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2017 a stabil hitelezési növekedés éve volt Magyarországon mind a vállalati, mind 
a lakossági területet illetően. Ez a folyamat összefüggésben áll a magyar gazdasági 
növekedéssel, melyet számos gazdasági folyamat és körülmény segített, köztük az 
alacsony kamatkörnyezet, a növekvő bérek és foglalkoztatás, a Magyar Nemzeti Bank 
hitelezést ösztönző programjai. 

A hitelezés felfutása azonban lényeges, hogy szabályozottan és a hitelezési kockázatok 
megfelelő felmérésével menjen végbe. Ebben a folyamatban tud hatékony segítséget 
nyújtani a Központi Hitelinformációs Rendszer, mely 2012 óta un. teljes listás, az összes 
pénzintézet által folyósított hitelszerződést tartalmazza. A BISZ Zrt., a KHR üzemeltető 
szerepéből eredően fontos szereplője a hitelezési szektornak. A KHR-ben található 
információk segítségével a hitelt nyújtó pénzintézet felelősen tudja felmérni, hogy a 
hiteligénylő megfelelő módon tudja e majd a jövőben fizetni a hitel pénzügyi terheit, 
míg a hitelfelvevő akár kedvezményekhez, gyorsabb elbíráláshoz és egyben a rendszerbe 
épített védelemhez juthat ezáltal.

Az elmúlt évek intézkedéseinek, a biztonságosabb hitelezésnek és a KHR információinak 
köszönhetően a pénzügyi intézmények portfoliójának minősége folyamatosan javult, 
egyre kevesebb a késedelemmel/mulasztással rendelkező ügyfelek aránya. A folyamat 
azonban természetesen nem állhat meg, még mindig van tér a további javulásra.

A BISZ Zrt. határozott célja, hogy a prudens hitelezést különböző pénzügyi 
szolgáltatásokkal támogassa, mely magában foglalja a pontosabb hitelkockázat-elbírálás 
elősegítését, ezáltal a fentebb említett portfolió minőség javulás előmozdítását és 
indirekten a hitelezés kontrollált keretek közötti növekedését. 

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 elkötelezet-
tségükért, ügyfeleinknek pedig az aktív együttműködésükért és támogatásukért.

2017-ben a BISZ Zrt.-t érintő jelentős jogszabályi változás nem történt, ám a jövőben alkal-
mazandó jogszabály változásokra (EU-s adatvédelmi rendelet [GDPR], új ügyvédi és polgári 
perrendtartási törvény) a vállalat elindította a felkészülést. 

A piaci konszolidációs folyamat nagymértékben felgyorsult, melyet elsősorban a takarék-
szövetkezeti integráció vezetett. Az aktív takarékszövetkezetek száma 81-ről 36-ra válto-
zott. Ennek a kevesebb fizető partner miatt részben csökkenő, részben pedig a csoportos 
díjkedvezmény megszűnése miatt pozitív hatása volt a bevételi oldalra. A rendelkezésre 
állási díjon felül azonban a koncentráció növekedése a hiteljelentések fajlagos árának csök-
kenése irányába hat.  Továbbra is tapasztalható, az elsősorban a pénzügyi vállalkozásokra 
jellemző fluktuáció. Ebből fakadóan 2017-ben is az elmúlt évekhez hasonlóan, 10 új partner 
csatlakozott a KHR rendszeréhez. Mivel az új csatalakozás meglehetősen hosszú folyamat, 
hiszen az új cégnek meg kell felelnie a MNB hitelezési előírásainak, és tevékenységét csak 
engedély birtokában kezdheti meg, már 2016 év végén valószínűsíthető volt, hogy hasonló 
számú új csatalakozó fog szerződni az újévben is. Az előkészítés alatt illetve ügyfél aláírá-
sára váró szerződések száma az előző év utolsó napján 8 darab volt.   

2017-ben a hitelezés stabilan nőtt a gazdaságban. A vállalti szektor hiteljelentés számának 
bővülése 9,1%-kal, a háztartási szektoré 7,5%-kal növekedett 2016-hoz képest. A hitelezés 
felfutásának köszönhetően a vállalat opcionális szolgáltatásaira intenzív volt az érdeklődés. 

