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2016-os év a BISZ Zrt. szempontjából a konszolidáció éve volt több szempontból 
is. Mivel jelentős, a társaság tevékenységét érintő jogszabályi változás nem 
történt, ezért sor kerülhetett számos technikai fejlesztésre az informatikai 
infrastruktúra kor szellemének megfelelő alkalmazkodása céljából. Mindezt 
úgy, hogy partnereink számára ne járjon fejlesztési teherrel. Az üzleti partnerek 
számában is a konszolidáció volt jellemző, hiszen az év folyamán folyamatosan 
csökkent a számuk elsősorban a takarékszövetkezeti integráció által vezérelve. 
Konszolidáció volt abból a szempontból is, hogy a hitelezési piac elkezdett magára 
találni és 2015-höz képest viszonylag jelentős növekedés volt megfigyelhető. 
Ez természetesen a hiteljelentések iránti keresletben is tükröződött. A lakossági 
devizahitel szerződések forintosításának év eleji lezárása után a hitelezési 
folyamatok szigorú, de elengedhetetlen szabályozottság mentén újra növekedést 
mutatnak. A BISZ Zrt. maximálisan igyekezett ezeket a folyamatokat kiszolgálni, 
a felelős hitelezést támogatni. A társaság szolgáltatásai - különösen a központi 
hitelinformációs rendszer (KHR) – természetesen folyamatosan működtek aktívan 
támogatva a hazai hitelezés elősegítését, a hitelezési kockázatok csökkentését. 
Mindezek mellett a vállalat sikeres és eredményes pénzügyi évet zárt.

A vállalatnak továbbra is célja, hogy hozzáadott értékű szolgáltatásokat nyújtson 
a törvényi keretek betartásával, az információ biztonságának és védelmének 
megőrzésével. Ennek mentén 2016-tól 2 új szolgáltatás is bevezetésre került 
partnereink számára. Az új szolgáltatások fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a 
szerződött partnerekkel karöltve tovább javítsuk az adatok minőségét. 

Szolgáltatásainkat ugyanakkor nem csak a partnereinkkel szeretnénk megismertetni. 
Fontosnak tartjuk, hogy a KHR-t, mint főtevékenységünk kulcsát a társadalommal is 
megismertessük és hogy rávilágítsunk arra, miért is van szükség erre a rendszerre és 
miért előnyös a hitelezésben részt vevők és a gazdaság számára. A KHR a hitelezés 
szoros velejárója, és mint ilyen a pénzügyi kultúra részét kell, hogy képezze. Ennek 
érdekében számos kiadványt készítettünk és véleményeztünk, konferenciákon és 
felsőoktatási intézményekben ismertetjük a szolgáltatás legfőbb jellemzőit. 

Szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak kiváló munkájukért és 
elkötelezettségükért, ügyfeleinknek pedig az aktív együttműködésükért 
és támogatásukért.

A BISZ Zrt. ügyfelei számára és természetesen így a BISZ Zrt. számára is a 2016-os 
év számos kihívást tartogatott. A növekvő verseny és koncentráció illetve egyes 
jogszabályok változása mind megoldandó feladatot jelentettek a pénzintéze-
teknek és egyszersmind a BISZ Zrt-nek is. 

Még a 2015-ös évben bevezetett természetes személyek adósságrendezésé-
ről szóló („Magáncsőd”) törvény alapján az adósságrendezési eljárások a KHR 
nyilvántartásába is bekerülnek és ezekről a KHR automatikus értesítést küld a 
Referencia-adatszolgáltatók (RASZ) számára.  Annak érdekében, hogy az auto-
matikus értesítéseket a RASZ-ok feldolgozhassák, fejleszteniük kellett IT infra-
struktúrájukat. Ehhez a BISZ Zrt. teszttámogatást (tesztforgatókönyvet és PILOT 
támogatást) biztosított még a 2015-ös évben minden érintettnek, azonban 
ezt a lehetőséget jó páran csak 2016-ban vették igénybe. Ennek megfelelően 
számukra egyedi teszttervet és forgatókönyvet állítottunk össze. Az új szab-
ványra történő átállás egész évben tartott, többszöri a pénzintézetek által kért 
meghosszabbítás révén. 

