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H-1 HIRDETMÉNY 
A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1205 Budapest, Mártonffy utca 
25-27., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042513, adószáma: 10925784-2-43 – a továbbiakban a „Társaság” – az alábbiakban 
tájékoztatja Referenciaadat-szolgáltatókat a Társaság által kezelt Központi Hitelinformációs Rendszer (a további-
akban: „KHR”) használatának 

2022. szeptember 1-től 
érvényes díjairól. 

A Társaság jelen hirdetményében közzétett tarifák nettó díjként értendők. A Társaság a kibocsátott számlák 
fizetési határidőjére a számla keltétől számított 15 napot határoz meg. 

A díjtételek tartalmának magyarázata „A Központi Hitelinformációs Rendszer szabályai” dokumentumban talál-
hatóak. 

Jelen Hirdetményt az MNB H-EN-I-415/2022. számú, 2022. augusztus 1. napon kelt határozatával jóváhagyta. 
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A HITELINFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS DÍJAI 
1. CSATLAKOZÁSKOR ESEDÉKES EGYSZERI DÍJTÉTEL 
Számlázására a szerződés hatályba lépését követően kerül sor. 

 

1.1. Csatlakozási díj 250 000 Ft 

A szerződés hatályba lépését követően, illetve a csatlakozási díj befizetésével a Referenciaadat-
szolgáltató jogot szerez a KHR használatára.  

 

2. ESETI DÍJTÉTELEK 
A Referenciaadat-szolgáltató megrendelése alapján végzett tevékenységek. Számlázásukra a tel-
jesítést követően kerül sor. 

 

2.1. Eseti kiszállás  

2.1.1. Kiszállási díj  

 Budapesten 12 075 Ft 
 Budapest 100 km-es körzetében 24 150 Ft 
 Budapest 100 km-es körzetén kívül 48 300 Ft 

2.1.2. Szakértői óradíj 
A szakértői óradíj megkezdett óránként értendő. 

29 900 Ft/óra 

2.1.3. Eseti kiszállás díjfizetésére vonatkozó szabályok  

Eseti kiszállás a Referenciaadat-szolgáltató írásos megrendelése esetén a helyszínre történő egy-
szeri megjelenés (kiszállás), felhasználói igény (pl.: telepítés, szakértés) teljesítésének céljából. 

Nem díjköteles az eseti kiszállás, ha a helyszíni tevékenységre a KHR rendszereinek elvi vagy 
megvalósítási hibája, a BISZ üzemeltetői személyzet, illetve a korábbi felhasználói igény BISZ Zrt. 
általi hibás tevékenysége miatt volt szükség. 

A Társaság jogosult megállapodni a Referenciaadat-szolgáltatókkal a szakértés, tanácsadás egyedi 
díjazásáról, ha az elvégzendő feladat nagyon speciális, időben vagy munkamennyiségben nagyon 
eltér a szokásos támogatási tevékenységektől. 

 

2.2. Szakértés, tanácsadás, oktatás napidíja 212 750 Ft/nap 
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Szakértői tevékenység, oktatás, felhasználói vagy technikai tanácsadás, speciális igények szakér-
téssel történő támogatása a Referenciaadat-szolgáltató megrendelése alapján. 

 

2.3. Számlarészletező díja 
A számla részletezés díja a részletező megküldésével egy időben esedékes. 

 

2.3.1. Számlarészletező alapdíja 2 875 Ft/db 

2.3.2. Továbbá részletezett tételenkénti díj 12 Ft/db 

A számlarészletező maximum díja 57 500 Ft 

2.4. Szolgáltatás elérési pont beállítási díj 
A KHR szolgáltatás elérési mód változásának (új, módosítás, törlés) beállítási díja. A számlázás alapja 
a teljesített formalap, ugyanazon a formalapon igényelt több beállítás esetén egy díjat kell meg-
fizetni. 

28 750 Ft/db 

 

2.5. Jogosultság beállítási díj 5 350 Ft/db 

A KHR felhasználását biztosító jogosultsági szintek (új, módosítás) beállításának a díja. A számlázás 
alapja a beállított felhasználók száma. A felhasználói hozzáférés törlése díjmentes. 

 

3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI DÍJAK  

A rendelkezésre állási díjak Referenciaadat-szolgáltatónként időarányosan fizetendők. Számláz-
ásukra havonta egy alkalommal, utólag kerül sor.  

3.1. Manuális üzemmódú rendelkezésre állási díj 67 850 Ft/hó 

A rendszerhez történő manuális hozzáférés biztosításának havi díja.  

3.2. Automata üzemmódú rendelkezésre állási díj 113 850 Ft/hó 

A rendszerhez történő automata hozzáférés biztosításának havi díja.  

