
A KÖZPONTI HITELINFORMACIÓS RENDSZER ADATKEZELÉSÉRŐL ÉS A LEHETSÉGES 

JOGORVOSLATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 

A központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott adatok kezelésének célja a 

hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési 

kockázat csökkentésének elõmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgaltatók (a továbbiakban: 

referenciaadat-szolgáltató) biztonságának érdekében. 

 

I. Természetes személyekre vonatkozó rendelkezések 

 

1. A KHR-rõl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) bevezette a teljeskörű lakossági 

hitelnyilvántartást. A referenciadat-szolgáltató nem csak a fizetési kötelezettség elmulasztása, valamint a 

visszaélés eseteiben köteles átadni a referenciaadatokat, hanem a természetes személlyel történõ szerzõdés 

megkötését követõen is haladéktalanul köteles írásban továbbítani azokat a KHR részére. A referenciaadat-

szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetében is fennáll. 

 

2. A Törvény értelmében a referenciaadat-szolgáltatási kötelezettség az alábbi ügyletekre vonatkozik 

(adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdések): 

• Pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés; ahol a pénzügyi szolgáltatás a Hpt.-ben meghatározott hitel 

és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; olyan papír alapú készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (például 

papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem 

minõsül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári 

kötelezettség vállalása (ideértve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. Törvény 3. 

§ (1) bekezdés 29. pontja és 5. § (6) bekezdés d) pontja szerinti jelzáloghitelezést és a közraktárakról szóló 

1996. évi XLVIII. törvény 28. §-a szerinti kölcsönnyújtást); 

• A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó 

szerzõdés; 

• A befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerzõdés, ahol a befektetési hitel a befektetési vállalkozásokról és 

az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 

CXXXVIII. törvény szerinti hitel; 

• A jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdés (86/2006. IV.12. Kormányrendelet). 

 

3. A szerzõdéses jogviszony létesítését követõen átadásra kerülõ referenciaadatok – „pozitív lista” 

 

Amennyiben bármely, fent részletezett adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés megkötésre kerül, a 

referenciaadat-szolgáltató köteles a szerzõdést kötõ természetes személy alábbi adatait a KHR részére átadni: 

név; születési név; születési idõ, 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; a 

szerzõdés típusa és azonosítója (száma); a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszűnésének idõpontja; 

ügyféli minõség (adós, adóstárs); a szerzõdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és 

gyakorisága, a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme. 

 

4. Adatkezelés idõtartama „pozitív lista”esetén 

 

A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a fenti 3. pont szerint az ún. pozitív listaként kapott referenciaadatokat 

a szerzõdés megszűnését követõen haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a szerzõdést 

kötõ természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozást, hogy az adatait a szerzõdéses 

jogviszony megszűnését követõen még legfeljebb öt évig tartsa nyilván. A nyilatkozatot a szerzõdés 

érvényessége alatt a referenciaadat-szolgáltatónál lehet megtenni, a szerzõdés lejáratát követõen a KHR-t 

kezelõ pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor – a szerzõdéses 



jogviszony fennállása alatt a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követõen a KHR-t kezelõ pénzügyi 

vállalkozásnál közvetlenül – visszavonható.  

 

5. A referenciaadat szolgáltatások köre – „negatív lista” 

 

(a) A Törvény értelmében, a referenciaadat-szolgáltató átadja a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére 

annak a természetes személynek az alábbi 6. (a) pontban meghatározott referenciaadatait, aki az 

adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, 

hogy lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés napján érvényes, 

legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összegét meghaladó késedelem folyamatosan, több 

mint kilencven napon keresztül fennállt. 

Ugyanazon személy szerzõdésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-

külön kell figyelembe venni. 

Az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzõdés esetén a meg nem fizetett tartozást a Tpt. 169. §-ában 

foglaltak megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani, azaz a kölcsönbeadás és az esedékesség napjainak 

árfolyamai közül a magasabbat kell figyelembe venni. 

(b) A Törvény értelmében a referenciaadat-szolgáltató írásban átadja a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás 

részére annak a természetes személynek az alábbi 6. (b) pontban meghatározott referenciaadatait, aki az 

adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés megkötésének kezdeményezése során  

• valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve 

• hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a 2013. június 30-ig 

hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 

274-277. §-ában, vagy a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 

343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. 