Az év során nagy hangsúlyt helyeztünk az adathelyességre és az adatok nap-
rakészségére. Ezen túlmenően meglehetősen sok fúzió (elsősorban a takarék-
szövetkezeti integráció, de 3 nagybanki fúzió is) előkészítésére és lebonyolítá-
sára is sor került. Ezekre a pénzintézetek sok esetben munkaszüneti napokon 
kerítenek sort. Ennek támogatására 2016-ban 10 hétvégén teremtettük meg a 
lehetőséget a KHR és/vagy KPKNY rendszerek karbantartásra történő rendkívüli 
nyitva tartásával. 

A felhasználókkal történő találkozásra igyekszünk minél több lehetőséget fel-
használni. 2016-ban 5 különböző konferencián vettünk rész hallgatóként, saját 
magunk két konferenciát szerveztünk a KHR-ről, ahol 127 pénzintézet 157 mun-
katársa vett részt, 108 db személyes tárgyalás zajlott a Partnerekkel, több mint 
3.200 db Help Desk rendszerben érkezett bejegyzésre válaszoltunk és számtalan 
telefonbeszélgetést folytattunk. A KHR konferenciákon a KHR felhasználásának 
szabályai és praktikus tanácsok hangoztak el.  Igyekszünk minden alkalommal 
figyelembe venni a Konferenciát követő visszajelzéseket. Minden évben, így 
2016-ban is elvégeztük a KHR és KPKNY felhasználók elégedettségi felmérését, 
amelynek keretében több mint 120 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza szolgálta-
tásaink színvonaláról. A visszajelzéseket beépítjük a következő évi szolgáltatás 
fejlesztési tervünkbe, melynek kialakításakor igyekszünk figyelembe venni a 
felhasználók kívánságait.   

Az elmúlt év – annak ellenére, hogy a BISZ Zrt.-nek nincs külföldről származó 
bevétele – gazdag volt külföldi kollégákkal folytatott megbeszélésekkel, tárgya-
lásokkal. Hagyományosan az ACCIS (Association of Consumer Credit Information 
Suppliers,) tagságból adódóan konzultációs jelleggel részt vettünk a szövetség 
által indított projektek munkájában. Ezek a CBDE (Cross Border Data Exchange), 
amely a határokon átnyúló hitelinformáció lehetőségét van hivatva feltérképezni, 
a GDPR (General Data Protection Regulation), amely az EU által elfogadott új 
adatvédelmi irányelvek iparágat érintő fejleményeiről adott rendszeres informá-
ciót, valamint hozzászólást írtunk az EBA (European Banking Association) felé 
készülő ACCIS állásponthoz a Fogyasztói Adatok gyűjtése és megosztása előtt 
tornyosuló akadályokról.  

Két külföldi delegációnak (egyiptomi és vietnámi) angol nyelvű prezentációt 
tartottunk a magyar KHR működéséről. 

Az év során új szolgáltatások üzleti igényét, követelményjegyzékét, kereske-
delemi árazását végeztük el annak érdekében, hogy informatikai fejlesztésük 
megkezdődhessen, valamint 2 új szolgáltatás került bevezetésre: a PD kalkulátor 
és az Üzleti értesítés szolgáltatások. 

2016-ban nagy hangsúlyt fektettünk a társadalmi kapcsolatok és a cégarculat 
kérdésére is, mely a BISZ Zrt. arculati dokumentumának év eleji elfogadásával 
és megújulásával indult. Az év folyamán  egy tájékoztató kiadványt készítet-
tünk a KHR-ről a széles közönség számára, továbbá két rövid animációs film is 
legyártásra került: a KHR és a BISZ Zrt. szolgáltatásairól, valamint az újonnan 
bevezetett PD szolgáltatásról. Több megjelenés is történt írott és audiovizuális 
média felületen is.