3.3. Prémium üzemmódú rendelkezésre állási díj 60 000 Ft/hó 

A Prémium szolgáltatás biztosításának havi díja. A prémium szolgáltatás előfizetése tartalmazza az 
üzleti értesítés és a technikai értesítés felhasználását. 

 

3.4. Szűkített automata üzemmódú rendelkezésre állási díj 49 940 Ft/hó 

A törvény által meghatározott, csak adatfeltöltésre kötelezett referenciaadat-szolgáltató részére 
a rendszerhez történő automata hozzáférés biztosításának havi díja. 
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3.5. Csoportos automata rendelkezésre állási díj 49 940 Ft/hó 

A csoportos rendelkezésre állási díj csak azon csoportokra vonatkozik, amelyeknél a Referen-
ciaadat-szolgáltatók száma a 75 darabot eléri. 

 

3.6. Manuális üzemmódú Pilot szolgáltatási díj 15 525 Ft/hó 

A pilot szolgáltatás manuális üzemmódú használatának havi díja.  

3.7. Teljes körű Pilot szolgáltatási díj  95 450 Ft/hó 

A pilot szolgáltatás automata és manuális, valamint prémium üzemmódú használatának havi díja.  

4. KEZELÉSI DÍJAK  

Számlázásukra havonta egy alkalommal, utólag kerül sor, a hatályos KHR törvényben foglaltak szer-
int. 1  

 

4.1. Vállalkozásokkal kapcsolatos kezelési díjak  

4.1.1. Elmaradt adatátadás kezelési díja2 288 Ft/db 

4.1.1.1. Elmaradt adatátadás 
A Khrtv.-ben meghatározott (rendszeres) adatátadás elmaradása.  

4.1.1.2. A legutolsó szabványnak megfelelő adatfrissítés elmaradása 
A legutolsó szabványban meghatározott új adatstruktúra szerinti adatok átadásának elmaradása. 

4.1.1.3. Adathelyességi jelzés kezelésének elmaradása 
Az adatminőség miatti automatikus visszajelzések kezelésének elmaradása. 

 

4.1.2. Késedelmes adatátadás kezelési díja 230 Ft/db 

4.2. Természetes személyekkel kapcsolatos kezelési díjak   

4.2.1. Elmaradt adatátadás kezelési díja 2 92 Ft/db 

4.2.1.1. Elmaradt adatátadás  

                                                             

1 A díjtételek tartalmának magyarázata „A Központi Hitelinformációs Rendszer szabályai” dokumentum I. Általános szabályok 
kötet „14.4. Kezelési díjak” fejezetben találhatóak.  
2 Az Elmaradt adatátadások típusainak magyarázata „A Központi Hitelinformációs Rendszer szabályai” dokumentum I. Általános 
szabályok kötet „14.4. Kezelési díjak” fejezetben találhatóak. 



KHR H-1 Hirdetmény 

6 / 9 

A Khrtv.-ben meghatározott (rendszeres) adatátadás elmaradása. 

4.2.1.2. A legutolsó szabványnak megfelelő adatfrissítés elmaradása 
A legutolsó szabványban meghatározott új adatstruktúra szerinti adatok átadásának elmaradása. 

4.2.1.3. Adathelyességi jelzés kezelésének elmaradása 
Az adatminőség miatti automatikus visszajelzések kezelésének elmaradása. 

4.2.2. Késedelmes adatátadás kezelési díja 69 Ft/db 

4.3. Hibás tranzakciók díja 138 Ft/db 

A díjfizetés alapja a tárgyhóban a hibás tranzakciók száma, abban az esetben, ha számuk eléri a 100 
darabot és az arányuk meghaladja a 10 %-ot a hónapvégén a Referenciaadat-szolgáltató által kezelt 
vállalkozási és lakossági hitelszerződések és sorbanállások összesített darabszámához képest.  

 

A kezelési díjak havi maximum díja: 2 300 000 Ft 

5. TRANZAKCIÓS DÍJAK  

A tranzakciós díjak havonta utólag kerülnek elszámolásra a hatályos törvényben foglaltak szerint. 
A díjfizetés alapja a tárgyhóban végrehajtott tranzakciók-, illetve a választételek száma. 

A nyújtott üzemidőben kiszolgált KHR Vállalkozási hiteljelentés és KHR Személy hiteljelentés lekér-
dezésekre nem vonatkozik az alábbiakban részletezett sávos díjkedvezmény, minden ebben az 
időszakban feladott lekérdezés a legmagasabb díjjal rendelkező sáv szerint kerül számlázásra. Az 
egyes üzemidőkben kiszolgált mennyiségek egymástól függetlenül kerülnek meghatározásra.  

