
Tájékoztató 
a Központi Hitelinformációs Rendszerről 

1. A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) célja 

A KHR-ben nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés 
feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a pénzügyi szolgáltatók biztonságának 
érdekében. 

2. A KHR-re irányadó általános szabályok 

A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag a központi hitelinformációs rendszerről alkotott 2011. évi CXXII. 
törvény (a továbbiakban: KHR tv.) törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat a következőkben meghatározott időponttól számított öt évig kezeli: 

- annak az adatátadásnak a napjától, amelyben a pénzügyi szolgáltató közli a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozással, hogy a 
vállalkozás a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tett eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett 
tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt, 
- a vállalkozás pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontjától. 

Az öt év letelte után, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 

3. Létrejött szerződések kapcsán átadandó referenciaadatok 

Alulírott …………………………………….. (a továbbiakban: ügyfél) tudomásul veszem, hogy a Faktor, mint referenciaadat-
szolgáltató a hitel- és pénzkölcsön nyújtása (ideértve a faktoringot) szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötést követően átadja a 
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. II. fejezetének 2.1 pontja és 2.2 pontja a)-d) alpontja szerinti 
referenciaadatait (lásd alább). 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Faktor a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a vállalkozásnak a 
melléklet II. fejezetének 2.1-2.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly 
módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt (KHR tv. 14.§). 

A KHR tv. II. fejezete: 

2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: 
2.1. Azonosító adatok: 

a) cégnév, név: 
b) székhely: 
c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám: 
d) adószám: 

2.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: 
a) a szerződés típusa: v á s á r o l t  k ö v e t e l é s  
    a szerződés azonosítója (száma): 
b) a szerződés megkötésének időpontja: 
    a szerződés lejáratának időpontja: 
    a szerződés megszűnésének időpontja: a szerződés megkötésekor nem értelmezhető 
c) a szerződés megszűnésének módja: a szerződés megkötésekor nem értelmezhető 
d) a szerződés összege: 
e) a 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, 
f) a 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, 
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, 
h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, 
i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, 
j) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, 
k) fennálló tőketartozás összege és pénzneme (a szerződéskötés / módosítás napján): 
l) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme: a szerződés megkötésekor nem értelmezhető 

A Faktor a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadást követően legfeljebb öt munkanapon belül írásban 
tájékoztatja ügyfelét a KHR tv. 14.§-a alapján megtörtént adatátadás tényéről. 

4. Ügyfélvédelem és jogorvoslat 

4.1 Tájékoztatás kérése a KHR-ben nyilvántartott adatokról 
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 kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb 
két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-
szolgáltatónak. A referenciaadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési 
bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. 

4.2 Kifogás a KHR-ben kezelt referenciaadatokkal kapcsolatosan 

A 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 referenciaadat-helyesbítését, illetve 
törlését. 

A nyilvántartott személy a kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy 
közvetlenül a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - annak kézhezvételét 
követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a 
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az 
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került 
sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. 

A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt 
munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal 
feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. 

Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített 
vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az 
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került 
sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles 
értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést 
megelőzően referenciaadatot továbbított. 

4.3. Jogorvoslati lehetőség referenciaadatok jogellenes átadása és kezelése esetén 

A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése 
céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás 
kivizsgálásának eredményét tartalmazó tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye 
szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt 
igazolásnak van helye. 

A nyilvántartott személyt keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva 
álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott 
referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. 

A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során ideiglenes intézkedésként két munkanapon belül elrendeli a 
referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek 
mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. 

Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, 
de legkésőbb 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 kezelő pénzügyi 
vállalkozás. 

A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat 
átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás 
elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. 

Ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el, úgy az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadatot zárolt adatként 
kell kezelni. A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre 
vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. 

Alulírott … … … … … … … … … … .  a tájékoztatás tudomásul vettem és egyben hozzájárulok, hogy a Faktor a – 1992. évi 
LXIII. törvény, amely személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – személyes adataimat 
kezelje. 
 
Kelt: Hódmezővásárhely, …………………………. 
 
 
 
 
        ……………………………. 
                                                                                                                           cégszerű aláírás 