A vállalat rendkívül sikeres üzleti évet zárt 2016-ban. A tárgyévi eredményt közel 
6%-kal sikerült növelni. Ebben a legfontosabb tényezők a következők voltak:

3.1. BEVÉTELEK
A vállalat összes bevétele 10,6%-kal nőtt az előző évhez képest.

A bevétel növekedésben jelentős szerepe volt a befektetett vagyonon realizált 
kamatbevételnek és árfolyameredménynek. Az előző évhez képest 176%-os 
növekedést sikerült elérni. Az elért évesített bruttó 4,5%-os eredmény a jelen-
legi kamatkörnyezetben a konzervatív befektetési politika mellett jelentősnek 
számít.

A szolgáltatásokból származó árbevétel magába foglalja az egyéb pénzügyi szol-
gáltatásból (hitelreferencia szolgáltatás - KHR) és a nem pénzügyi szolgáltatás-
ból (díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozatok központi nyilvántartása – KPKNY) 
származó bevételeket.

Mivel a vállalat árat nem emelt, a pénzügyi szolgáltatásból származó bevétel 
növekedését (3,3%) döntően a hiteljelentések igénybevétele befolyásolta. 
A lakossági lekérdezések (hiteljelentések) száma 1,7%-kal növekedett 2015-höz 
képest, valamint az átlagos lekérdezés árak a sávos árazás miatt 1,5%-kal maga-
sabban alakultak. Ennek köszönhetően a lakossági lekérdezések díjbevétele 
3,2%-kal nőtt.  Mivel a vállalati lekérdezések száma elmaradt az előző évhez 
viszonyítva, így az ebből származó bevétel 1,25%-kal csökkent. Ezt viszont bőven 
tudta ellensúlyozni a vállalat által kínált kiegészítő szolgáltatásokból származó 
bevétel növekedése, mely mintegy 55%-kal nőtt az előző évhez képest. 

A nem pénzügyi szolgáltatásból származó bevétel a díjmentes készpénzfelvételi 
nyilatkozatok központi nyilvántartásából (KPKNY) származott. A 2014 végi indulás 
óta lassú és fokozatos növekedés figyelhető meg a rendszerben tárolt érvényes 
nyilatkozatok számát illetően. Ennek megfelelően a bevételek több, mint 8%-át 
tette ki 2016-ban ezen szolgáltatás árbevétele, és közel 9%-kal növekedett 
2015-höz viszonyítva. A 9%-os növekedés közel felét az ezen szolgáltatáshoz 
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások adták.

3.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
A vállalat tovább folytatta szigorú költséggazdálkodását. Ennek megfelelően 
a költségek és ráfordítások mértéke mindössze 1,2%-kal növekedett. A vállalat 
továbbra is elkötelezett a költséghatékony üzleti megoldások irányában és törek-
szik az üzleti környezethez alkalmazkodó automatizált struktúra kialakítására.

3.3. EREDMÉNY
2016-ban a BISZ Zrt. 621.333 eFt adózás előtti eredményt ért el, mely 244.459 
eFt-tal (65%) haladja meg a tervezettet. A többlet 62%-a a bevételek többle-
téből, 38%-a költségmegtakarításokból ered. Ennek eredményeként az adózott 
eredmény 548.334 eFt lett.

3.4. CASH FLOW
A társaság cash flow-ja kiegyensúlyozott, szabad pénzeszközeinek kisebb része 
a befektetési szabályzatnak megfelelően 1-3 hónapos fix betétekben került elhe-
lyezésre. 2016-ban a BISZ Zrt. vagyonának nagy részét az alacsony kamatkörnye-
zet miatt konzervatív befektetési politika alkalmazásával egy vagyonkezelőhöz 
adta befektetésre.