Az év során hétvégi nyitva tartással támogattuk a pénzintézeteket, elsősorban a taka-
rékszövetkezetek között lezajló integrációt. Ennek érdekében összesen 8 alkalommal 
biztosítottunk erre lehetőséget. Egyedi Referenciaadat-szolgáltatói kérésre kialakítottunk 
egy mobil KHR végpontot, annak érdekében, hogy üzemzavar, vagy más probléma esetén 
biztosíthassuk a KHR karbantartását az adott Referenciaadat-szolgáltató számára úgy, hogy 
neki külön GIRO infrastruktúrát nem kell biztosítani. 2017-ben egy alkalommal vette igénybe 
ezt a szolgáltatást egy pénzügyi vállalkozás. 

A pénzintézetekkel történő találkozásra igyekszünk minél több lehetőséget felhasználni. 
2017-ben 10 különböző pénzügyi, banktechnikai konferencián vettünk részt hallgatóként. 
Januárban a Bankszövetség, júniusban a Lízingszövetség tagvállalatai számára tartattunk 
specifikus, a KHR aktuális illetve jövőbe mutató kérdésiről nagy létszámú megbeszélést. 
Ezeken az ankétokon, a BISZ Zrt. vezetőinek, szakembereinek előadása után hasznos, konst-
ruktív párbeszédek zajlanak a pénzintézetek felső és középvezetőivel, amelyek elősegítik, 
hogy jobban megértsük a partnerek szolgáltatásinkról alkotott képét és igényeit. Az esemé-
nyeken összesen mintegy 50 pénzintézet 75 vezetője vett részt. Természetesen 2017-ben 
is megszerveztük az immár hagyományosnak mondható tavaszi és téli KHR konferenciát, 
ahol elsősorban a KHR fontos pilléreinek elmagyarázása és új szolgáltatások bemutatása 
zajlik, a főleg napi munkájuk során, a KHR-rel dolgozó pénzintézeti kollégáknak. A két kon-
ferencián összesen 63 cég 105 munkatársa vett részt. Nagy sikerű volt a téli konferencián 
először alkalmazott interaktív, a résztvevők egy-egy releváns témában alkotott vélemé-
nyének, azonnali megismerését lehetővé tevő mobil telefonos alkalmazás. Az év során 
81 db személyes tárgyalás zajlott a Partnerekkel, 1791 db Help Desk rendszerben érkezett 
bejegyzésre válaszoltunk, és csaknem 3000 db telefonbeszélgetést folytattunk.  Minden 
évben, így 2017-ben is elvégeztük a KHR és KPKNY felhasználók elégedettség felmérését, 
amelynek keretében több mint 300 felhasználót kerestünk fel elektronikus kérdőívünkkel, 
akik közül közel mintegy 120-an vették a fáradságot, hogy ki is töltsék azt.  Azon visszajel-
zésekre, amely konkrét kérdést, kérést tartalmaztak személyes (telefonos) megkereséssel 
igyekeztünk válaszolni. A hasznos visszajelzéseket beépítjük a következő évi szolgáltatás 
fejlesztési tervünkbe.

Az elmúlt évben is több egyeztetést folytattunk külföldi kollégákkal hagyományosan az 
ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers) tagságból adódóan, kon-
zultációs jelleggel részt vettünk a szövetség által indított projektek munkájában, és véle-
ményeztünk nemzetközi szabályozási tervezeteket annak érdekében, hogy a szövetség 
megfelelő módon tudja képviselni mind a vállalat, mind a szektor érdekeit.

A vállalat egy újabb pénzügyileg sikeres üzleti évet zárt 2017-ben. A tárgyévi eredményt 
18,3%-kal sikerült növelni. Ebben a legfontosabb tényezők a következők voltak:

3.1. BEVÉTELEK
A szigorúan konzervatív befektetési politika mellett 2017-ben a vállalat 90.689 eFt-os 
kamat- és árfolyameredményt ért el. A jó teljesítmény döntően a vagyonkezelésbe adott 
pénzeszközöknek köszönhető, mely részben a vártnál jobb eredmény és cashflow miatt 
nagyobb vagyonkezelt állományra, részben pedig a vagyonkezelő magas teljesítményére 
(6,8%-os hozam) volt visszavezethető. 

