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KHR NYILATKOZAT 

A HUNGARIAN REAL ESTATE FINANCING ZRT. (továbbiakban Társaság) PÉNZÜGYI 

SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ, VAGY PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSSAL RENDELKEZŐ TERMÉSZETES 

SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

 
Nyilatkozó (teljes) neve 

 

 
Születési neve 

 

 
Születési idő, hely 

 

 
Anyja születési neve 

 
 

 
Igazolvány típusa és száma 

 
 

 
Lakcíme 

 
 

 
Levelezési cím 

 
 

 
Elektronikus levelezési cím 

 
 

 

Társaság tölti ki! 

Igényelt szolgáltatás megnevezése 

 

Szerződés száma 

 

Szerződés azonosító 

 

 

Átadhatósági Nyilatkozatot rögzítő szakterület tölti ki! 

 
Rendszerbeli rögzítés dátuma: 

 
Rögzítő aláírása: 

 
 
Tárolhatósági Nyilatkozatot rögzítő szakterület tölti ki! 

 
Rendszerbeli rögzítés dátuma: 

 
Rögzítő aláírása: 

 

Pénzügyi szolgáltatás igényléskor kitöltendő: 
Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint jelen igénylés benyújtásakor a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, volt BAR) 
NEGATÍV nyilvántartásában nem szerepelek, illetve tudomásul veszem, hogy amennyiben mégis, úgy a Társaság a pénzügyi 
szolgáltatásra vonatkozó kérelmet jogosult – erre hivatkozva – elutasítani.  
 

Igen                          Nem 
 

 
Felhatalmazom a Társaságot arra, hogy a KHR nyilvántartásában fenti állításomat ellenőrizze. 
 

Igen                          Nem 
 

Kijelentem, és jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Társaság a Központi Hitelinformációs Rendszerről, a 
nyilvántartásba kerülés eseteiről, nyilatkozati, adatkérési és jogorvoslati lehetőségeimről a „Tájékoztató magánszemélyek 
részére a Központi Hitelinformációs rendszerről,” elnevezésű nyomtatvány átadásával tájékoztatott.  
 
 
A „Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs rendszerről,” elnevezésű nyomtatvány átvételét e 
Nyilatkozat aláírásával elismerem. 

 
Igen                          Nem 
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Pénzügyi szolgáltatás igénylésekor irányadó szabályok: 
 
Tudomásul bírok arról, hogy a jelen Nyilatkozathoz mellékelt, „Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs 
rendszerről,” elnevezésű nyomtatvány szerinti Szerződéskötéshez kapcsolódó, 3.1. pont szerinti „SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ 
KAPCSOLÓDÓ” adataim a fent hivatkozott szerződés megkötését követően, az ott meghatározott adatok szolgáltatása mellett 
bekerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisába. 
 
Tudomással bírok arról, hogy a Tájékoztató 3.1. pontja szerinti adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt kezeli a KHR-t 
kezelő pénzügyi vállalkozás, illetve arról, hogy adataimat kérésemre a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony 
megszűnését követő, további, legfeljebb 5 évig kezelheti. 
Tudomással bírok továbbá arról, hogy hozzájárulásom megadása esetén a 3.1. pont szerinti „SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ 
KAPCSOLÓDÓ” adatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás más referenciaadat-szolgáltató részére a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011.évi CXXII.tv. (továbbiakban: KHR tv. ) hatálya alá tartozó szerződések általam történő kezdeményezése 
esetén átadhatja. 
 
Tudomásul veszem, más referenciaadat-szolgáltató részére való adatátadására vonatkozó Nyilatkozatom tekintetében, hogy 

• amennyiben más referenciaadat-szolgáltató részére való adatátadáshoz nem járulok hozzá, a KHR-ben e tény kerül 
rögzítésre; 

• az adatátadás (átvétel) körében tett nyilatkozatom valamennyi, az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére vonatkozik; 

• amennyiben nyilatkozatomat a későbbiekben megváltoztatom – azt visszavonom, vagy megadom – ezen újabb 
nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre; 

• hozzájáruló és visszavonó nyilatkozatomat a fenti okból átadott és kezelt adatok tekintetében – az adatok KHR-ben történő 
nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor megadhatom. 

 
Tudomásul veszem, Szerződés megszűnését követő adatkezelésére vonatkozó Nyilatkozatom tekintetében, hogy  
 

- hozzájáruló és visszavonó nyilatkozatomat a fenti okból átadott és kezelt adatok tekintetében – az adatok KHR-ben történő 
nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor megadhatom. 

- hozzájáruló és visszavonó nyilatkozatom mindig a konkrétan nevesített szerződésre vonatkozik. 
 

Pénzügyi szolgáltatás igényléskor, illetve már előzőleg megtett nyilatkozatok esetleges módosítása 
esetén kitöltendő! 
A fenti, és hivatkozott tájékoztatások mellett az alábbi Nyilatkozatot teszem:  

Kérem a szerződéses jogviszony megszűnését követő –legfeljebb- 5 évig tartó adatkezelést. 
 

Igen                           Nem 
 
Hozzájárulok ezen adatkörben adataim más referenciaadat-szolgáltató részére történő átadásához/ részéről történő adatátvételhez. 

 
Igen                          Nem 

 
Tudomásul veszem, hogy a fenti nyilatkozatomtól függetlenül a más - azaz a kézhez vett „Tájékoztató magánszemélyek részére a 
Központi Hitelinformációs rendszerről,” elnevezésű nyomtatvány 3.2. pontja szerinti, „EGYES ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 
ADATÁTADÁS”” szerinti - adatok a KHR tv. kötelező szabályai szerint kerül(het)nek átadásra más referenciaadat-szolgáltatók 
részére, illetve azokat a KHR-t kezelő szervezet a törvényben meghatározott ideig kezeli. 
 
Kérem, hogy részemre a KHR törvényben teljesítendő adatszolgáltatást, tájékoztatást a Társaság postai úton, a fent megadott 
lakcímre kézbesítse.  
 
Ezen nyilatkozatom az elektronikus kommunikációs eszközön történő adatátadás esetleges kockázatait mérlegelve adtam meg, az 
ezen eszköz igénybevétele miatti esetleges banktitok sértés okán a Társasággal szemben igényt nem érvényesítek.   
 
 
Kelt: ……………………………………. , …….…. év ……………………..………... hó …………. napján 
 
 
 

……………………………...………….……… 
Nyilatkozattevő aláírása 

 

                                                           
 Amennyiben Ön az adatátadáshoz nem járul hozzá, kérelmét a fizetőképességre vonatkozó adatok ellenőrizhetőségének hiányában a hitelező 

elutasíthatja. 