3.5. VAGYONI HELYZET
A társaság likviditása tovább javult és nőtt a mérlegfőösszege (2.966.212 eFt, 
+23,8%). A társaság eszközeit saját forrásból finanszírozza. A vagyoni helyzet 
stabil, a vállalat elegendő pénzügyi erőforrással rendelkezik működéséhez, fej-
lesztéseihez. Pénzügyi mutatói kiemelkedő stabilitásról tanúskodnak.

4.1. CSATLAKOZOTT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK
Erősödődő piaci verseny és koncentráció jellemezte a 2016-os évet a BISZ Zrt. 
ügyfelei számára. A koncentrációt legkézzelfoghatóbban a KHR illetve KPKNY 
szolgáltatásokat aktívan használó partnerek számában beállt csökkenés jellemzi. 
A KHR tekintetében az év elején 403 db aktív RASZ az év végére 376 db-ra csök-
kent. A KPKNY esetében ez a csökkenés még radikálisabb, hiszen 2016 januárban 
még 131 nyilatkozatadat-szolgáltató fizetett a szolgáltatás igénybevételéért, 
addig december végére ez a szám 82-re zsugorodott.

4.2. KHR - LAKOSSÁGI ALRENDSZER
A lakossági alrendszer hitelszerződéseinek állapot szerinti 
megoszlásában 2016 során is folytatódott az elmúlt években 
is tapasztalt trend: A fennálló hitelszerződések részaránya 
tovább csökkent, míg a megszűnt szerződések részaránya 
növekedett. A fennálló hitelszerződések darabszáma év 
végére a megelőző évhez képest közel 3%-kal csökkent. 
A megszűnt hitelszerződések darabszámának növekedése 
a pozitív tartalmú tárolhatósági nyilatkozatok növekvő 
számának köszönhető. A megelőző év értékéhez képest 
közel 26%-os növekedés tapasztalható itt. Összességében 
tekintve a darabszámokat, év végére csaknem 2%-kal növe-
kedett a KHR-ben nyilvántartott lakossági hitelszerződések 
darabszáma  2015 év végéhez képest.

Az elmúlt év során a nyilvántartott természetes személyek 
száma, két rövidebb periódust leszámítva, folyamatos 
növekedést mutatott, mely megfelel az elmúlt évek ten-
denciájának. Az összesen nyilvántartott 4,981 millió termé-
szetes személy az ország felnőtt lakosságának 61,4%-a.

A fennálló mulasztással rendelkező hitelszerződések darab-
száma az év elején csökkent, egész addig, míg június hónap 
során egy referenciaadat-szolgáltató újra nem nyitott közel 
70 ezer mulasztást. Az év második felében újra csökkenésnek 
indult ez a mennyiség, és az év végére kis mértékben megha-
ladta az év eleji értéket. A megszűnt események mennyisége 
a tavalyi évhez képest több mint 20%-ot csökkent, nagyban 
köszönhetően az újranyitásnak. Az újranyitások nélkül ez a 
csökkenés 6%-os lenne.

A hitelezési aktivitás egyik mutatószáma a KHR-ből igé-
nyelt hiteljelentések mennyisége, hiszen a KHR törvény 
előírja az adatbázis lekérdezését a pénzintézetek számára a 
hitelképesség vizsgálatának részeként. Immár negyedik éve 
erőteljesen növekszik a hitelintézetek által lekért lakossági 
hitelinformációk darabszáma. 2016-ban 3,418 millió darab, 
míg 2015-ben a 3,361 millió darab volt, ami az elmúlt évben 
további 1,7%-os növekedést jelentett.

