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Tájékoztató a Központi Hitelinformációs  Rendszerről 
 
A Merkantil Bank Zrt. a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 
(továbbiakban: KHR tv.) 15.§ (5) bekezdésének megfelelően a bankszámlaszerződés megkötése előtt az 
alábbiakról tájékoztatja. 
 
A Merkantil Bank Zrt. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Hpt.) 18. § (2) bekezdés l) pontja értelmében tagja a központi hitelinformációs rendszernek (a 
továbbiakban: KHR).  
 
Mi a KHR-be való adatátadás célja? 
A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, melynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint 
a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok 
és a referenciaadat-szolgáltatók (bank, pénzügyi vállalkozás) biztonságának érdekében. A KHR-be történt 
adatszolgáltatást követően a referenciaadatokat (referenciaadat: bármely olyan adat, amelyet a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozás kezelhet) a KHR-t kezelő vállalkozás más referenciaadat-szolgáltató részére 
tájékoztatás céljából átadhatja. A hitelezési kockázat csökkentése révén a KHR működése hozzájárul a 
hitelnyújtók biztonságosabb működéséhez is. 
 
A Merkantil Bank Zrt. tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a bankszámlaszerződés érvényességi ideje alatt 
az alábbi esetben adatai továbbításra kerülhetnek a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére: 
 
A KHR tv. 14/B. § (1) pontja alapján a Merkantil Bank Zrt. (referenciaadat-szolgáltató) a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak az alábbiakban megjelölt referenciaadatait, 
amelynek fizetési számlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alatt, 
megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván: 
Azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) 
adószám. Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket 
tartottak nyilván: a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma), b) a 
sorba állított követelések összege és devizaneme, c) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési 
időpontja, d) perre utaló megjegyzés. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatokat a követelések sorban 
állításának megszűnési időpontjától számított 5 évig kezeli. 
 
A Merkantil Bank Zrt. adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is 
fennáll. Ebben az esetben a Merkantil Bank Zrt. az adatot az arról való tudomásszerzést követő két 
munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.  
 
A vállalkozás jogosult a KHR tv. 15.§ (7) szerint bármely referenciaadat-szolgáltatónál tájékoztatást kérni 
arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatokat 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. 
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, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, 
kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül 
eljuttatja a kérelmezőnek.  
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 
KHR-rel kapcsolatos valamennyi rendelkezésének mindenkori hatályos szó szerinti szövegét a finanszírozó 
az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében (1051 Budapest, József Attila u. 8. szám) hirdetményben 
közzéteszi, valamint azt ügyfeleink a www.merkantil.hu honlapunkon elolvashatják. 
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Kijelentem és aláírásommal elismerem, hogy a Merkantil Bank Zrt. tájékoztatott 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 hogy adataim a KHR. tv. 
14/B. § szerint átadásra kerülhetnek. 
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