(c) A Törvény értelmében a referenciaadat-szolgáltató írásban átadja a KHR-t kezelõ penzügyi vállalkozás 

részére annak a természetes személynek az alábbi 6. (c) pontban meghatározott referenciaadatait, akivel 

szemben a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Btk. 

313/C. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. 

  
 

6. Lejárt tartozás illetve visszaélések miatt átadásra kerülõ referenciaadatok – „negatív lista” 
 

(a) A fenti 5. (a) pontban meghatározott esetben a referenciaadat-szolgáltató köteles a szerzõdést kötõ 

természetes személy alábbi adatait a KHR részére átadni: név; születési név; születési idõ, 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; a szerzõdés típusa és azonosítója (száma); a szerzõdés 

megkötésének, lejáratának, megszűnésének idõpontja; ügyféli minõség (adós, adóstárs); a szerzõdés összege, 

a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és 

gyakorisága; a Törvény szerinti késedelembe esés idõpontja; a Törvény szerinti késedelembe esés 

bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás 

megszűnésének módja és idõpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ 

átruházására, perre utaló megjegyzés; elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló 

tõketartozás összege, pénzneme; fennálló tõketartozás összege és pénzneme. 

A fenti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelõzõen a referenciaadat-szolgáltató írásban 

tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a fenti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz 

eleget a szerzõdésben foglalt kötelezettségének. 

A referenciaadat-szolgáltató – a fennálló tõketartozás összegét és pénznemét, valamint a szerzõdéses összeg 

törlesztõ részletének összegét és devizanemét kivéve -, valamennyi, a KHR részére történõ adatátadását követõ 

legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a nyilvántartott természetes személyt az adatátadás 

megtörténtérõl. 



(b) A fenti 5. (b) pontban meghatározott esetben a referenciaadat-szolgáltató köteles a szerzõdést kötõ 

természetes személy alábbi adatait a KHR részére átadni: név; születési név; születési idõ, 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; az igénylés elutasításának idõpontja, indoka; okirati 

bizonyítékok; jogerõs bírósági határozat száma; az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezõ 

részének tartalma.  

(c) A fenti 5. (c) pontban meghatározott esetben a referenciaadat-szolgáltató köteles a szerzõdést kötõ 

természetes személy alábbi adatait a KHR részére átadni: név; születési név; születési idõ, 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; a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz típusa és azonosítója 

(száma); a letiltás idõpontja; a letiltott készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel végrehajtott műveletek idõpontja, 

száma, összege; a jogosulatlan felhasználások száma az okozott kár összege; a bírósági határozat jogerõre 

emelkedésének idõpontja; perre utaló megjegyzés. 

 

7. Adatkezelés idõtartama – „negatív lista” 

7.1. A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat öt évig kezeli, az alábbi esetek kivételével:  

– az átadott adatot haladéktalanul és véglegesen törli, ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, 

vagy ha a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás tudomására jut, hogy referencia-adat jogellenesen került a KHR-

be; 

– az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésbõl eredõ késedelmes tartozás teljesítése esetén a tartozás 

teljesítésétõl számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a fenti 6. (a) pont 

szerinti adatot. 

7.2. Az öt éves idõtartam számításának kezdete: 

– a fenti 5. (a) pont szerinti esetben amennyiben a késedelmes tartozás nem került megfizetésre, a 

referenciaadat átadásának napjától számított ötödik év vége (ebben az esetben a szerzõdés adatai az átadást 

követõ tíz év letelte után kerülnek törlésre a KHR-ben); 

– a fenti 5. (b) és 5. (c) pontokban meghatározott esetekben az adatátadás idõpontja. 

 

8. Referenciaadatok lekérdezhetõsége - tiltása 

8.1. A referenciaadat-szolgáltató a szerzõdés megkötését követõen köteles a KHR részére átadni a fenti I.3. 

pontban meghatározott referenciaadatokat. Ezen referenciaadatok átadását megelõzõen az ügyfélnek 

nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a KHR-bõl más referenciaadat-szolgáltató az adatait (pozitív 

lista) lekérdezze. Amennyiben a lekérdezhetõséghez nem járul hozzá, a KHR a hozzájárulás megtagadását 

tartalmazza. A negatív listával kapcsolatos adatok lekérdezését nem lehet megtagadni. A természetes személy 

ügyfél nyilatkozata a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére 

vonatkozik. Amennyiben az ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdései vonatkozásában e 

nyilatkozat tartalmán a késõbbiek során változtat, és az írásbeli hozzájárulását visszavonja, vagy megadja, 

úgy minden esetben a természetes személy idõben késõbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó 

minden adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. 