A hitelezési aktivitás másik fontos mutatószáma az újon-
nan rögzített lakossági hitelszerződések darabszáma. Ezen 
mutatószám a tárgyévben átlagosan havonta 103,4 ezer 
darab volt, ami az egész évet tekintve 143 ezer darabbal 
elmarad 2015-ös évtől, éves szinten így 10,3%-kal kevesebb 
darab hitelszerződést került megkötésre 2016-ban, mint 
2015-ben. Az újonnan kötött hitelszerződések volumene 
(Ft-ban kifejezve) ellenben 27% kal nőtt 2016-ban (1.145 
milliárd Ft) 2015-höz képest (902 milliárd Ft). Ez jelentős 
mértékben a jelzálog fedezetű hitelek felfutásának (2016: 
600 milliárd Ft; 2015: 430 milliárd Ft) köszönhető.

Összességében (hiteljelentések száma növekszik, új szerző-
dések darabszáma csökken, ellenben volumene erősen nő) a 
pénzintézetek kissé szigorodó kockázat elbírálására és a jel-
zálog fedezetű hitelezés előretörésére következtethetünk.

Az adósságrendezési eljárásban résztvevő természetes sze-
mélyek száma folyamatos emelkedést mutatott az év során.

4.3. KHR - VÁLLALKOZÁSI ALRENDSZER
A vállalkozási alrendszerben nyilvántartott hitelszerződé-
sek összesített darabszáma továbbra is csökkenő tenden-
ciát mutat, melyet a megszűnt hitelszerződések számának 
csökkenése okoz. A fennálló hitelszerződések darabszáma 
2016 áprilisában jelentősen csökkent, melynek oka 7 ezer 
szerződés egyidejű lezárása. A második félév során újra 
növekedésnek indult a szerződések száma, és év végére 
megközelítette a megelőző év végi értéket is. 2016 végén 
a tárolt vállalkozási hitelszerződések 35,34%-a fennálló, 
64,66%-a megszűnt státuszú volt.

Tovább javul a vállalkozási hitelportfolió, hiszen a fennálló 
késedelmek darabszáma folyamatosan csökkent a tárgyév 
során, ami azt mutatja, hogy a fennálló késedelmek lezárá-
sának üteme meghaladja az új fennálló késedelmek beke-
rülési ütemét.  2016-ban havonta átlagosan 2.880 új kése-
delmet rögzítettek a pénzügyi intézmények a rendszerben. 
Ez az érték az áprilisi (egy adatszolgáltató késedelmes 
adatátadása miatt irreálisan magas darabszámot mutató 
hónap) darabszámok kihagyásával 1.600-ra csökken, ami 
átlagosan havi 350 darabbal volna kevesebb, mint a 2015-
ös értékek, tehát a késedelmek keletkezésében az elmúlt 
években bekövetkezett tendencia (csökkenés) 2016-ban 
tovább folytatódott.

A vállalkozási hiteljelentések száma az összesített 489 ezer 
darabos értékkel 8 ezer darabos csökkenést mutat 2015-höz 
képest. Havi átlagban 40,7 ezer darab hiteljelentés került 
kiszolgálásra, ami nagyjából 700 darabbal kevesebb, mint a 
megelőző év értéke. 

Az újonnan megkötött szerződés darabszám adatokból a 
hitelezési aktivitásra következtethetünk. Az újonnan rögzí-
tett vállalkozási hitelszerződések száma 2016-ban átlagosan 
havi 9,8 ezer volt, az év során összesen 118 ezer új hitelszer-
ződést rögzítettek a Partnerek a rendszerbe. A megelőző 
évhez viszonyítva havi szinten közel 300 szerződéssel több 
került a tárgyév során rögzítésre.
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A KHR lakossági alrendszerében nyilvántartott fennálló és megszűnt 
hitelszerződések száma éves szinten (év végi állapot, ezer db.)

A KHR lakossági alrendszerében nyilvántartott fennálló és meg-
szűnt mulasztások száma éves szinten (év végi állapot, ezer db.)

A KHR lakossági alrendszeréből lekért hiteljelentések száma 
(ezer db.)