Az értékesítés nettó árbevétele (1 838 024 eFt) 4,6%-kal (107 177 eFt) haladta meg az előző 
éves mértéket, mely magába foglalja az egyéb pénzügyi szolgáltatásból (hitelreferencia 
szolgáltatás - KHR) és a nem pénzügyi szolgáltatásból (díjmentes készpénzfelvételi nyilat-
kozatok központi nyilvántartása – KPKNY) származó bevételeket. 

A pénzügyi szolgáltatásból származó bevétel 3,9%-kal növekedett. Mind a lakossági, mind 
a vállalati alrendszerben a hiteljelentések igénybevétele jelentősen növekedett. A lakos-
sági lekérdezések (hiteljelentések) száma 7,5%-kal, míg a vállalati lekérdezések száma 
6,5%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A vállalat által kínált kiegészítő szolgáltatások 
értékesítése terén is erősen teljesített, hiszen az ebből származó bevételek közel 20%-kal 
haladták meg a 2016-os évit.

A vállalat összes bevétele 11,1%-kal nőtt az előző évhez képest.

3.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
A vállalat tovább folytatta szigorú költséggazdálkodását. Ennek megfelelően a költségek és 
ráfordítások mértéke szolidan, mindössze 0,6%-kal növekedett. A vállalat továbbra is elkö-
telezett a költséghatékony üzleti megoldások irányában és törekszik az üzleti környezethez 
alkalmazkodó automatizált struktúra kialakítására.

3.3. EREDMÉNY
2017-ben a BISZ Zrt. 712.934 eFt adózás előtti eredményt ért el, mely közel 15% haladja meg 
az előző évit. A többlet 93%-a a bevételek többletéből, 7%-a költségmegtakarításokból 
ered. Ennek eredményeként az adózott eredmény 648.764 eFt lett.

3.4. CASH FLOW
A társaság cash flow-ja kiegyensúlyozott, szabad pénzeszközeinek kisebb része a befekte-
tési szabályzatnak megfelelően 1-3 hónapos fix betétekben került elhelyezésre. 2017-ben a 
BISZ Zrt. vagyonának nagy részét az alacsony kamatkörnyezet miatt konzervatív befektetési 
politika alkalmazásával egy vagyonkezelőhöz adta befektetésre.

3.5. VAGYONI HELYZET
A társaság likviditása tovább javult és nőtt a mérlegfőösszege (3.614.943 eFt, +21,9%). A tár-
saság eszközeit saját forrásból finanszírozza. A vagyoni helyzet stabil, a vállalat elegendő 
pénzügyi erőforrással rendelkezik működéséhez, fejlesztéseihez. Pénzügyi mutatói kiemel-
kedő stabilitásról tanúskodnak.

4.1. CSATLAKOZOTT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK
A takarékszövetkezeti integráció eredményeként a csatlakozott partnerek száma folya-
matosan csökkent 2017-ben. A KHR-hez újonnan csatlakozók száma 10 volt, melyek főleg 
kisebb pénzintézeteket, faktorcégeket takart. Ez jelentősen kevesebb a megszűnő partne-
rek számánál. A jövőben a piaci konszolidáció mérsékelt folytatását várjuk, mivel a takarék-
szövetkezeti integráció a végéhez közeledik. 

2017 végén a KHR-hez csatlakozott Referencia-adatszolgáltatók száma: 393, a felszámolás és 
végelszámolás alatt lévő, szolgáltatási díjat nem fizető, azonban hitelszerződéssel az adat-
bázisban még rendelkező referenciaadat-szolgáltatókkal csökkentve az aktív (fizet a szolgál-
tatásért) KHR partnerek száma 341. Egy évvel ezelőtt az aktív KHR partnerek száma 390 volt.

A KHR rendszer működése stabil, elérhetősége egész évben a szerződésben foglaltak sze-
rint alakult. Az év során egy nagyobb KHR verzió került élesbe állításra, mely tartalmazott  
adatminőséget javító új értékhatár input szűrőt, hatósági adatszolgáltatást támogató belső 
funkcionalitást illetve biztonságot növelő fejlesztéseket, négy szem elvű rögzítés, és emelt 
titkosítási szabványú GIROLock SHA2-s kártyák használatát. Mindezek a partnerek részéről 
nem igényelt fejlesztést, szabvány változás nem történt.

