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J-1 HIRDETMÉNY 
 

A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1205 Buda-
pest, Mártonffy utca 25-27., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042513, adószáma: 10925784-2-43 – a to-
vábbiakban a „Társaság” – az alábbiakban tájékoztatja az érdekelteket a Jövedeleminformációs 
Rendszer (a továbbiakban: „JIR”)  

2020. február 1-től 

érvényes felhasználási díjaival kapcsolatban. 

Társaság jelen hirdetményében közzétett díjai nettó díjként értendők, azok az ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. Az adó mértéke a hatályos jogszabályban rögzítetteknek megfelelően kerül felszá-
mításra. 

A Társaság a kibocsátott számlák fizetési határidejére a számla keltétől számított 15 napot határoz 
meg. 
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A JÖVEDELEMINFORMÁCIÓS RENDSZER 
(JIR) FELHASZNÁLÁSÁNAK DÍJAI 
 ESETI DÍJTÉTELEK 

A Jövedeleminformációs Rendszer felhasználására szerződött Partner 
megrendelése alapján végzett tevékenységek. Számlázásukra a teljesí-
tést követően kerül sor. 

 Eseti szupport – helyszíni támogatás 
 Kiszállási díj 

A kiszállási díj az eseti szupport helyszínétől függő fix díj. 

 Budapesten 

 Budapest 100 km-es körzetében 

 Budapest 100 km-es körzetén kívül 

 Szakértői óradíj 

A szakértői óradíj megkezdett óránként értendő. 

 Eseti kiszállás díjfizetésére vonatkozó szabályok 

Eseti kiszállás a Partner írásos megrendelése esetén a JIR-kliens üzemel-
tetési helyszínére történő egyszeri megjelenés (kiszállás), üzemzavar el-
hárítása vagy egyéb felhasználói igény teljesítésének céljából. Nem díjkö-
teles az eseti kiszállás, ha a tevékenységre 

 a JIR rendszereinek elvi vagy megvalósítási hibája, 

 a JIR-Központi Rendszer üzemzavarai miatti végponti hibák elhá-
rítása, 

 a Társaság üzemeltetői személyzetének hibás tevékenysége  

miatt volt szükség. 

 Szakértés, tanácsadás, oktatás napidíja 
Szakértői tevékenység, oktatás, felhasználói tanácsadás, speciális igé-
nyek szakértéssel történő támogatása, a Partner megrendelése alapján. 

 Számlarészletező díja 
A számla részletezés díja a részletező megküldésével egy időben esedé-
kes. 

10 500 Ft. 

21 000 Ft. 

42 000 Ft. 

26 000 Ft./óra 

185 000 Ft./nap 
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 Számlarészletező alapdíja 

 Részletezett tételenkénti díj 

 A számlarészletező maximum díja 

 RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI DÍJ 
A rendelkezésre állási díj havonta egy alkalommal, utólag kerül elszámo-
lásra. A rendelkezésre állási díj Partnerenként minden megkezdett hó-
napra teljes összegben fizetendő. Szolgáltatási szerződésenként egy ren-
delkezésre állási díj kerül felszámításra függetlenül az igénybe vett szol-
gáltatás elérési pontok számától és módjától.  

A díj a következőket tartalmazza: 

 az éles szolgáltatáshoz korlátlan manuális vagy automata szol-
gáltatás elérési pont kiépítésének lehetőségét; 

 szolgáltatás elérési pont beállításának díját; 

 a szolgáltatás eléréséhez szükséges jogosultságok beállításának 
díját; 

 pilot szolgáltatás elérését. 

Társaság a rendelkezésre állási díjhoz kapcsolódóan bevezetési kedvez-
ményes időszakot hirdet meg 2020. február 1. – 2020. december 31. között. 
A bevezetési időszakra vonatkozó kedvezményt azon Partnerek vehetik 
igénybe, akik 

 legkésőbb 2020. június 1-ig aláírják JIR Szolgáltatási szerződésü-
ket; 

 2020. december 31-én érvényes JIR Szolgáltatási szerződéssel 
rendelkeznek; 

 a szerződéskötés óta, a bevezetési időszak tartama alatt, folya-
matos a felhasználás1. 

Fenti feltételek mindegyikének teljesülése esetén a 2020. októberi, nov-
emberi és decemberi havi éles szolgáltatás rendelkezésre állási díja utó-
lagosan, számlázott kedvezményként jóváírásra kerül. 

 TRANZAKCIÓS DÍJAK 
Tranzakciós díjat kizárólag olyan információkérés után kell fizetni, 

                                                             
1 Folyamatos felhasználásnak minősül a szerződéskötéstől, de legalább június 1-től 2020. december 31-ig fizetett ren-
delkezésre állási díj, és a Partner legalább egy darab információkérést indított a teljes időszak alatt. 

2 500 Ft./db 

10 Ft./db 

25 000 Ft./db 

99 000 Ft./hó 
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amelyre az információ kiszolgálása megtörtént. A tranzakciós díjak ha-
vonta egy alkalommal, utólag kerülnek elszámolásra. Az egyes díjak az in-
formációkérés darabszám tekintetében sávosan kerülnek felszámításra 
(sávos díj).  

 0 – 100 db információ kérés 

 101 – 500 db információ kérés 

 501 – 1 000 db információ kérés 

 1 001 – 5 000 db információ kérés 

 5 001 – 10 000 db információ kérés 

 10 001 db információ kéréstől 

A Társaság a tranzakciós díjhoz kapcsolódóan bevezetési kedvezményes 
időszakot hirdet meg 2020. február 1. – 2020. december 31. között.  A be-
vezetési időszakra vonatkozó kedvezményt azon Partnerek vehetik 
igénybe, akik 

 legkésőbb 2020. június 1-ig aláírják JIR Szolgáltatási szerződésü-
ket; 

 2020. december 31-én érvényes JIR Szolgáltatási szerződéssel 
rendelkeznek; 

 a szerződéskötés óta, a bevezetési időszak tartama alatt folya-
matos a felhasználás.2 

Fenti feltételek mindegyikének teljesülése esetén a 2020. október, nov-
ember és december havi tranzakciós díjak utólagosan, számlázott ked-
vezményként jóváírásra kerülnek. 

Budapest, 2019. december 17. 

Nagy Viktor 

Vezérigazgató 
BISZ Zrt. 

                                                             
2 Folyamatos felhasználásnak minősül a szerződéskötéstől, de legalább június 1-től 2020. december 31-ig fizetett ren-
delkezésre állási díj, és a Partner legalább egy darab információkérést indított a teljes időszak alatt. 

1 100 Ft./db 

900 Ft./db 

550 Ft./db 

250 Ft./db 

150 Ft./db 

80 Ft./db 