 

8.2. Az adatok más referenciaadat-szolgáltató általi lekérdezhetõségének megtagadása esetén a KHR részére 

a 

referenciaadat-szolgáltató a fenti I.3. pontban meghatározott referenciaadatokon túlmenõen – a hozzájárulás 

megtagadásával kapcsolatban – az alábbi adatokat adja át a KHR-nek: a nyilatkozat kelte (hely, dátum); a 

referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai; az ügyfél azonosító adatai; a hozzájárulás megtagadására utaló 

megjegyzés. 
 

9. Természetes személyek adósságrendezési eljárása 



9.1. A Családi Csõdvédelmi Szolgálat a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja azoknak a 

természetes személynek az alábbi referenciaadatait, akik az adósságrendezési eljárásba adósként, 

adóstársként vagy egyéb kötelezettként bevonásra kerültek:   

a) név, születési név, születési idõ, 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.  

b) az adósságrendezési eljárást kezdeményezõ adós, adóstársa, továbbá az adósságrendezési eljárásban 

az adós mellett résztvevõ egyéb kötelezettre vonatkozóan: az adósságrendezési eljárásnak az 

adósságrendezési nyilvántartás szerinti ügyazonosító száma, az adósságrendezési eljárás adatai (az 

adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásának dátuma, az adósságrendezési eljárás típusa 

(bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezés, az adósságrendezési eljárás kezdõ dátuma, a bíróságon 

kívüli adósságrendezés kezdeményezésérõl a Családi Csõdvédelmi Szolgálat által közzétett hirdetmény 

dátuma, vagy a bírósági adósságrendezést elrendelõ bírósági határozat jogerõre emelkedésének napja, az 

adósságrendezésben érintett fõhitelezõ adószáma, megnevezése, az adósságrendezési eljárásban az 

adósságrendezés tárgyában történõ megegyezés, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás 

létrejöttének dátuma, vagy a bírósági adósságrendezési egyezséget jóváhagyó bírósági végzés jogerõre 

emelkedésének napja, az adósságrendezési eljárás megszűnésének napja: a bíróságon kívüli 

adósságrendezés sikertelenségének a Családi Csõdvédelmi Szolgálat részére történõ bejelentése napja, vagy 

a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerõre emelkedésének napja, a bíróságon 

kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat jogerõre 

emelkedésének napja a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítása 

esetén az ezt megállapító bírósági határozat jogerõre emelkedésének napja, az adós (adóstárs) mentesítésérõl 

szóló bírósági határozat jogerõre emelkedésének napja, az adóst mentesítõ határozatot hatályon kívül helyezõ 

bírósági határozat jogerõre emelkedésének napja, az adósságrendezésnek az adós, adóstárs mentesülése 

nélküli megszüntetésérõl rendelkezõ bírósági határozat jogerõre emelkedésének napja, a bíróságon kívüli 

adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi Csõdvédelmi Szolgálat részére történõ bejelentése napja az 

adósságrendezési eljárás szakaszai: „Kezdeményezés benyújtása”, „Kezdeményezett”, „Megegyezett”, 

„Lezárt”), az ügyfél érintettsége (adós, adóstárs, az adósságrendezési eljárásban részt vevõ egyéb kötelezett). 

 

9.2. A fenti adatátadásról a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás írásban értesítést küld azon referenciaadat-

szolgáltatók részére, akik az érintett természetes személyhez tartozóan a KHR-ben az adatszolgáltatás tárgyát 

képezõ szerzõdések alapján fennálló követeléssel rendelkeznek. 

 

9.3. A Családi Csõdvédelmi Szolgálat és az I/2. pontban megjelölt szerzõdés megkötését követõen 

adatátadást elvégzõ referenciaadat-szolgáltató a nyilvántartott személyrõl a szerzõdés, illetve az 

adósságrendezési eljárás idõtartalma alatt értesítést kérhet a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól a 

természetes személyekrõl a „negatív listán”, valamint az adósságrendezési eljárás kapcsán kezelt adatokban 

bekövetkezett változásról, a nyilvántartott személynek a fenti I/2. pontban megjelölt szerzõdéskötését 

megelõzõen megtett, illetve a természetes személyek adósságrendezési eljárásának kezdeményezésekor tett 

nyilatkozata alapján. 