4.2. KHR - LAKOSSÁGI ALRENDSZER
A lakossági alrendszer hitelszerződéseinek állapot szerinti megoszlásában 2017 során is 
folytatódott az elmúlt években is tapasztalt trend: A fennálló hitelszerződések részaránya 
tovább csökkent, míg a megszűnt szerződések részaránya növekedett. A fennálló hitel-
szerződések darabszáma év végére a megelőző évhez képest közel 1,55%-kal csökkent. 
A megszűnt hitelszerződések darabszámának növekedése a pozitív tartalmú tárolhatósági 
nyilatkozatok növekvő számának köszönhető. A megelőző év értékéhez képest több, mint 
13%-os növekedés tapasztalható itt. Összességében tekintve a darabszámokat, év végére 
csaknem 2%-kal növekedett a KHR-ben nyilvántartott lakossági hitelszerződések darab-
száma 2016-osév végéhez képest.

Az elmúlt év során a nyilvántartott természetes személyek száma, két rövidebb periódust 
leszámítva, folyamatos növekedést mutatott, mely megfelel az elmúlt évek tendenci-
ájának. Az összesen nyilvántartott 5,021 millió természetes személy az ország felnőtt 
lakosságának 62,1%-a.

A fennálló mulasztással rendelkező hitelszerződések darabszáma az év egészét tekintve 
folyamatosan csökkent és a grafikonon jól látható, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva a 
2017-es évben volt a legkevesebb nyilvántartott fennálló mulasztás.  A megszűnt mulasztási 
események mennyisége a tavalyi évhez képest közel 18%-ot csökkent.

A hitelezési aktivitás egyik mutatószáma a KHR-ből igényelt hiteljelentések mennyisége, 
hiszen a KHR törvény előírja az adatbázis lekérdezését a pénzintézetek számára a hitelké-
pesség vizsgálatának részeként. Immár ötödik éve erőteljesen növekszik a hitelintézetek 
által lekért lakossági hitelinformációk darabszáma. 2017-ben 3,675 millió darab, míg 2016-
ban a 3,418 millió darab volt, ami az elmúlt évben további 7,5%-os növekedést jelentett.

A hitelezési aktivitás másik fontos mutatószáma az újonnan rögzített lakossági hitelszer-
ződések darabszáma. Ezen mutatószám a tárgyévben átlagosan havonta 100,1 ezer darab 
volt, ami az egész évet tekintve 31 ezer darabbal elmarad 2016-ös évtől, éves szinten így 
2,5%-kal kevesebb hitelszerződés került megkötésre 2017-ben, mint 2016-ban. Az újonnan 
kötött hitelszerződések volumene (Ft-ban kifejezve) ellenben 19% kal nőtt 2017-ben (1.371 
milliárd Ft) 2016-hoz képest (1.144 milliárd Ft).

Összességében (hiteljelentések száma növekszik, új szerződések darabszáma csökken, 
ellenben volumene erősen nő) a pénzintézetek kissé szigorodó kockázat elbírálására és a 
jelzálog fedezetű hitelezés elmúlt években is látott előretörésére következtethetünk.

4.3. KHR - VÁLLALKOZÁSI ALRENDSZER
A vállalkozási alrendszerben nyilvántartott hitelszerződések összesített darabszáma 
továbbra is csökkenő tendenciát mutat, melyet a megszűnt hitelszerződések számának 
csökkenése okoz. A tavalyi évet a 2016-os évhez viszonyítva közel 2%-os csökkenés volt 
megfigyelhető. 2017 végén a tárolt vállalkozási hitelszerződések 37,11%-a fennálló, 62,89%-a 
megszűnt státuszú volt.

Tovább javult a vállalkozási hitelportfolió: a fennálló késedelmek darabszáma folyamatosan 
csökkent a tárgyév során, ami azt mutatja, hogy a fennálló késedelmek lezárásának üteme 
meghaladja az új, fennálló késedelmek bekerülési ütemét. A grafikonon megfigyelhető, 
hogy a 2017-es évben majdnem sikerült elérni a 4 évvel ezelőtti szintet az összes késedel-
met tekintve, azonban, ha csak a fennálló eseményeket vesszük figyelembe, akkor ott már 
látható, hogy a 2013 as évnél is kevesebb ezeknek a késedelmeknek a számossága.

