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A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő késedelmes tartozás adattovábbításának jogszabályi feltételei a központi hitelinformációs rendszerről szóló
2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) alapján
A Bank azon (természetes személy) ügyfelek referenciaadatait átadja a KHR-be, akik a
kölcsönszerződésben/hitelszerződésben/pénzügyi
lízingszerződésben
vállalt
kötelezettségeiknek az alábbi együttes módon nem tesznek eleget:





a lejárt és meg nem fizetett tartozása összege meghaladja a késedelembe esés
időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és
ezen összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül
fennállt.
Amennyiben több jogviszony (kölcsön/hitelszerződés/pénzügyi lízingszerződés) áll fenn
egyidejűleg, azok figyelembe vétele külön-külön történik.
Az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal a Bank írásbeli tájékoztatást küld minden
ügyfele részére arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem tesz eleget a
szerződésben foglalt kötelezettségének, azaz nem rendezi mulasztását.

A nyilvántartott személy jogorvoslati lehetőségei:






kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
történt átadása ellen
kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő
kezelése ellen
kérheti a referenciaadat helyesbítését,
kérheti a referencia adat törlését
keresetet indíthat: a nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és
kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadatszolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen.

A jogorvoslat folyamata:







A nyilvántartott személy a kifogást az alábbi két intézményhez nyújthatja be:
o a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz, vagy
o ahhoz a hitelintézethez, aki a kifogásolt adatot a fenti intézménynek
szolgáltatta. A kifogást annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell
kivizsgálni.
A vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, legkésőbb a vizsgálat
lezárását követő két munkanapon belül írásban kell tájékoztatni.
Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5
munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás részére átadni. Ez a változást két munkanapon belül köteles
átvezetni és a nyilvántartott személyt egyidejűleg értesíteni.
Keresetindítás esetén a keresetlevelet a kifogás kivizsgálását lezáró értesítés
kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes
járásbírósághoz kell benyújtani. Határidőben előterjesztettnek kell tekinteni a
keresetlevelet, ha azt a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták,
vagy elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.
E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. Az eljárásra vonatkozó további
szabályokat a KHR tv. 17-19.§ rendelkezései tartalmazzák.