 

II. Vállalkozásokra vonatkozó rendelkezések 

 

1. A Törvény elõírja, hogy a vállalkozásokkal (a továbbiakban a jelen II. pontban: Ügyfél) megkötött, az 

alábbiakban felsorolt szerzõdések (adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdések) és az Ügyfél – a II.3. 

pontban részletezett – referenciaadatait a II.2. pontban foglalt esetekben a referenciaadat-szolgáltató köteles 

átadni a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére. 

Vállalkozás alatt értendõ a gazdasági társaság, a fióktelep, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, az 

európai szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem 

értve a referenciaadat-szolgáltatót. 



A referenciaadat-szolgáltató mint referenciaadat-szolgáltató az alábbi, adatszolgáltatás tárgyát képezõ 

szerzõdések megkötését követõen a II.3. pontban meghatározott adatokat köteles átadni a KHR-t kezelõ 

pénzügyi vállalkozás részére: 

(a) hitel és pénzkölcsön nyújtása;  

(b) pénzügyi lízing;  

(c) olyan papír alapú készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) 

kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minõsül pénzforgalmi 

szolgáltatásnak;  

(d) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; 

(e) befektetési hitel nyújtása; 

(f) értékpapír-kölcsönzés. 

 

2. A Finanszírozó az alábbi esetekben továbbítja az Ügyfél referenciaadatait a KHR-be: 

2.1. Ha az Ügyfél az 1. pontban felsorolt bármely, adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdést köt a 

Finanszírozóval, akkor a II.3.1. és II.3.2. (a)-(d). és (l) pontokban foglalt adatokat továbbítja Finanszírozó a 

KHR hitelszerzõdés-nyilvántartó alrendszerének teljes listás adatbázisába, amely valamennyi hitelnyújtó 

valamennyi ügyfelének ilyen adatait tartalmazza; 

2.2. Ha az Ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségeinek oly 

módon nem tesz eleget, hogy lejárt és meg nem fizetett tartozása több, mint harminc napon keresztül fennáll, 

akkor Finanszírozó a II.3.1. es II.3.2. pontokban foglalt adatokat megküldi a KHR sorbanállás-nyilvántartó 

alrendszerének negatív listás adatbázisába; 

2.3. Ha a Finanszírozó az Ügyfél bármely fizetési számlájával szemben – fedezethiány miatt – 30 (harminc) 

napot meghaladó idõszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított 

követelést tart nyilván, akkor II.3.1. és II.3.3. pontokban foglalt adatokat megküldi a KHR sorbanállás-

nyilvántartó alrendszerének negatív listás adatbázisába; 

2.4. Ha az Ügyfél a készpénz-helyettesitõ fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzõdésben vállalt 

kötelezettségét megszegte és emiatt a készpénz-helyettesitõ fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzõdést 

referenciaadat-szolgáltató felmondta, vagy felfüggesztette, akkor a II.3.1. és II.3.4. pontokban foglalt adatokat 

megküldi a KHR-be; 

2.5. Ha az Ügyfél bármely KHR-ben rögzített referenciaadataiban változás áll be. 

3. Az Ügyféllel kapcsolatos referenciaadatok a következõk: 

3.1 Azonosító adatok: 

a) cégnév, név, 

b) székhely, 

c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 

d) adószám. 

3.2 A II.1. pontban foglalt adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésekre vonatkozó adatok: 

a) a szerzõdés típusa és azonosítója (száma), 

b) a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszűnésének idõpontja, 

c) a szerzõdés megszűnésének módja, 

d) a szerzõdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, 

e) a fenti 2.2. pontban irt feltételek bekövetkezésének idõpontja, 

f) a fenti 2.2. pontban irt feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, 

g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idõpontja és összege, 

h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének idõpontja és módja, 

i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató (pl. másik bank) részére történõ átruházására, perre utaló 

megjegyzés, 

j) elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, valamint pénzneme, 

k) fennálló tõketartozás összege és pénzneme 

l) a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme. 