A vállalkozási hiteljelentések száma az összesített 521 ezer darabos értékkel nagymérték-
ben meghaladta az előző évek lekérdezés számát, ami az előző évhez viszonyítva közel 
7%-os növekedést eredményezett. Ez azt jelenti, hogy a 2016-os év átlagos havi 40 ezer 
lekérdezéséhez képest 2017-ben ez a szám 43 ezerre emelkedett.

Az újonnan megkötött szerződés darabszám adatokból a hitelezési aktivitásra következ-
tethetünk. Az újonnan rögzített vállalkozási hitelszerződések száma 2016-ban átlagosan 
havi 10,8 ezer volt, az év során összesen 130 ezer új hitelszerződést rögzítettek a Partnerek 
a rendszerbe Ezek alapján a megelőző évhez viszonyítva több, mint 10%-os növekedés 
figyelhető meg.

4.4. KHR EARLY WARNING SZOLGÁLTATÁS
2017-ben egy új partnerrel sikerült szerződni, azonban két másik  partner fel is mondta a 
szolgáltatást. Mivel a tőlük származó árbevétel átlagon aluli volt és viszonylag az év vége 
felé jelentették be szolgáltatás felmondásukat ezért, a KHR-EW-ből származó árbevétel 
ismét rekordot döntött, 60.8 mFt, ami az elmúlt évhez képest 10.1%-os bővülést jelent. 
Az évvégen további egy partnerrel elkezdődött tárgyalások biztosíthatják, hogy jövő évben 
is szinten marad a KHR-EW-ből származó éves árbevétel.

4.5. DATAMANAGER SZOLGÁLTATÁS, BANKINFORMÁCIÓ,  
TÖMEGES ADATKISZOLGÁLÁS, HITELKOCKÁZAT MÉRÉS,  
KHR-PAQ SZOLGÁLTATÁS
A Datamanager szolgáltatásból 2017-ben 37,6 mFt árbevételt értünk el. Ez szinte az elmúlt 
évekkel össze nem mérhető rekord (bőven 10 mFt alatti árbevételek voltak jellemzők), 
elsősorban a piaci összeolvadások egyszeri hatása. 

2016-ról 7 munka húzódott át, továbbá az  év során 19 Datamanager ajánlatot adtunk ki, amely-
ből még 13 végrehajtásra is került az évben,  így összesen 20 migrációs projekt zajlódott le.  

Tovább bővítettük a Bankinformációs szolgáltatásunk palettáját és értékesítését. A még 
2016 évvégén bevezetett PD kalkulátor szolgáltatást nagybankok számára, 2017 év elején 
elsősorban saját kalkulátoruk ellenőrzésére ajánlottuk. Ennek keretében tömeges PD kalku-
láció-s szolgáltatás végeztünk számukra. Sikerült érékesíteni a KHR új opcionális szolgáltatá-
sát a Lakossági Üzleti Értesítést is. A szolgáltatás lényege, hogy az ügyféllel történt negatív 
eseményről értesítjük a finanszírozó pénzintézetet a szolgáltatás keretében. A prudens 
hitelezés biztosítása érdekében a pénzintézetek felé tovább folytattuk a külön szerződés 
alapján végzett tömeges és kumulált adatszolgáltatásokat.  2017-ben 8 új szerződést kötöt-
tünk, és a korábbi évekről áthúzódó szerződésekkel együtt összesen 16 szerződést teljesí-
tettünk illetve teljesítünk folyamatosan. A bankinformációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
2017-es 83,5 mFt-os árbevétel szinte azonos az előző évivel.   
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6.2. ADATSZOLGÁLTATÁSOK

6.2.1. Hatósági adatszolgáltatás
A BISZ Zrt. Ügyfélszolgálatához 2017-ben 1.809 darab hatósági (NAV, Rendőrség, nemzet-
biztonsági szolgálatok, Bíróság) adatszolgáltatási megkeresés érkezett, melynek keretében 
5.012 természetes személyről és 66 vállalkozásról szolgáltattunk adatot. A megkeresések 
száma a 2016 os évhez képest 17%-kal növekedett.

