TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A KÖZPONTI
HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL
2021. október [●].
A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: a „KHR tv.”)
15. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettséggel összhangban a Start Garancia Zrt. (székhelye: 1037
Budapest, Szépvölgyi út 135.; cégjegyzékszáma: 01-10-045508; MNB (PSZÁF) engedély száma: E-I696/2006.; adószám: 13793632-1-41; a továbbiakban: Társaság) a kezességi kérelem Ügyfél által történő
benyújtása előtt az alábbi tájékoztatást adja a vállalkozásoknak a Központi Hitelinformációs Rendszerről.
A Társaság a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 20. § (2) bekezdés k) pontja értelmében tagja a központi hitelinformációs rendszernek
(a továbbiakban: „KHR”).
1.

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER
A KHR egy pénzügyi vállalkozás által (jelenleg a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, a továbbiakban: BISZ Zrt.) kezelt olyan zárt hitelinformációs
adatbázis, amely lehetővé téve azt, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők
hitelképességét, csökkenti a hitelezési kockázatokat, elősegíti a felelős hitelezést és hozzájárul a
pénzpiac általános, illetve annak szereplőinek egyéni biztonságához. A gyakorlatban ez úgy
valósul meg, hogy egyes pénzügyi intézmények KHR-be történő adatszolgáltatást követően a
referenciaadatokat1 a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás más referenciaadat-szolgáltatók részére
tájékoztatás céljából rendelkezésre bocsátja.
A KHR-ről további, általános információkat a következő weblap részletez: Központi
Hitelinformációs Rendszer (mnb.hu).

2.

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK
A KHR-ben kizárólag a KHR tv. által meghatározott adatok tárolhatóak, az adatok kizárólag a
törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi
szervezeteknek bocsáthatók a rendelkezésére. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak
minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.
A KHR létrehozására és működésére vonatkozó további szabályokat a KHR tv. tartalmazza.

3.

A KHR-BE BENYÚJTANDÓ,
NYILVÁNTARTOTT ADATOK

3.1

Szerződéskötés
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A

VÁLLALKOZÁSOKKAL

KAPCSOLATBAN

A KHR tv. 2. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a referenciaadat bármely olyan adatot jelent, ideértve a nyilvántartott személy
azonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet.
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A kezességi szerződés megkötését követően a Társaság írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre és a szerződő vállalkozásra
vonatkozó következő referenciaadatokat:
3.1.1

3.1.2

3.2

A vállalkozás azonosító adatai:
(a)

cégnév, név

(b)

székhely

(c)

cégjegyzékszám

(d)

adószám

Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
(a)

a szerződés típusa és azonosítója (száma)

(b)

a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja

(c)

a szerződés megszűnésének módja

(d)

a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és
gyakorisága

(e)

a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme

Fizetés elmulasztása
A Társaság a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a vállalkozásnak
az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több
mint harminc napon keresztül fennállt:
3.2.1

A vállalkozás 3.1.1 pont szerinti azonosító adatai

3.2.2

Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
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(a)

a szerződés típusa és azonosítója (száma)

(b)

a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja

(c)

a szerződés megszűnésének módja

(d)

a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és
gyakorisága

(e)

azon esemény bekövetkezésének időpontja, ha az ügyfél az adatszolgáltatás
tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek oly módon
nem tesz eleget, hogy lejárt és meg nem fizetett tartozása több, mint harminc
napon keresztül fennáll

(f)

az (e) pontban foglalt 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,
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3.3

(j)

előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás
összege, valamint pénzneme,

(k)

fennálló tőketartozás összege és pénzneme,

(l)

a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme

Adatok módosulása
Amennyiben a vállalkozás bármely KHR-ben rögzített referenciaadataiban változás áll be, a
Társaság ezen változást haladéktalanul átvezeti.

3.4

Adatok kezelése
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat a KHR tv. 8.§ (2) bekezdésben
meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

4.

ADATSZOLGÁLTATÁS A KHR-BŐL
A BISZ Zrt. a KHR-be történő adattovábbítás céljából kizárólag a Társaság és más referenciaadatszolgáltató által átadott adatot veheti át, és a KHR-ből kizárólag az általa kezelt adatot adhatja át
a referenciaadat-szolgáltatóknak. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartott személyre
vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem
adható át.

4.1

Tájékoztatáshoz való jog:
4.1.1

4.2

Az Ügyfél jogosult tájékoztatást kérni arról,
(a)

milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató adta át;

(b)

a KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt,
hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz.

4.1.2

A fenti adatokat az Ügyfél korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb
díj nem számolható fel a Társaság részéről.

4.1.3

A Társaság a tájékoztatás iránti kérelmet a BISZ Zrt.-nek haladéktalanul, de legkésőbb
két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon
megküldi a Társaságnak.

4.1.4

A Társaság az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési
bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon
belül eljuttatja az Ügyfélnek.

4.1.5

Kérelemre a BISZ Zrt. a fentiekben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét - ha az
Ügyfél ezt kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti.

Kifogás
4.2.1

Az Ügyfél kifogást emelhet referenciaadatainak a BISZ Zrt. részére történt átadása,
azoknak a BISZ Zrt. által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadathelyesbítését, illetve törlését.

4.2.2

Az Ügyfél a kifogást a Társasághoz vagy a BISZ Zrt-hez írásban nyújthatja be.
(a)
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A BISZ Zrt. a kifogást – a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett –
annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles a Társasághoz
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megküldeni, kivéve, ha a Társaság 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.

4.2.3

(b)

A Társaság, illetőleg a BISZ Zrt. köteles a kifogást annak kézhezvételét
követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről az
Ügyfelet írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában
haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon
belül tájékoztatni.

(c)

Ha a Társaság a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt
munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – az
Ügyfél egyidejű értesítése mellett - a BISZ Zrt. részére átadni, amely a
változást két munkanapon belül köteles átvezetni.

(d)

A BISZ Zrt. vizsgálja ki a kifogást, ha a Társaság 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.

(e)

A BISZ Zrt. a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két
munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amelynek az Ügyfélről a helyesbítést vagy törlést megelőzően
referenciaadatot továbbított.

Keresetindítás
(a)

Az Ügyfél referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg
azok helyesbítése vagy törlése céljából a Társaság és a BISZ Zrt. ellen
keresetet indíthat.

(b)

A keresetlevelet a fent részletezett kifogással kapcsolatos vizsgálat
eredményének kézhezvételét követő harminc napon belül az Ügyfél
lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani
vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt
igazolásnak van helye.

(c)

A nyilvántartott személyt e keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a
Társaság, illetve a BISZ Zrt. 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.

START Garancia Zrt.
A Tájékoztatóban foglaltakat megértettem és tudomásul vettem.
Kelt: [●], [●]
_______________________
[●]
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