3.3 Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak 

nyilván: 



a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerzõdés azonosítója (száma), 

b) a sorba állított követelések összege és devizaneme, 

c) a követelések sorba állításának kezdõ és megszűnési idõpontja, 

d) perre utaló megjegyzés. 

3.4 A készpénz-helyettesitõ fizetési eszköz (pl.: bankkártya) elfogadására irányuló szerzõdésre vonatkozó 

adatok: 

a) a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének idõpontja,  

b) perre utaló megjegyzés. 

4. A KHR az Ügyfél referenciaadatait öt évig kezeli, azonban az átadott adatot haladéktalanul és véglegesen 

törli, a a referenciaadat-szolgáltató  nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referencia-adat 

jogellenesen került a KHR-be. 

Az ötéves idõtartam számításának kezdete: 

- a fenti II.2.2. pont szerinti esetben, amennyiben a késedelmes tartozás nem került megfizetésre, az adatátadás 

idõpontjától számított ötödik év vége; 

- a fenti II.2.4. pont szerinti esetben az adat átadásának idõpontja; 

- a fenti II.2.3. pont szerinti esetben a követelések sorba állításának megszűnési idõpontja; 

- az Ügyfél pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdése megszűnésének idõpontja. 

Az öt év letelte utan a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem 

állítható módon törli. 

5. A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás az Ügyfélrõl nyilvántartott, általa kezelt referenciaadatokat a 

Finanszírozón kívül más referenciaadat-szolgáltató részére, annak – a megismerni kívánt referenciaadatok 

pontos körét és az adatkérés célját megjelölõ – kérelmére átadhatja. 

 

 

III. Ügyfélvédelem, jogorvoslati rendszer 

 

1. A Finanszírozó, mint referenciaadat-szolgáltató valamennyi – a havonta jelentett fennálló tõketartozás 

összege és pénzneme, valamint szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege devizaneme kivételével -, a 

Törvény szerinti KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére történõ adatátadást követõ legfeljebb öt 

munkanapon belül írásban tájékoztatja a nyilvántartott természetes személyt az adatátadás megtörténtérõl. A 

Finanszírozó, mint referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok 

módosulása esetén is fennáll. 

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. 

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. 

A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a fenti tájékoztatási kötelezettségét – ha a nyilvántartott személy ezt kéri 

– elektronikus adatközlés útján is teljesítheti. 

 

2. Valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek vagy amelynek referenciaadatait a KHR-

t kezelõ pénzügyi vállalkozás kezeli (a továbbiakban: nyilvántartott személy) kifogással élhet 

referenciaadatainak a KHR-be történõ továbbítása, azoknak a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás által történõ 

kezelése ellen, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve törlését.  

 

3. A fenti III.2 pont szerinti kifogást írásban, a referenciaadatot átadó pénzügyi szolgáltatóhoz vagy 

közvetlenül a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozáshoz kell küldeni. 

 



4. Amennyiben a kifogást, a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére küldi meg a nyilvántartott személy, a 

KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás megküldi azt az adatot átadó referenciaadat-szolgáltató számára. Ez alól 

kivételt jelent, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és a követelés átruházása nem történt 

meg, vagy az adatot szolgáltató nem azonosítható be, ebben az esetben a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás 

vizsgálja ki a kifogást.  

 

5. A kifogást a referenciaadat-szolgáltatónak és a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnak kötelessége a 

kézhezvételt követõ öt munkanapon belül kivizsgálnia, és annak eredményérõl a kifogást emelõt írásban a 

vizsgálat lezárását követõen haladéktalanul, de legkésõbb a vizsgálat lezárását követõ két munkanapon belül 

tájékoztatnia.  

 

6. Amennyiben a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésõbb öt 

munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendõ referenciaadatot – a nyilvántartott személy egyidejű 

értesítése mellett - a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de 

legkésõbb két munkanapon belül köteles átvezetni.  

 

7. A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrõl vagy törlésrõl haladéktalanul, de legkésõbb két 

munkanapon belül köteles értesíteni az összes olyan referenciaadat-szolgáltatót, amely részére a kifogást 

emelõ személyrõl a helyesbítést vagy törlést megelõzõen referenciaadatot továbbított.  

