltatásra, befektetési hitel nyújtására, valamint értékpapír-
kölcsönzésre vonatkozó, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói hitel nyújtására irányuló 
szerződés (továbbiakban a szerződés) megkötését megalapozó döntés meghozatalához használhatja 
fel. 
 
A KHR részére a természetes személyekkel kapcsolatosan a KHR. tv.-ben meghatározott adatok 
kerülnek átadásra és a KHR-ben nyilvántartásra, amely kizárólag a KHR tv.-ben meghatározott 
célból használhatók fel . 
A KHR tv. létrehozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást, melynek értelmében a negatív adós lista 
mellett a pozitív adósok adatai is tárolásra kerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben 
(továbbiakban: KHR). 
 
A referenciaadat-szolgáltatónak a szerződés megkötését megelőzően le kell kérdeznie a szerződő felek 
KHR-ben nyilvántartott referenciaadatait. 
 
A referenciaadat-szolgáltató köteles átadni a KHR részére 
a) a szerződés megkötését követően az új szerz ődésre vonatkozó alábbi referencia adatokat 
(pozitív adóslista): 
Az ügyfél azonosító adatai, 
a szerződésre vonatkozó adatok, 
ügyfél nyilatkozatára vonatkozó információk. 
 
b) a KHR tv-ben részletesen felsorolt, az alábbi nem szerz ődésszer ű magatartás bekövetkezése 
esetén az erre vonatkozó referenciaadatokat (negatí v adóslista) : 

- a szerződés alapján 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 
- a szerződés megkötésének kezdeményezése során 

i) okirattal bizonyítható valótlan adatközlés történt 
ii) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 

2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274-277.§-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345., és 346. §-ában meghatározott 
bűncselekmény elkövetését állapítja meg 
- készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk. 374. § (5) 
bekezdésében és 393. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. 

 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a negatív adóslistán szereplő személyek nehezebben juthatnak 
pénzügyi intézménytől hitelhez előfordulhat, hogy bankszámlaszerződést sem tudnak kötni. 
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A tartozásra vonatkozó adatokat a KHR a tartozás megfizetésétől számított 1 évig, a csalás miatt 
elutasított kérelmek és a kártyavisszaélések miatt átadott adatokat 5 évig kezeli és teszi elérhetővé a 
referenciaadat-szolgáltatók számára. Az öt éves határidő számításának kezdete: 

a) késedelmes tartozás esetén, ha a tartozás nem szűnt meg, a KHR részére történő 
adatátadás időpontjától számított ötödik év vége 
b) egyéb esetben az adat átadásának időpontja. 

 
Az adatátadásról – mind a pozitív mind pedig a negatív lista esetében – az érintett ügyfél tájékoztatást 
kap a banktól. A fizetési késedelem miatti fenti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal 
megelőzően a referenciaadat-szolgáltató írásban tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a 
KHR. tv. szerinti adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt 
kötelezettségének. 
Az ügyfél személyes adataiban történő módosítás esetén, valamint azokban az esetekben, amikor a 
kölcsön/hitel jellegű termék természetéből adódóan a módosítás automatikus (ideértve azon esetet, 
amikor a referencia kamattól függően változik a kölcsön törlesztő részlete), az adatátadásról külön 
tájékoztatás nem kerül kiküldésre. 
 
A pozitív listával kapcsolatosan külön nyilatkozatban hozzájárulását adhatja a KHR-ben nyilvántartott 
adatainak más adatszolgáltató (pénzügyi intézmény) által történő lekérdezéséhez illetve kérheti, hogy 
a szerződés megszűnését követően maximum 5 évig a KHR az adatokat továbbkezelje. Nyilatkozata 
hiányában, a KHR a szerződés megszűnését követően haladéktalanul és vissza nem állítható módon 
törli a referencia adatokat. 
 
Ingyenesen bármelyik referenciaadat-szolgáltatónál ügyféltudak ozvány formájában – 
tájékoztatást kérhet arról, hogy a KHR-ben milyen adatok vannak róla nyilván tartva és azt melyik 
adatszolgáltató 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. 
 
A KHR-ben nyilvántartott személy kifogást emelhet  referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése 
ellen, és kérheti a refernciaadat helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott személy a kifogást 

a) a kifogásolt refenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-
szolgáltatóhoz, vagy 

b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásához  
írásban nyújthatja be. 
A kifogás eredményéről a KHR tv-ben meghatározott időn belül írásban kap tájékoztatást a nyilvántartott 
személy. 
 
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről értesít valamennyi olyan 
referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést 
megelőzően referenciaadatot továbbított. 
 
A kifogásáról kapott tájékoztatással kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint 
illetékes járásbírósághoz fordulhat  a KHR törvényben meghatározott esetekben.  
A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti , ha a referenciaadat-szolgáltató, 
illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR tv-ben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ebben az esetben 
a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. 
 
A jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a Magyar Nemzeti Bank által készített tájékoztató 
magánszemélyek részére. 
A KHR-rel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Bank Hitelezési Üzletszabályzata is tartalmazza. 
 