A Hpt. 2016. évi változása elősegítette az elektronikus adatbefogadás és kiszolgálás tér-
nyerését, melynek aránya 92%-ra növekedett (a papír alapú kiszolgálás kárára) az előző évi 
81% és a 2015 ös évi 73%-ról. A kiszolgálási határidők (2, 8 nap, illetve 30 nap) betartására 
kiemelt figyelmet fordítottunk – különös tekintettel a törvényben meghatározott határidők  
2016-ban életbe lépett változásai (2016.évi LXIX. törvény) okán.

A hatósági adatszolgáltatás korszerűbb és gyorsabb teljesítéséhez 2016-ban létrehozott 
– a hatóságok kiszolgálását támogató – új KHR tranzakciótípust 2017-ben is sikeresen 
használtuk. A tranzakcióval annak a lehetőségét is megteremtettük, hogy a közeljövőben 
(2018 év során) a hatóságok már a KHR-hez csatlakozva önállóan is ki tudják majd elégíteni 
az információ igényüket.

6.2.2. Saját Hiteljelentés szolgáltatás
A KHR-ben nyilvántartottak részére, az 2017-ben 34.572 darab Saját Hiteljelentést szolgál-
tattunk ki, ezek 66%-át elektronikus módon, 34%-át postai úton bocsátottunk a kérelme-
zők rendelkezésére. (2016-ban az elektronikus forma részaránya 56% volt). A 2017. évben a 
Saját Hiteljelentés szolgáltatás további 18 százalékponttal nőtt a 2016. évhez viszonyítottan 
(9 százalékpont volt a növekedés a 2015-2016-os évek viszonylatában).

6.2.3. Ügyfélkifogások
Az Ügyfélszolgálati csoporthoz érkező kifogások 2016-os évi extrém magas száma (1.746 
darab) csökkenést mutatott 2017-ben. Tárgyévben 453 darab KHR kifogást kezeltünk, mely 
ugyan 74% os csökkenés az előző évhez képest, de 16%-os növekedés a 2015-ös évhez 
képest. A 2016-ban megnövekedett kifogások mögött többnyire egyazon cég közremű-
ködése által indított tömeges megkeresések álltak. A tömegesen indított kifogások lezá-
rultával számos esetben indultak perek a referenciaadat-szolgáltatók és a BISZ Zrt. – mint 
alperesek – ellen, melyekből 2017-ben a BISZ Zrt. számára csak nyertes perek keletkeztek. 
Ezek a megkeresések elsősorban a jogi szakterületnek, másodsorban az ügyfélszolgálatnak 
jelentettek többlet feladatot a 2017-es év során.

6.3. 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 információbiz-
tonsági ISO 27001-es szabványverzióra, majd 2016-ban a 9001-es minőségirányítási szabvány 
esetében is végrehajtotta az átállást az új szabványra.

7.1. KHR FEJLESZTÉSE
2017-ben a vállalat több olyan előremutató, kiszámíthatóságot és hatékonyság javulást 
eredményező valamint az új szolgáltatások kidolgozását lehetővé tevő rendszerfejlesztést 
indított el, melyben képes lesz a mai kihívásoknak való megfelelésre. Ez magába foglalja a 
partnerek számára KHR kliens fejlesztését, valamint az adattárház rendszerének fejlesztését. 

Az új üzleti alkalmazásokkal cél a partnerek hitelezési tevékenységének támogatása. Ennek 
érdekében folytatódott 2 új szolgáltatás fejlesztése az év során. Mindkét szolgáltatás a 
piacon egyedülálló, jelentős hozzáadott értéket tartalmazó szolgáltatás. 

Az egyik szolgáltatás a KHR Lakossági Early Warning, mely lehetőséget nyújt a pénzintéze-
teknek arra, hogy még idejében észrevegyék, hogy lakossági ügyfeleik hitelfizetési képes-
ségében negatív fordulat áll fenn vagy keletkezhet.

