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Tájékoztató 

a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról a 
lakásszövetkezeti ügyfélkörre vonatkozóan 

 

Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létrehozta a teljes lakossági és 
vállalkozói hitelnyilvántartást, melynek értelmében a 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. 

Az OTP Lakástakarék Zrt. nevében és megbízásából eljáró OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) a 
KHR-ben tárolt adatokat kizárólag a szerződések megkötését megalapozó döntés meghozatalához 
használhatja fel.  

 

A KHR részére a vállalkozói ügyfelekkel kapcsolatosan a következő referencia adatok kerülnek 
átadásra: az ügyfél azonosító adatai, az ügyfél szerződéseire vonatkozó adatok.  

 

A törvény értelmében a Banknak meghatározott szerződéstípusok megkötését megelőzően le kell 
kérdezni a KHR-ből az ügyfél referencia adatait, majd a szerződéskötést követően a Bank köteles 
átadni az új szerződésre vonatkozó referencia adatokat a KHR részére. Ez az úgynevezett 
pozitív lista. 

 

Hasonlóan kötelező a Banknak átadni a KHR részére a törvényben részletesen felsorolt, nem 
szerződésszerű magatartás bekövetkezése esetén az adatokat. Ez az úgynevezett negatív lista.  

Az adatátadásról – mind a pozitív mind pedig a negatív lista esetében – az ügyfél írásban 
tájékoztatást kap a banktól.  

 

Az ügyfél ingyenesen bármelyik referenciaadat-szolgáltatónál (banknál) tájékoztatást kérhet 
arról, hogy a KHR-ben milyen adatok vannak róla nyilván tartva és azt melyik referenciaadat-
szolgáltató adta át. 

 

Az ügyfél negatív adóslistára kerülhet amennyiben a Bankkal fennálló szerződése kapcsán 
késedelmes fizetés esetén, tartozását a késedelembe esést követő 30 napon belül nem rendezte, 
illetve hamis adatokkal történő visszaélést állapítanak meg.  Amennyiben 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, kiegyenlítés hiányában 5 évig kezeli és teszi elérhetővé a bankok számára.  

  

Az ügyfél a negatív és pozitív adóslistán nyilvántartott adataival kapcsolatosan jogorvoslattal 
élhet, kérheti a nyilvántartott adatai helyesbítését vagy törlését. A kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi szervezethez nyújthatja be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-
be továbbította. A kifogás eredményéről az ügyfél írásban kap tájékoztatást.  

  

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről értesít valamennyi olyan 
referenciaadat-szolgáltatót, amely az ügyfélről a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül 
adatot kért. 

A KHR-rel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Bank aktuális „Hirdetmény a központi 
hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról a vállalkozói ügyfélkörre vonatkozóan” című 
dokumentuma tartalmazza. 