 

8. A KHR-ben 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 III./5. pontban meghatározott tájékoztató kézhezvételét követõ harminc 

napon belül a kifogást emelõ lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott 

küldeményként postára adni, illetve elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelõen 

elõterjeszteni. E határidõ elmulasztása miatt igazolásnak van helye.  

 

9. A kifogást emelõ nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-

szolgáltató illetve a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a Törvényben meghatározott tájékoztatási 

kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidõt ez esetben a tájékoztatási 

kötelezettségre megállapított határidõ leteltétõl kell számítani.  

 

10. Az esetleges perre a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 

rendelkezéseit a Törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.  

 

11. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul, de legkésõbb a bírósághoz érkezésétõl számított három 

munkanapon belül megvizsgálja és – amennyiben a keresetlevél a perfelvételre alkalmas - intézkedik a 

perfelvételi tárgyalási határnap kitűzésérõl. A bíróság a perfelvételi tárgyalásra történõ idézéssel egyidejűleg 

közli a keresetet az alperessel és felhívja a feleket, hogy az ügyre vonatkozó valamennyi okiratot és egyéb 

bizonyítási eszközt a tárgyalásra hozzák magukkal, az alperest pedig arra is, hogy a keresetre a tárgyaláson 

adja elõ az írásbeli ellenkérelemnek megfelelõ tartalmú nyilatkozatát. Az alperes legkésõbb a perfelvételi 

tárgyalás határnapját megelõzõ három nappal korábban írásbeli ellenkérelmet nyújthat be, feltéve, hogy azt 

egyidejűleg - ajánlott elsõbbségi postai küldeményként - a felperesnek is megküldi, és ennek tényét igazolja. 

Ha a perfelvételi tárgyalást az alperes elmulasztotta, és írásbeli védekezést sem terjesztett elõ, a keresetet nem 

vitatottnak kell tekinteni, és a bíróság a perfelvétel lezárását követõen ítéletével marasztalja az alperest, kivéve, 

ha az eljárás megszüntetésének van helye. Ha a jelen lévõ alperes korábban írásbeli ellenkérelmet nem 

terjesztett elõ, azt legkésõbb a perfelvételi tárgyaláson szóban köteles elõadni.  

A bíróság a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követõen nyomban megtartja az érdemi tárgyalást. 

Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson 

rendelkezésre állnak, vagy amelyeket a felek legkésõbb a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig 

felajánlottak. A perben utólagos bizonyításnak nincs helye. 



Az érdemi tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos érdemi tárgyalást az elhalasztott tárgyalás határnapját 

követõ tizenöt napon belüli határnapra kell kitűzni. 

 

12. A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás az eljárás jogerõs befejezéséig a vitatott referencia adattal együtt 

köteles a per megindítására vonatkozó adat nyilvántartására.  

 

13. A bíróság már a tárgyalás elõkészítése során ideiglenes intézkedésként elrendelheti a referenciaadatok 

zárolását. Amennyiben ezt a bíróság elrendeli, az errõl szóló határozat kézhezvételét követõen 

haladéktalanul, de legkésõbb két munkanapon belül a referencia adatokat zárolni kell. Ebben az esetben 

referencia adat - a Családi Csõdvédelmi Szolgálat kivételével - a referenciaadat-szolgáltató számára nem 

továbbítható, kizárólag a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás.  

 

14. A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá 

a perben viszontkeresetnek nincs helye. A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp. 121. § (1) bekezdés 

c) és f) pontja esetében van helye.  

 

15. A referenciaadat-szolgáltatónak illetve a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy a 

referenciaadat átadásnak, illetve KHR-ben történõ adatkezelésnek a Törvényben meghatározott feltételei 

fennálltak.  

 

16. Ha az elsõ fokú ítélet a referencia adat törlését rendelte el, az ítélet jogerõre emelkedéséig a referencia 

adatokat zárolva kell tartani, ha errõl a bíróság korábban döntött.  

 

17. 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. A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó 

jogerõs határozatát a Magyar Nemzeti Banknak is megküldi. 

 

18. A másodfokú bíróság a fellebbezést legkésõbb az iratok beérkezésétõl számított tizenöt napon belül 

köteles elbírálni. A fellebbezõ fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétõl számított három napon belül kérheti 

tárgyalás tartását, és öt napon belül köteles elõterjeszteni írásban a fellebbezési ellenkérelmet és az esetleges 

csatlakozó fellebbezést. 

 