A másik szolgáltatás a BISZ-Info szolgáltatás, mely partnereink piaci helyzetének jobb meg-
értését célozza meg, egyben olyan korai előrejelzőként is használható, mely a nem kívánt 
piaci folyamatok megakadályozását teszi lehetővé. A BISZ-Info új szolgáltatás célja, hogy 
partnereink számára piaci folyamatokról aktuális képet mutasson a KHR-ben tükröződő 
információk alapján, statisztikai módszerekkel. 

7.2. KPKNY FEJLESZTÉS
A KPKNY rendszerben tervezett üzleti szolgáltatás bővítés nem volt, így 2017-ban csak 
az éles működés során kapott észrevételek kerültek átvezetésre, az új KPKNY verzió 2017. 
decemberében állt éles üzembe.

7.3. HELPDESK RENDSZER FEJLESZTÉS
A HelpDesk rendszer 2017 évi fejlesztésének célja a bevezetés alatt álló szolgáltatások-
hoz kapcsolódó folyamatok kialakítása, egyes folyamatok, menüpontok egyszerűsítése, 
átláthatóbbá tétele. A módosított szoftver verziója eredményes próbaüzem után éles 
üzemben 2017.11.01-tól működik. 

7.4. IT TECHNIKAI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE, MŰKÖDÉSE
2017. februárban és szeptemberben is a KHR központi feldolgozó szerverében optimalizálá-
sok kerültek végrehajtásra, aminek nyomán az adatátviteli sebességek jelentősen (mintegy 
40%-kal) növekedtek (a válaszidők csökkentek).

A KPKNY rendszer 2014. december 1-i indulása óta problémamentesen és stabilan működik. 
A 2017 során éles üzemi tapasztalatok és igények alapján egy kisebb mértékű fejlesztés 
került végrehajtásra, a KPKNY-nél is bevezetésre került (KHR-el azonos módon) az emelet 
titkosítási szabványú GIROLock SHA2-s kártya használat.

A tárolt nyilatkozatok száma egyenletesen növekedik. Az érvényes nyilatkozatok száma 
2014. december 1-én 3.604 ezer darabról 2017. december végére 4.279 ezer darabra nőtt. 
A tárolt érvényes nyilatkozatok számában továbbra is növekedést várunk, de a növekedés 
mértéke csökkenhet.

2017 végén a KPKNY-hez csatlakozott aktív Nyilatkozat-adatszolgáltatók száma: 63 pénzfor-
galmi szolgáltatást nyújtó intézmény. Az előző évhez (98) képest itt is jelentős a csökkenés, 
melynek oka a takarékszövetkezeti integráció volt.

6.1. ADATHELYESSÉG
A BISZ Zrt. 2016-os évben kiadott adathelyességi stratégiájának fontos eleme az adattisz-
taság és adathelyesség növelése. Az adatbázis tisztaságának felmérése – az elmúlt évek 
gyakorlatához hasonlóan – havi szinten megtörténik. A vizsgálatok nagyobb része a KHR 
szabályrendszerén alapul, mely 104 adattisztaságot mérő vizsgálatot tartalmaz. Ebből 101 
esetében a mezőhelyességi arányszám az elvártnak megfelelő volt. A vizsgálatok másik 
része üzleti szempontú összefüggéseken alapul, az ide sorolt 23 vizsgálatból 16 esetében 
megfelelő eredményt kaptunk. 2017. év során – csatlakozva az MNB által meghirdetett 
„Adatszolgáltatások adatminőségének biztosítása – zéró tolerancia az adathibával szemben” 
elvéhez és szempontjához – a nem megfelelő adattisztaságú mezőkről többszöri, nagyobb 
mennyiségű kilevelezést végeztünk el, majd telefonos és személyes konzultációkat is foly-
tattunk az érintett adatszolgáltatók képviselőivel. Például 2017.03.31-én 16 referenciaadat 
szolgáltató e-mail-en történő értesítése történt meg, 9 különböző vizsgálaton fennakadt 
mindösszesen 94.184 darab hibásnak vélt tétellel kapcsolatosan.

