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A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) a korábbi Bankközi 

Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) új elnevezése. Ezt az immár teljes adós 

nyilvántartási rendszert a pénzügyi szervezetek működtetik a Központi Hitelinformációs 

Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) rendelkezései szerint 

a BISZ Zrt. (KHR-t kezelő pénzügyi szolgáltató) technikai segítségét felhasználva. 
 

KHR listára többek között az a természetes személy kerül, aki szerződésben vállalt 

kötelezettségének, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói 

hitelszerződésben 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 fennáll. 

Vállalkozások esetében az kerül fel az aktív adóslistára, aki vállalt fizetési 

kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása 

több mint harminc napon keresztül fennállt. 
 

A KHR tv. rendelkezései értelmében Ön tájékoztatást kérhet bármely pénzügyi 

intézménytől (Referenciaadat  szolgáltatótól) arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR- 

ben. Ezen túlmenően Ön arról is tájékozódhat, hogy adatait mely Referenciaadat 

szolgáltató adta át a KHR-be. 

 
Fenti adatszolgáltatást a KHR „Saját Hiteljelentés szolgáltatása” (korábban 

Ügyféltudakozvány) biztosítja valamennyi magánszemély és vállalkozás számára. A 

tájékoztatás kérés eredményeként Ön megismerheti a KHR rendszerben tárolt adatokat, 

az adatokat felvivő pénzügyi intézményt, illetve a hozzáféréssel kapcsolatos információkat. 

Ön a Saját Hiteljelentést bármely pénzügyi szervezettől kérheti (évente egy alkalommal 

díjmentesen), továbbá ezt az adatkérést a BISZ Zrt. részére is benyújthatja. 

 
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat 5 évig kezeli, az alábbi 

esetek kivételével: 

- az átadott adat azonnal és véglegesen törlésre kerül, ha a lejelentő intézmény nem 

azonosítható be, vagy ha a referencia adat jogellenesen került lejelentésre; 

- a késedelmes tartozás megfizetésre került, ebben az esetben a tartozás teljesítésétől 

számított 1 év elteltével kerül törlésre a referencia adat. 

A veszteséggel vagy megegyezéssel, azaz Ön számára fizetési kedvezményt, elengedést 

biztosító megállapodással lezárt tartozások a lezárástól számított 5 évig (az eredeti 

adatátadástól számítva legfeljebb10 évig) láthatóak a KHR rendszerben, az Ön külön 

hozzájárulása nélkül is, majd ezt követően automatikusan törlésre kerülnek. 

Az 5 éves időtartam számítása az alábbiak szerint történik: 
- amennyiben a késedelmes tartozás nem került megfizetésre, az 5 évet a referenciaadat 

átadásának napjától számított 5. év végétől kell számítani (ebben az esetben a szerződés 

adatai az átadást követő 10 év letelte után kerülnek törlésre a KHR-ből); 

- amennyiben valótlan adatközlés, vagy hamis vagy hamisított okirat használata miatt, 

vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos visszaélés miatt került sor az 

adatközlésre, az 5 évet az adatátadás időpontjától kell számítani. 



 

A KHR tv. lehetővé teszi, hogy az ügyfelek kifogást emelhessenek a referenciaadataiknak 

a BISZ Zrt. részére történt átadása, azoknak a BISZ Zrt. által történő kezelése ellen, 

továbbá  kérhetik a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. 
 

Ön a kifogást benyújthatja ahhoz a pénzügyi szervezethez, amelyik a kifogásolt adatot a 

KHR-be továbbította, illetve megküldheti erre vonatkozó panaszát a BISZ Zrt. részére is, 

amely továbbítja azt az érintett pénzügyi intézmény számára. 
 

Bővebb információ ITT található a BISZ Zrt. honlapján a KHR működéséről és a Saját 

Hiteljelentés szolgáltatásról, továbbá a KHR-re vonatkozó Magyar Nemzeti Bank által 

kiadott mintatájékoztatót megtalálja ITT. 
 

Hasznos elérhetőségek: 
 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai : 

Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Zrt. 
Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27. 

honlap:  www.bisz.hu 

telefon: (+36 1) 421-2505 

 
Felügyeleti hatóság: 

Magyar Nemzeti Bank 
Telephely cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 

honlap:  www.mnb.hu 

telefon: (+36 80) 203-776 

 
Adatvédelmi Hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

honlap:  www.naih.hu 

telefon: (+36 1) 391-1400 

http://www.bisz.hu/lakossagi-hitelszerzodes-nyilvantartas
http://alk.mnb.hu/data/cms2325008/khr_mintatajekoztato_140124.pdf
http://www.bisz.hu/
http://www.mnb.hu/
http://www.naih.hu/

