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Tisztlelt ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszer-
ről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi hitelinformációs 
rendszerben (továbbiakban KHR) nyilvántartott adatok kezelése megváltozott. A változás értelmében 
az Ön egyes adatainak más referenciaadat-szolgáltató1 (továbbiakban: Adatszolgáltató) általi átvétel-
éhez az Ön hozzájárulása szükséges, míg más adatait az Adatszolgáltatók hozzájárulása nélkül is átve-
hetik. 
A KHR tv. értelmében Ön kérheti, hogy az adatait a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését 
követően további  5 évig kezeljék.  A hozzájárulását a szerződéses jogviszony megszűnéséig az Adat-
szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor 
visszavonhatja. 
A jogszabályban rögzített módosítás célja a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési 
kockázat csökkentésének előmozdítása az Ön és az Adatszolgáltatók biztonsága érdekében.  
A KHR-rel kapcsolatos részletesebb tudnivalókat Bankunk (www.kdb.hu) és a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének honlapján (www.pszaf.hu) elhelyezett tájékoztató tartalmazza. 
 

Nyilatkozat  
 
Alulírott ______________________________ (szül. hely, idő______________________, 
a.n._________________________, személyigazolvány száma:_________________________) 
                 

 hozzájárulok 
 

 nem járulok hozzá 

 
hogy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződéseimre2 (továbbiakban: Szerződés) vonatkozó- a 
Nyilatkozat 1. számú mellékletében felsorolt- adatokat a KHR rendszeren keresztül más Adatszolgál-
tató a velem kötött Szerződés megkötését megelőzően átvegye. 
                 

 Hozzájárulok 
 

 Nem járulok hozzá 

 
hogy a KHR-ben az adataimat a Szerződés megszűnését követő legfeljebb öt évig kezeljék. 
 
Tudomásul veszem, hogy a 2. számú mellékletben szereplő, KHR-ben rögzített adataim más Adatszol-
gáltatók általi átvételéhez a hozzájárulásomra - a törvényben meghatározott feltételek fennállása 

esetén- nincs szükség. Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen írásbeli Nyilatkozat tartalmán 
változtatok, úgy minden Szerződésemre az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozatom lesz 
az irányadó. 

Aláírásommal igazolom, a Nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező 1. és 2. számú mellékletet 
megkaptam és annak tartalmát megismertem és megértettem. 

 
  _____________________________ 

                                                                                                                                   Ügyfél 
 
Kelt, _________________, ____hó, _____nap 
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1
 Referenciadat-szolgáltató: a pénzügyi szolgáltatások legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, 

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, biztosító, közraktár 
- a Diákhitel Központ Zrt., 
- a befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás, 
- az értékpapír-kölcsönzést végző befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevé-

kenységet végző szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi 
értéktár és biztosító, valamint 

- a határon átnyúló szolgáltatást végző, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelező, ha a KHR-hez 
csatlakozott. 

2
 Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés: pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, a befektetési hitel nyújtására 
vonatkozó szerződés, valamint az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott 
hallgatói hitelszerződés. 
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1. számú melléklet 

 
A központi hitelinformációs rendszerben az ügyfelek hozzájárulása esetén más Adatszol-

gáltató által átvehető adatok 

A. 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 alkal-
mas igazolvány száma, 

 lakcím, 
 levelezési cím, 
 elektronikus levelezési cím 

B. 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, 
 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, 
 2. számú melléklet 3. pontjában 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 meg-

jegyzés, 
 előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzne-

me, 
 fennálló tőketartozás összege és pénzneme,  
 a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme 

C. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: 

 az igénylés elutasításának időpontja, indoka, 
 okirati bizonyítékok, 
 jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező ré-

szének tartalma. 

D. 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. 



 

4 

 

 
  

  2. számú melléklet 
 

A központi hitelinformációs rendszerben az ügyfelek hozzájárulása nélkül is más Adatszol-
gáltató által átvehető adatok  

1. A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: 

 a nyilatkozat kelte (hely, dátum), 
 a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, 
 az ügyfél azonosító adatai, 
 a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. 

2. Ha az ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének kezdeményezése 
során  

a) valótlan adatot közölt és ez okirattal bizonyítható, illetve 
b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 274-277. 
§-ában meghatározott bűncselekmény (közokirat hamisítás, magánokirat hamisítás, 
visszaélés okirattal) elkövetését állapította meg,  

és adatai a referencia-adatszolgáltató által a KHR-be átadásra kerültek, átvehető adatai: 
 

A. 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 alkal-
mas igazolvány száma, 

 lakcím, 
 levelezési cím, 
 elektronikus levelezési cím 

 

B. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: 

 az igénylés elutasításának időpontja, indoka, 
 okirati bizonyítékok, 
 jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező ré-

szének tartalma. 

3. Ha az ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésével kapcsolatosan vállalt fizeté-
si kötelezettségének oly módon nem tett eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tarto-
zásának összege meghaladta a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb össze-
gű havi minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, 
több mint kilencven napon keresztül fennállt, és adatai a referencia-adatszolgáltató által a 
KHR-be átadásra kerültek, átvehető adatai: 
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A. 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 alkal-
mas igazolvány száma, 

 lakcím, 
 levelezési cím, 
 elektronikus levelezési cím 

B. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: 

 2. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, 
 2. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tar-

tozás összege, 
 a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, 

 

4. Ha az ügyféllel szemben készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság 
jogerős határozatában a Btk. 313/C. §-ában meghatározott bűncselekmény (készpénz-
helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés) elkövetését állapította meg, és adatai a referencia-
adatszolgáltató által a KHR-be átadásra kerültek, átvehető adatai: 

A. 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 alkal-
mas igazolvány száma, 

 lakcím, 
 levelezési cím, 
 elektronikus levelezési cím 

B. 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. 

  