2016-ban bevezetésre került egy adathelyességi mutatószám, mely összefoglalóan – hiba-
típustól függetlenül – fejezi ki és mutatja meg a KHR-ben lévő szerződések adathelyességi 
értékét. A mutatószám azt fejezi ki, hogy mekkora a hibátlan (azaz egyetlen adathelyességi 
vizsgálaton sem fennakadó) szerződések aránya az összes szerződéshez képest. A mutató 
– köszönhetően a BISZ Zrt. által végzett adathelyességi tevékenységeknek – értéke tovább 
nőtt, értéke 2017. év végén a lakossági alrendszerben lévő élő szerződésekre 97,26% 
(2016.12.31-ei állapot: 96, 76%), míg a vállalkozási alrendszerben lévő élő szerződésekre 
97,63% (2016.12.31-ei állapot: 94,53%).

A Referenciaadat-szolgáltatókat igyekszünk széles körűen informálni az általuk KHR-be 
felvitt adatok pontosságának jelentőségéről. Ennek szellemében a 2017.12.12-én megtartott 
KHR Konferencián az adathelyesség kiemelt szerepéről ismételten előadást tartottunk, mely 
nagyban elősegíti a referencia-adatszolgáltatók tájékoztatását, ezáltal pedig – hosszabb 
távon – a KHR adathelyességének további növelését.

Aktív adathelyességi tevékenységeink révén nem csak a KHR adattisztaságának emelését 
értük el, hanem hatékonyan támogattuk az MNB-t a prudenciális ellenőrzési tervének sike-
res megvalósításában is.

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

BISZ grafikon, 2018. január - www.bisz.hu

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

BISZ grafikon, 2018. január - www.bisz.hu

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

BISZ grafikon, 2018. január - www.bisz.hu

A KHR vállalkozási alrendszerében 
nyilvántartott fennálló és megszűnt 
hitelszerződések száma éves szinten  
(év végi állapot, ezer db.)

1 141
1 023 963 928 911

600 573
328 338

636
327

694
329

804
337

Fe
nn

ál
ló

 h
ite

lsz
er

ző
dé

se
k

M
eg

sz
űn

t h
ite

lsz
er

ző
dé

se
k

BISZ grafikon, 2018. január - www.bisz.hu

A KHR vállalkozási alrendszerében 
nyilvántartott fennálló és megszűnt 
késedelmek száma éves szinten  
(év végi állapot, ezer db.)

244

286
316 308

253251

20757

46

269
47233

53188
56

Fe
nn

ál
ló

 k
és

ed
el

m
ek

M
eg

sz
űn

t k
és

ed
el

m
ek

BISZ grafikon, 2018. január - www.bisz.hu

A KHR vállalkozási alrendszeréből lekért 
hiteljelentések száma (ezer db)487

497 497

489

521

BISZ grafikon, 2018. január - www.bisz.hu

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

166

108 113 118
130

A DÍJMENTES KÉSZPÉNZ FELVÉTELT  
LEHETŐVÉ TEVŐ FOGYASZTÓI 
NYILATKOZATOK KÖZPONTI 
NYILVÁNTARTÁSA

ADATHELYESSÉG, ADATSZOLGÁLTATÁSOK, 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS 
MŰKÖDÉSI TAPASZTALATOK

5.

6.

7.

BISZ grafikon, 2018. január - www.bisz.hu

Adathelyesség

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

Adathelyesség % (alrendszerenként) = 1 – helytelen adatúnak vélt 
szerződések száma /összes szerződés száma
illetve ugyanez másképpen:
Adathelyesség % (alrendszerenként) = helyes adatúnak vélt szerződé-
sek száma /összes szerződés száma

La
ko

ss
ág

Vá
lla

lk
oz

ás

BISZ grafikon, 2018. január - www.bisz.hu
Lekérdezések válaszsebessége (jobb)

KHR adatlekérdezési csomagok (bal)

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

0

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

0

csomag (db) Sebesség (Byte/sec)

2017.02.15: 
KHR Központ 
optimalizálva:  
A sebesség kb.  

20%-kal  
emelkedett

2017.09.01:  
KHR Központ további 

optimalizálása.  
További teljesít-

mény javulás.

A BISZ Zrt. szolgáltatásait támogató informatikai rendszerek 
rendelkezésre állása továbbra is közel 100%-os volt, az üzlet-
szabályzatokban meghatározott elvárásokat meghaladta.
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