Új lakossági hitelszerződések száma a KHR-ben (ezer db)

Adósságrendezési eljárások száma 2016-ban  
(a folyamat státusza szerint, heti bontásban, db)
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A KHR vállalkozási alrendszerében nyilvántartott fennálló és meg-
szűnt hitelszerződések száma éves szinten (év végi állapot, ezer db.)

A KHR vállalkozási alrendszerében nyilvántartott fennálló és meg-
szűnt késedelmek száma éves szinten (év végi állapot, ezer db.)
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A KHR vállalkozási alrendszeréből lekért hiteljelentések száma 
(ezer db)

Új vállalkozási hitelszerződések száma a KHR-ben (ezer db)
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4.4. KHR EARLY WARNING SZOLGÁLTATÁS
Annak ellenére, hogy KHR-EW szolgáltatásra új partnert nem sikerült szerződtetni 
2016-ban, sőt egy partner fel is mondta szolgáltatást, az árbevételünk 14%-kal 
bővült és kevéssel maradt csak 54 mFt alatt. E növekedés a figyelt vállalkozások 
számának emelkedésével magyarázható.

4.5. BANKINFORMÁCIÓ, TÖMEGES ADATKISZOLGÁLÁS, 
HITELKOCKÁZAT MÉRÉS,  KHR-PAQ SZOLGÁLTATÁS, 
DATAMANAGEMENT
A piaci koncentráció a BISZ Zrt. részére hátrányos, hiszen a várható havidíj-bevé-
telek hosszútávon csökkenek, illetve az egy pénzintézettől érkező lekérdezések 
átlagára is csökken, ha több lekérdezést indít (hiszen a beolvadt cég lekérdezései 
nem a legmagasabb árú alapsávból indulnak). Ezt rövidtávon az adatok migráci-
ójában segítséget nyújtó Datamanager szolgáltatásunk bevétele ellensúlyozza. 

Az év során 23 datamanager ajánlatot adtunk, amelyből 15 még 2016-ban be is 
fejeződött, melynek nyomán 9,3 mFt árbevétel értünk el, amellyel megdupláztuk 
a 2015-ös árbevételt.  

A fokozódó piaci verseny és  a  prudens hitelezés biztosítása érdekében a pénz-
intézetek számos adat beszerzésében érdekeltek. Ezen adatokat a hiteljelenté-
sek egyedi lekérdezéséből és aggregálásból maguk is előállíthatnák, azonban a 
BISZ Zrt. már évek óta kínálja ezen adatok tömeges kiszolgálásnak lehetőségét. 
A bankok részére ez hatékony és praktikus megoldás, hogy a BISZ Zrt.-re bízzák 
az adatok kigyűjtését és továbbítását. A tömeges adatkiszolgálás részben men-
tesíti a KHR adatforgalmát és adatátviteli csatornáit másrészt extra bevételt 
generál a társaságnak. A 2016-os évben már más bankinformációs szolgáltatást 
is végeztünk partnereink számára. Ennek segítségével az adott bank a piacon 
elfoglalt helyét tudja visszamérni, pontosítani. 2016-ban 16 új szerződést kötöt-
tünk 11 partnerrel (tehát az egy partnerrel kötött több szerződésre is van példa), 
de a korábbi évek áthúzódó szerződéseiből adódóan is e bankinformációs szol-
gáltatásokhoz kapcsolódó 2016-os árbevétel meghaladta a 83 mFt-ot , amely 
80%-nál nagyobb növekedés 2015-höz képest, azonban a piac hektikusságából 
fakadóan erre a növekedési szintre 2017-ben már nem lehet számítani.

6.1. ADATSZOLGÁLTATÁSOK
A vállalat valamennyi, jogszabályi előírások által meghatározott kötelező adat-
szolgáltatási kötelezettségének eleget tett (havi kötelező adatszolgáltatás a 
Magyar Nemzeti Bank felé; negyedéves felügyeleti jelentés az MNB felé).

