1. sz. melléklet
NYILATKOZAT
…sz. értékpapír-kölcsön szerződés megkötését megelőzően a Központi Hitelinformációs
Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. Törvény szerinti tájékoztatás megtörténtéről
Alulírott
Név:
Lakcíme:
CLAVIS kód:
mint természetes személy ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) tudomásul veszi, ha a Tőkepiacról szóló
2001. évi CXX. Törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdésének 44. pontjában meghatározott
értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl,
hamis, vagy hamisított okiratot használ, és ha mindez okirattal bizonyítható, vagy hamis vagy hamisított
okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Btk.) 274-277. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg
(a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. Törvény (továbbiakban KHR törvény)
12. § bekezdés), vagy a megkötött értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege
meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen
minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt
(KHR törvény 11.§ (1) bekezdés), akkor a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Takarékbank Zrt.) a
Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére a
természetes személy ügyfél referenciaadatait (ügyfél azonosító adatait és a szerződés adatait) az alábbi
adattartalommal megküldi:
-

Az ügyfél személyével kapcsolatban megküldendő azonosító adatok: az ügyfél neve, születési
neve, születési ideje és helye, anyja születési neve, személyi igazolványának (útlevelének) száma,
vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának száma, lakcíme,
levelezési címe.
Az értékpapír-kölcsön szerződésre vonatkozó adatok: az igénylés elutasításának időpontja, indoka;
okirati bizonyítékok; jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat
rendelkező részének tartalma..

I. Nyilatkozat a más referenciaadat-szolgáltató számára átadandó adatok átvételéről:
Alulírott, Ügyfél a KHR tv. 5.§ (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a
KHR részére továbbított és a KHR által kezelt, a fentiekben meghatározott referenciaadataim más
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez
 hozzájárulok

 nem járulok hozzá.

II. Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott
hozzájárulásról
Tájékoztatjuk, hogy a megküldött adatokat a KHR – a KHR törvény 9 §. alapján – a pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszony megszűnésének időpontjáig kezeli.
Felhívjuk szíves figyelmét a KHR törvény 9 §. (2.) bekezdésében biztosított lehetőségre, mely szerint a
szerződés fennállása során bankunknál írásban benyújtott kérelemmel módja van kérni, hogy fenti adatait
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a KHR a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig még kezelje. Ez a hozzájárulás a
szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.
Alulírott Ügyfél a KHR tv. 9.§ (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál lévő,
jelen nyilatkozatban rögzített azonosító számú pénzügyi szolgáltatási szerződésemmel kapcsolatosan a
KHR részére a szerződéskötést követően a KHR tv. 5.§ (2) bekezdése alapján átadott - a jelen nyilatkozat
I. fejezete szerinti - referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses
jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje.
 hozzájárulok

 nem járulok hozzá.

A ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a jelen nyilatkozatban
felsorolt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR törvény 1.§-ban meghatározott
célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja.
A KHR törvény 15.§ (7) bekezdése értelmében bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult
tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató 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.
A KHR rendszerben nyilvántartott ügyfél a KHR törvény 16. § (1) bekezdése szerint 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, illetve törlését.
A KHR rendszerben nyilvántartott ügyfél a KHR törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt kifogást
a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy
b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz
írásban nyújthatja be.
A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a kifogást – a nyilvántartott személy egyidejû értesítése mellett –
annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz
megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve,
ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszûnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képezõ
szerzõdésbõl eredõ követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a
referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg.
A referenciaadat-szolgáltató, illetõleg a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak
kézhezvételét követõ öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérõl a nyilvántartott
személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésõbb a
vizsgálat lezárását követõ két munkanapon belül tájékoztatni.
Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül
köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett
- a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles
átvezetni.
A KHR rendszerben nyilvántartott személy a KHR törvény 17.-20§ alapján keresetet indíthat a
referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetõleg azok helyesbítése vagy törlése céljából
a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás ellen. A nyilvántartott személyt az
keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelõ pénzügyi
vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél
benyújtására nyitva álló határidõt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidõ
leteltétõl kell számítani.
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A perre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit a KHR
törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. A bíróság a keresetlevelet a Pp. 124. §-ának (1)
bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésõbb a bírósághoz érkezésétõl
számított három munkanapon belül megvizsgálja és – amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére
alkalmas – intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy a
keresetlevélnek az alperes részére történő kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal
megelőzze. Az első tárgyalást legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik
munkanapra kell kitűzni. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás
kitűzésére (Pp. 124. §) a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell
számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást nyolc napon belül kell megtartani.
Jelen Nyilatkozat aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy átvette a „Tájékoztató a Központi Hitelinformációs
Rendszerre (a továbbiakban:KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott
személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról
természetes személy ügyfél esetén” című dokumentumot.
Budapest, 20…___________hó____nap

…………….………………….
Ügyfél aláírása
…………….………………….
Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt.
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