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Tájékoztatás Jogorvoslati lehetıségekrıl
A KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben

Kivonat a központi hitelinformációs rendszerrıl szóló 2011. évi CXXII. Törvénybıl:
„16. § (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás
részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı 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 kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz,
vagy
b) a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz
nyújthatja be.
(3) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott személy egyidejő értesítése mellett haladéktalanul köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a
KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszőnt,
és az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésbıl eredı követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató
részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg.
(4) A referenciaadat-szolgáltató, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak
kézhezvételét követı három munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a nyilvántartott személyt
írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb a vizsgálat lezárását
követı két munkanapon belül tájékoztatni.
(5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul köteles a helyesbített vagy törlendı
referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejő értesítése mellett - a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás
részére átadni, amely a változást haladéktalanul köteles átvezetni.
(6) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadatszolgáltató jogutód nélkül
megszőnt és az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésbıl eredı követelés átruházására másik referenciaadatszolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg.
(7) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrıl vagy törlésrıl haladéktalanul, de legkésıbb két
munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott
személyrıl a helyesbítést vagy törlést megelızıen referenciaadatot továbbított.
17. § (1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetıleg azok
helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen
keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követı
harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy
ajánlott küldeményként postára adni. E határidı 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 kezelı pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott
tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidıt ez esetben a
tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidı leteltétıl 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 legkésıbb a bírósághoz érkezésétıl számított három munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitőzésére alkalmas - intézkedik a tárgyalási határnap kitőzésérıl. A
tárgyalást úgy kell kitőzni, hogy az elsı tárgyalás legkésıbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követı
nyolc munkanapon belül megtartható legyen. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik
alkalmassá a tárgyalás kitőzésére (Pp. 124. §) a tárgyalás kitőzésére elıírt határidı kezdı idıpontját ettıl az
idıponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást nyolc napon belül kell
megtartani.
18. § (1) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerıs
befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani.
(2) A bíróság végzésével már a tárgyalás elıkészítése során ideiglenes intézkedésként haladéktalanul elrendeli
a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága
valószínőnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül elızetesen végrehajtható.
(3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét
követıen haladéktalanul, de legkésıbb 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 kezelı pénzügyi vállalkozás.
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(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 kezelı pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása,
hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történı kezelésének e törvényben meghatározott feltételei
fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetıleg a
KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást terheli.
(2) Az ítélet jogerıre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. § (3) bekezdése szerint kell kezelni, ha az elsıfokú
ítélet a referenciaadat törlését rendelte el.
(3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a
bíróság erre vonatkozó jogerıs határozatának kézhezvételét követıen haladéktalanul, de legkésıbb két
munkanapon belül végre kell hajtani.
(4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerıs határozatát a Felügyeletnek is
megküldi.
20. § A 18-20. §-ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelıen irányadók.”
Melléklet a központi hitelinformációs rendszerrıl szóló 2011. évi CXXII. törvényhez
I. Az azonosító adatok
1. Természetes személy személyazonosító és lakcím adatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, idı,
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 ügyfelekrıl nyilvántartható adatok
1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok:
1.1. Azonosító adatok:
a) név,
b) születési név,
c) születési idı, 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,
h) elektronikus levelezési cím.
1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai:
a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja,
c) ügyféli minıség (adós, adóstárs),
d) 75 a szerzıdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
e) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja,
f) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett
tartozás összege,
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja,
h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés,
i) elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, pénzneme,
j) fennálló tıketartozás összege és pénzneme.
k) 76 a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme.
1.3. Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai:
a) az igénylés elutasításának idıpontja, indoka,
b) okirati bizonyítékok,
c) jogerıs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezı részének tartalma.
1.4. A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok:
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a) a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),
b) a letiltás idıpontja,
c) a letiltott készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel végrehajtott mőveletek idıpontja, száma, összege,
d) a jogosulatlan felhasználások száma,
e) az okozott kár összege,
f) a bírósági határozat jogerıre emelkedésének idıpontja,
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. Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai:
a) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja,
c) a szerzıdés megszőnésének módja,
d) 77 a szerzıdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
e) a 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja,
f) a 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja és összege,
h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének idıpontja és módja,
i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés,
j) elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, valamint pénzneme,
k) fennálló tıketartozás összege és pénzneme.
l) 78 a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme.
2.3. Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván:
a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerzıdés azonosítója (száma),
b) a sorba állított követelések összege és devizaneme,
c) a követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja,
d) perre utaló megjegyzés.
2.4. A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésre vonatkozó adatok:
a) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének, felfüggesztésének idıpontja,
b) perre utaló megjegyzés.
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