A BISZ Zrt.-hez 2016-ban 1.542 alkalommal érkezett hatósági adatszolgáltatási 
megkeresés, ezen adatkérésekre a szükséges válaszokat a törvényi határidőn 
belül megadtuk. A hatósági adatszolgáltatások száma – a korábbi évek trendjé-
hez hasonlóan – jelentős emelkedést mutat. A 2016-os év darabszámai a 2015-ös 
teljes évhez képest 33%-os növekedést, míg a 2014-es évvel összevetve 61%-os 
emelkedést mutatnak.

A KHR-ben nyilvántartottak részére kérésükre 29.251 darab Saját hiteljelentést 
adtunk ki, amelyek közül 16.348 darab (56%) elektronikus módon bocsátottunk a 
kérelmezők rendelkezésére. A Saját hiteljelentések száma a 2015-ös teljes évhez 
képest 29%-os, míg a 2014-es évvel összevetve 67% os növekedést mutat.

6.2. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, INFORMÁCIÓVÉDELEM
A BISZ Zrt. a hitelreferencia szolgáltatás teljes területén az ISO/IEC 27001:2013 
és az ISO 9001:2015 szabványok követelményeinek megfelelő információvédelmi 
és minőségirányítási (integrált) rendszert alkalmaz. Az éves auditprogramnak 
megfelelően az információvédelmi és minőségirányítási rendszer hatékony 
működésének megőrzése érdekében belső auditok kerülnek végrehajtásra. 
2015-ben a társaság átállt az aktuális, még szigorúbb információbiztonsági ISO 
27001-es szabványverzióra, majd 2016-ban a 9001-es minőségirányítási szabvány 
esetében is végrehajtotta az átállást az új szabványra.

7.1. ÜZLETI ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE
7.1.1. KHR fejlesztése

Az év során a KHR-ben elvégzett rendszerfejlesztéseket (mivel törvényváltozás 
nem volt) nem kötelező jelleggel vezettük be az automata interface-t hasz-
nálók számára. Az opcionális szabványt rendszerbe állítók (illetve a manuális 
WEB-es eléréssel rendelkezők) két új szolgáltatást vehettek igénybe a KHR 
keretrendszerén belül:

  Lakossági negatív értesítés
  PD Kalkuláció

A Lakossági negatív értesítés szolgáltatást a 2014-évi KHR tv. módosítás tette 
lehetővé, mely szerint a pénzintézet értesítést kérhet a KHR-ből, amennyiben a 
fennálló szerződésen más pénzintézet által rögzített negatív esemény keletke-
zik, vagy az ilyen eseménnyel rendelkező szerződésben változás következik be. 

A PD (Probability of Default) kalkuláció az MNB által készített tanulmányon alap-
szik, amelynek keretében, csaknem a teljes minta felhasználásával a gazdasági 
társaságok jellemzői alapján hitel bedőlési valószínűséget jelezhetünk előre. 
A modellt márciusban kapták meg a BISZ Zrt. szakemberei és a KHR keretrend-
szerét felhasználva (ugyanakkor adatvédelmi okokból KHR adataitól függetlenül) 
elkészítették és letesztelték a szolgáltatást. A bevezetésre két fázisban került sor. 
Az első lépcső szeptemberben indult majd decemberben kiegészítésre került 
mind a szabályzat, mind a szolgáltatás, hogy amennyiben az ügyfél KHR-ben 
lévő adatai felhasználásához hozzájárul a PD kalkuláció során, úgy a szükséges 
hiteladatokat a szolgáltatás a korábban lekért KHR hiteljelentésből emelje át 
és dolgozza fel. A bevezetés időszakára a pénzintézetek számára az év végéig 
(2016. december 31-ig) díjmentességet biztosítottunk. 

7.1.2. KPKNY fejlesztés

A KPKNY rendszerben tervezett üzleti szolgáltatás bővítés nem volt, így 2016-
ban csak az éles működés során kapott észrevételek kerültek átvezetésre, az új 
KPKNY verzió 2016. július végén  állt éles üzembe.

