Eljárási rend a KHR-ben történő adatszolgáltatásról
A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) célja a hitelképesség
megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a
hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és referenciaadat-szolgáltatók
biztonságának érdekében.
A 2011. évi CXXII. tv (Khrtv.) 5.§ (4) bekezdése szerint a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás felelős a referenciaadat-szolgáltatók által átadott referenciaadatok teljes körű és
naprakész nyilvántartásáért, az adatbázis teljességéért és folyamatos fenntartásáért.
Fentiekre való tekintettel Társaságunk az alábbi eljárási rendet határozza meg:
Az Ügyfél az értékpapír kölcsönzési szerződés mellékletét képező kockázatvállalási
nyilatkozat elfogadásával, aláírásával igazolja, hogy a központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII. törvény 15. § (1) bekezdés alapján nyújtott tájékoztatást tudomásul
vette, mely szerint
a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés,
kereskedelmi kölcsönszerződés, továbbá a külön jogszabályban meghatározott hallgatói
hitelszerződés előkészítése során a referenciaadat-szolgáltató írásban tájékoztatja a szerződés
megkötése ügyében eljáró természetes személyt a KHR-re irányadó szabályokról, a
nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által
kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, valamint arról, hogy
adatai a 2011. évi CXXII. tv. 5.§ (2) bekezdése szerint - a referenciaadat-szolgáltató a Hpt. 3.
§ (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, a
kereskedelmi kölcsönszerződés, a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti értékpapírkölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói
hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul írásban átadja a KHR részére a
természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d) alpontjai
szerinti referenciaadatait.
Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok:
1.1. azonosító adatok:
a)név,
b)születési név,
c)születési idő, hely,
d)anyja születési neve,
e)személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok
személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas
igazolvány száma,
f)lakcím,
g)levelezési cím.
1.2 a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra, kereskedelmi
kölcsönszerződésre, valamint a hallgatói hitelre vonatkozó szerződési adatok:
a)a szerződés típusa és azonosítója (száma),
b)a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,

c)ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes),
d)a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme,
valamint a törlesztés módja,
Az ügyfél külön formanyomtatványon nyilatkozik (mely honlapunkról letölthető:
http://www.randomcapital.hu/szolgaltatasok_short.html) a KHR adatok kezeléséről abban az
esetben:
• ha hozzá járul hogy, adatait a KHR-ből másik társaság, azaz másik referenciaadatszolgáltató átvegye
• a szerződés megszűnését követően kéri, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb öt évig kezelje
• ha kéri, hogy a Random Capital Zrt. a KHR-re vonatkozó értesítéseit az általa
megadott mobiltelefonszámon vagy e-mailben kézbesítse.
Ezen nyilatkozat hiányában, Társaságunk minden esetben alapértelmezett rendelkezésnek
tekinti, hogy az Ügyfél nem járul hozzá az adatainak átvételéhez más referenciaadatszolgáltatótól, nem kéri a szerződés megszűnését követően az adatainak kezelését a KHR-ben,
valamint nem kéri, hogy a Random Capital Zrt. a KHR-re vonatkozó értesítéseit
mobiltelefonon vagy e-mailben jelezze.
Társaságunk, tekintettel arra, hogy az értékpapír kölcsönzés tranzakció napon belül is zárásra
kerülhet, ezért úgy rendelkezik, hogy az értékpapír short és értékpapír long tranzakciók
megnyitását követően az ügyfél adatait és szerződéseit rögzíti a KHR rendszerében, azonban a
zárásokat csak abban az esetben, ha a 2011. évi évi CXXII. tv (Khrtv.) 11.§ (1), (2) illetve (3)
pontja szerinti szerződésszegés megvalósul.
Társaságunk átadja a természetes személy, valamint a vállalkozás adatait a KHR-be abban az
esetben is, ha a 2011. évi CXXII. tv (Khrtv.) 12.§, 13.§, 14.§-ában foglaltak az alábbiak
szerint megvalósulnak:
12.§ a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a
természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait,
aki a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó
szerződés, kereskedelmi kölcsönszerződés, valamint a külön jogszabályban meghatározott
hallgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis
vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható.
13.§ a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a
természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait,
a) aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően,
miszerint a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja
vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a
bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre,
b) aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy
személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel,
c) akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős
határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában
meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

14.§ (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja
annak a vállalkozásnak a melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.3 pontja szerinti referenciaadatait,
amelynek fizetési számlájával szemben – fedezethiány miatt – harminc napot meghaladó
időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított
követelést tartanak nyilván.
(2) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a
vállalkozásnak a melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.4 pontja szerinti referenciaadatait, amely
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt
kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására
irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette.
Az adatfeltöltés során a KHR adatbázisába hitelösszegként a szerződéses összeg 70%-a kerül
megjelölésre, tekintettel arra, hogy az értékpapír kölcsönzéshez az ügyfélnek 30%-os pénz
fedezetséggel kell rendelkeznie.
A 2011. évi CXXII. tv (Khrtv.) 15. § szerint a referenciaadat-szolgáltató az ügyfél
védelmében az alábbiak szerint köteles eljárni:
15.§ (5) A referenciaadat-szolgáltató a vállalkozások részére – az adatátadás céljának, az
átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt
adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az 1. §-ban
meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja – a szerződés
megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a 14. §-ban
meghatározott esetben:
• (1)A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja
annak a vállalkozásnak a melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.3 pontja szerinti
referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben – fedezethiány miatt –
harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál
nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván .
• (2) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja
annak a vállalkozásnak a melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.4 pontja szerinti
referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló
szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató
felmondta vagy felfüggesztette - referenciaadataik bekerülnek a KHR-be.
(6) A referenciaadat-szolgáltató valamennyi e törvény szerinti, a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére történő adatátadást követően legfeljebb öt munkanapon belül írásban
tájékoztatja a nyilvántartott személyt az adatátadás megtörténtéről.
(7) Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen
adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A
KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és
milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül
megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.
(8) A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet 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. A referenciaadat-szolgáltató az adatokat a

kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat
formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek.
(9) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a (7) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét
– ha a nyilvántartott személy ezt kéri – elektronikus adatközlés útján is teljesítheti.
A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő
kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését és törlését az alábbiak szerint:

A nyilvántartott személy
• a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó
referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy
• b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást – a nyilvántartott személy egyidejű értesítése
mellett – haladéktalanul 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 köteles a kifogást
annak kézhezvételét követő három munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről
a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában
haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni.
Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul köteles a helyesbített
vagy törlendő referenciaadatot – a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett – a KHRt kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul köteles
átvezetni.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, 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 referenciaadatszolgáltató személye nem állapítható meg.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de
legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően
referenciaadatot továbbított.

