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Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére 
történı adatszolgáltatásról vállalkozások részére 

A 2011.évi CXXI. törvény elıírásainak megfelelıen a Mercedes Benz Credit Zrt 
( továbbiakban finanszírozó) mint referenciaadat-szolgáltató hitel és pénzkölcsön valamint 
pénzügyi lízing szolgáltatás (továbbiakban finanszírozási szerzıdés) nyújtásával 
összefüggésben kötelezett a finanszírozott vállalkozás jogszabályban meghatározott referencia 
adatainak (továbbiakban: adat) a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban KHR) 
történı átadására. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás neve: Bankközi Informatikai 
Szolgáltató Zrt. Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27. Honlap: www.bisz.hu 
Telefon: (+36 1) 421-2505 
 
Az adatátadás és a KHR-ben való adattárolás célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon 
egy zárt rendszerő adatbázis és így lehetıvé váljon a hitelképesség megalapozottabb 
megítélése, valamint a felelıs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat 
csökkentésének elımozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonsága 
érdekében.  
 
A kötelezıen átadandó adatok köre a következı: 
 
 - Cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám 

- A szerzıdés típusa és azonosítója (száma); a szerzıdés megkötésének, lejáratának,  
 megszőnésének idıpontja; a szerzıdés megszőnésének módja; a szerzıdés összege, a  
 szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme; valamint a törlesztés  
 módja. 

 
Amennyiben a vállalkozás a finanszírozási szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly 
módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon 
keresztül fennállt, akkor átadásra kerül   
 

- a bekövetkezés idıpontja 
- a bekövetkezés idıpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege 
- a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja és összege 
- a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének idıpontja és módja 

 
Ezen túlmenıen -adott esetben-  a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı 
átruházására, perre utaló megjegyzés, az elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a 
fennálló tıketartozás összege, valamint pénzneme is átadásra kerül. Minden tárgyhót követı 
ötödik munkanapig pedig át kell adni a fennálló tıketartozás összegét és pénznemét. 
 
Az adatokat a KHR – a törvényi elıírásoknak megfelelıen - a pénzügyi szolgáltatásra 
irányuló szerzıdés megszőnéséig kezeli. A vállalkozás jogosult bármely referenciaadat-
szolgáltatónál – korlátozás, és költségtérítés nélkül - tájékoztatást kérni arról, hogy milyen 
adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. 
 
A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a KHR-be került vállalkozás referencia adatait 
hitel/pénzkölcsön nyújtása, lízing, elektronikuspénz/készpénz helyettesítı fizetési eszköz 
kibocsátása illetve kezesség, bankgarancia, egyéb bankkári kötelezettség vállalása céljából, 
más referenciaadat-szolgáltató részére is átadhatja. 
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A vállalkozás írásban, személyesen, vagy postai úton kifogást emelhet referenciaadatainak a 
KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi 
vállalkozás által történı kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve 
törlését. A vállalkozás a kifogását benyújthatja az adatot átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, 
vagy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz - amely haladéktalanul továbbítja azt az 
érintett referenciaadat-szolgáltatónak. A kifogás átadásáról a KHR-t kezelı pénzügyi 
vállalkozás értesíti az ügyfelet. 
 
A referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a kézhezvételt 
követı 5 munkanapon belül köteles kivizsgálni a kifogást, majd a vizsgálat eredményérıl a 
nyilvántartott vállalkozást írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában 
legkésıbb két munkanapon belül tájékoztatni. 
 
Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, legkésıbb öt munkanapon belül köteles 
a helyesbített vagy törlendı adatot – a vállalkozás egyidejő értesítése mellett a KHR-t kezelı 
pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles 
átvezetni. 
 
A tájékoztatás kézhezvételét követı 30 napon belül a vállalkozás a székhelye szerint illetékes 
helyi bíróságon keresetet indíthat adatainak átadása és kezelése miatt, illetıleg azok 
helyesbítése vagy törlése céljából. A tájékoztatás elmulasztása miatti kereset benyújtására 
nyitva álló határidı a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidıtıl számítandó. 
 
 
Mercedes-Benz Credit Zrt. 
 
 
A tájékoztatót átvette, a tájékoztatást tudomásul vette: 
 
 
Dátum:…………………. Vállalkozás megnevezése…………………………………….… 
 
 
 
MAGATARTÁSI KÓDEX: 
 
A Mercedes-Benz Credit Zrt. csatlakozott a Magatartási Kódex aláíróinak köréhez. A Kódex 
II. részében foglalt, a „Szerzıdéskötés elıtti hitelezıi magatartás általános elvei”-t tartalmazó 
elıírások szerint ezúton felhívjuk a figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
fogyasztóvédelmi honlapjára, ahol megtalálhatja az egyes pénzügyi termékek leírását, 
összehasonlítását segítı alkalmazásokat. Az oldalt a Mercedes-Benz Credit Zrt. honlapjáról 
(www.mercedes-benzcredit.hu) link segítségével közvetlenül elérheti. 
 
 
A tájékoztatót átvette, a tájékoztatást tudomásul vette: 
 
 
Dátum:…………………. Vállalkozás megnevezése…………………………………….… 