7.1.3. HelpDesk Rendszer fejlesztés

2016 során a rendszer szinten tartó fejlesztésére és a jövőbeli új üzleti szolgálta-
tások támogatását lehetővé tevő modul kialakítására került sor.

Nagyon jelentősen csökkent a KPKNY szolgáltatást igénybe 
vevő adatszolgáltatók száma, ami csaknem kizárólag a 
Takarékszövetkezeti integrációnak köszönhető. 2016 év 
elején még 131 db pénzintézett volt a rendszer felhasz-
nálója, míg év végére 82 db-ra tehát 2/3-ára olvadt a 
januári felhasználó szám. Ugyanakkor a tárolt nyilatkozat 
darabszámok, bár enyhén lassuló mértékben, de tovább 
növekedtek. Összességében a BISZ Zrt. úgy látja, hogy 
koncentrálódott a piac.

A vállalat által szolgáltatott hiteljelentések a kockázat-elbí-
rálási folyamat hatékony eszköze, emiatt különösen fontos 
a szolgáltatott adatok minősége és helyessége. Bár az 
adatok gazdái maguk a pénzintézetek, a BISZ Zrt. érdeke is, 
hogy támogassa partnereit a megfelelő minőségű adatok 
szolgáltatásában. Az eddig alkalmazott adathelyességi 
eszközök (adatvizsgálatok, kezelési díjak, inputszűrők) a 
továbbiakban is megmaradnak és alkalmazásra kerülnek. 
Az adatminőség javítása mind a társaság, mind a partne-
rek, mind a nyilvántartott személyek érdeke, mely intenzív 
együttműködést igényel.

Az alábbi adathelyességi mutató grafikonján látható, hogy 
a 2016 márciusát követő adathelyességi felülvizsgálatra 
szoruló tételek esetében megtett javítások, a visszaérke-
zett kivétel visszajelzések és az ezt követő új értékhatárok 
kialakítása tovább növelte a KHR adattisztaságát. 

Az adathelyesség minőségének javítása szempontjából 
kedvező az MNB 2017-es prudenciális ellenőrzési tervében 
meghirdetett és az L10-11 adatszolgáltatásra is kiterjesztett 
adathibával szembeni zéró tolerancia elve, mely 2017.03.31-
től lép életbe, így 2017-re további javulást várunk.

*Adathelyesség % (alrendszerenként) = 1 – helytelen adatú-
nak vélt szerződések száma /összes szerződés száma

illetve ugyanez másképpen:

Adathelyesség % (alrendszerenként) = helyes adatúnak vélt 
szerződések száma /összes szerződés száma

A DÍJMENTES KÉSZPÉNZ FELVÉTELT 
LEHETŐVÉ TEVŐ FOGYASZTÓI 
NYILATKOZATOK KÖZPONTI 
NYILVÁNTARTÁSA

ADATHELYESSÉG, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

INFORMATIKAI RENDSZEREK 
FEJLESZTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI 
TAPASZTALATOK

5.

6.

7.

4.

5.

6.

7.

KPKNY nyilatkozatok (hó végi állapot, ezer db.)

Adathelyesség*
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2016. februárjában új feldolgozó technológiának köszönhe-
tően gyorsult a KHR válaszideje.

A BISZ Zrt. szolgáltatásait támogató informatikai rend-
szerek rendelkezésre állása továbbra is közel 100%-os 
volt, az üzletszabályzatokban meghatározott elvárásokat 
meghaladta.

7.2. IT TECHNIKAI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE, MŰKÖDÉSE

csomag (db) Sebesség (Byte/sec)

2016.02.05.
Új technológia 

bevezetése a KHR 
központi szerverében 

 a  válaszadás 
sebessége nő

BISZ Központi Hitelinformációs 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.
Telefon: 06 1 421-2555

Fax: 06 1 421 2550
email: info@bisz.hu

www.bisz.hu
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