TÁJÉKOZTATÓ
a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatásról

Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,
amelynek értelmében a korábbi negatív adós lista mellett a pozitív adósok adatai is tárolásra kerülnek a Központi
Hitelinformációs Rendszerben (továbbiakban: KHR).
A KHR-be való adattovábbítás, illetve tárolás célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zárt rendszerű
adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételeinek
teljesítése és a hitelezési kockázat csökkentése, mind az adósok, mind pedig a hitelintézetek biztonsága
érdekében.
A törvény értelmében a pénzügyi intézménynek meghatározott szerződéstípusok (jellemzően hitelszerződések)
megkötését megelőzően le kell kérdezni a KHR-ből az ügyfél nyilvántartott – a fennálló hitelekre vonatkozó referencia adatait, majd a szerződéskötést követően a pénzügyi intézmény köteles átadni az új szerződésre
vonatkozó referencia adatokat a KHR részére. Ez a teljes körű hitelnyilvántartás, az ún. pozitív adóslista.
Az ebben szereplő adatokat a KHR a szerződés megszűnését követően maximum 5 évig tartja nyilván, ha ezt az
ügyfél kéri. Nyilatkozat hiányában, a KHR a szerződés megszűnését követően haladéktalanul és vissza nem
állítható módon törli az adatokat.
Továbbra is kötelező a pénzügyi intézménynek átadnia a KHR részére a törvényben részletesen felsorolt, nem
szerződésszerű magatartás bekövetkezése esetén a tartozásra vonatkozó adatokat. Ez a mulasztásokról szóló
ún. negatív adóslista.
Az ügyfél negatív adóslistára kerül, ha a pénzügyi intézménnyel fennálló szerződése kapcsán a minimálbér havi
összegét meghaladó lejárt vagy meg nem fizetett tartozását a késedelembe esést követő 90, azaz kilencven
napon belül nem rendezte, illetve hamis adatokkal vagy bankkártyával történő visszaélést állapítanak meg. Ha
az ügyfél szerepel a negatív adóslistán, fennáll annak a veszélye, hogy az ügyfél nem kaphat hitelt más banktól
sem, esetleg bankszámlaszerződést sem kötnek vele.
A tartozásra vonatkozó adatokat a KHR a tartozás megfizetése esetén a tartozás megszűnésétől számított 1
évig, egyéb esetben a KHR részére történt adatátadástól számított 10 évig kezeli és teszi elérhetővé a pénzügyi
intézmények számára.
A pénzügyi intézmény a KHR-ben tárolt adatokat kizárólag a szerződések megkötését megalapozó döntés
meghozatalához használhatja fel.
Az esetleges későbbi adatátadásról – mind a pozitív mind pedig a negatív lista esetében – Ön tájékoztatást kap
a pénzügyi intézménytől. A hitel jellegéből és az Ön szerződéséből adódó rendszeres változást (pl. rendszeres
törlesztés miatt a tőketartozás csökken) követő adatátadásról a pénzügyi intézmény külön tájékoztatást nem
küld az ügyfél részére.
Az ARGENTA LÍZING ZRt-nek az érvényben lévő lízingszerződésekről kell adatot szolgáltatnia a KHR részére.
Az Önnel kötött, jelenleg is érvényben lévő lízingszerződésünkről – amennyiben Ön Társaságunknál
módosítási igényt írásban nem jelent be – az alábbiakban jelzett és a szerződésben pontosan megjelölt
személyazonosító és szerződéses adatai, valamint nyilatkozatai kerülnek átadásra a KHR-be 2012. április
közepéig. Az adatátadás a feltöltés időpontjában érvényes adatokkal történik.
1.
Azonosító adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi
igazolványszám/útlevélszám, 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, ha ismert.
2.
Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés azonosítószáma, szerződés típusa,
szerződéskötés napja, szerződés lejáratának napja, az ügyfél minősége (Lízingbevevő), a szerződés
összege, a szerződéses összeg lízingdíjának összege és devizaneme, a törlesztés módja és gyakorisága,
előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tartozás összege, pénzneme, a fennálló
tartozás pontos összege.

A pozitív listával kapcsolatosan Ön nyilatkozhat arról, hogy a hozzájárulását adja-e a KHR-ben nyilvántartott
adatainak más referencia-adatszolgáltató (pénzügyi intézmény) által történő lekérdezéséhez. Hozzájárulása,
illetve a hozzájárulásának megtagadása egységesen vonatkozik az Ön valamennyi KHR-ben kezelt
hitelszerződésének lekérdezhetőségére. Ezt a nyilatkozatát Ön bármikor megadhatja, illetve módosíthatja.
Amennyiben nem járul hozzá a KHR-ben nyilvántartott adatainak más adatszolgáltató által történő
lekérdezéséhez, úgy ezen tény kerül rögzítésre a KHR rendszerben.
A KHR-el kapcsolatosan Önt megillető jogok
Ön évente egy alkalommal ingyenesen, bármely referencia-adatszolgáltatónál – Ügyfél tudakozvány formájában
– jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely
referenciaadat-szolgáltató adta át, azokhoz ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá, ezen információkat Ön
korlátozás nélkül, díjmentesen megismerheti. A referenciaadat-szolgáltató az Ön kérelmét 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, amely azt, a kézhezvételt követően
ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két
munkanapon belül eljuttatja Önnek. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás – ha Ön ezt kéri – elektronikus
adatközlés útján is teljesítheti az adatszolgáltatási kötelezettségét.
Ön a KHR-ben nyilvántartott adataival kapcsolatosan kifogás formájában jogorvoslattal élhet, kérheti a
nyilvántartott adatai helyesbítését vagy törlését. A kifogást a kifogásolt adatot a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást az Ön 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 a kifogást annak kézhezvételét
követő 5, azaz öt munkanapon belül köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről Önt írásban, kézbesítési
bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő 2, azaz kettő
munkanapon belül tájékoztatni. Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de
legkésőbb 5, azaz öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott
egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást 2, azaz kettő
munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított.
Ön a 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
Tv. 16.§ (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő 30, azaz harminc napon belül a
nyilvántartott személy lakcíme szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként
postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog
akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Tv-ben
meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló
határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A perre a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. rendelkezéseit a KHR tv.-ben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságokra – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – a központi
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A KHR-rel kapcsolatos további
részletes tudnivalókat a PSZÁF honlapján elhelyezett tájékoztató tartalmazza.
Budapest, 2012. január 2.
ARGENTA LÍZING ZRt.