 

5.1. KHR Vállalkozás hiteljelentés díja  

Az egyes díjak a lekérdezett darabszámtól függően sávosan kerülnek felszámításra (sávos díj).  

 Lekérdezésenként (havonta 1-1000 lekérdezésig, vagy nyújtott üzemidőben) 908 Ft/db 

 Lekérdezésenként (havonta 1001 lekérdezéstől)  770 Ft/db 

5.2. KHR Személy hiteljelentés tranzakciós díja  

Az egyes díjak a lekérdezett darabszámtól függően sávosan kerülnek felszámításra (sávos díj).  

 Lekérdezésenként (havonta 1-50 lekérdezésig, vagy nyújtott üzemidőben) 730 Ft/db 

 Lekérdezésenként (havonta 51-900 lekérdezésig) 494 Ft/db 

 Lekérdezésenként (havonta 901-17 000 lekérdezésig) 190 Ft/db 
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 Lekérdezésenként (havonta 17 001-28 000 lekérdezésig) 130 Ft/db 

 Lekérdezésenként (havonta 28 001 lekérdezéstől) 97 Ft/db 

5.3. KHR Személy hiteljelentés kiszolgálási felár 350 Ft/db 
A díjfizetés alapja a tárgyhóban beküldött azon Személy hiteljelentés tranzakciók száma, amelyek-
nél az ügyfél megtiltotta pozitív adatainak átvételét és emiatt a kiszolgált hiteljelentés tartalma 
hiányos. Csak abban az esetben kell a díjat megfizetni, ha a havi összes Személy hiteljelentést te-
kintve a hiányos információ tartalmú hiteljelentések aránya meghaladja a 10%-ot. 

 

5.4. Saját adatra történő lekérdezések díja  

Szerződésenként, vagy ahol a nyilvántartás esemény alapú, ott eseményenként (készpénz-helyet-
tesítő eszközzel való visszaélés, csalás) értendő díjtétel. Az egyes díjak a válasz tételek (találatok) 
darabszámától függően sávosan kerülnek felszámításra (sávos díj). 

 

 Választételenként (1-100 db válaszig) 0 Ft/db 

 Választételenként (101-100 000 db válaszig) 11,50 Ft/db 

 Választételenként (100 001-1 000 000 db válaszig) 1,20 Ft/db 

 Választételenként (1 000 001 db választól) 0 Ft/db 

5.5. Ügyfél saját hiteljelentés kiszolgálása  
A saját hiteljelentés kiszolgálása a hatályos Khrtv.-ben foglaltak alapján díjmentes. 

A Referenciaadat-szolgáltató által tévesen, hibásan kezdeményezett saját hiteljelentések vissza-
vonása díjköteles. A BISZ Zrt.-hez megsemmisítésre visszaérkező saját hiteljelentések megsemmi-
sítését BISZ Zrt. kezelési díj ellenében elvégzi. 

Az eseti kezelési díjak havonta utólag kerülnek elszámolásra. 

 

 

 

 

5.5.1. Ügyfél saját hiteljelentés kiszolgálásának díja díjmentes 

5.5.2. Ügyfél saját hiteljelentés visszavonásának kezelési díja 2 415 Ft/db 

5.5.3. Ügyfél saját hiteljelentés megsemmisítésének kezelési díja 4 830 Ft/db 

5.6. Hatósági (bírósági) hiteljelentés kiszolgálása  
A hatósági és bírósági személy, illetve vállalkozási hiteljelentés kiszolgálása a hatályos törvények-
ben foglaltak alapján díjmentes. 

 

 

5.7. Hatósági (bírósági) személy hiteljelentés kiszolgálásának díja díjmentes 
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5.8. Hatósági (bírósági) vállalkozási hiteljelentés kiszolgálásának díja díjmentes 

6. FIGYELÉSI DÍJAK  

A Referenciaadat-szolgáltató megrendelése és annak a Társaság által történő elfogadása alapján 
nyújtott opcionális szolgáltatás, amely a Referenciaadat-szolgáltató fennálló szerződéseihez tar-
tozó természetes személy ügyfeleivel kapcsolatos negatív eseményekben (Khrtv. 11-13.§) bekövet-
kezett változásokról értesíti a szolgáltatást igénybe vevő Referenciaadat-szolgáltatót. A figyelési 
díjak havonta utólag kerülnek elszámolásra. A díjfizetés alapja a tárgyhó végén fennálló szerződé-
sek száma alapján megállapított figyeltetési díj, illetve a válaszként küldött értesítések száma alap-
ján megállapított értesítési díj. 

A figyelési díjak időarányosan fizetendők. Számlázásukra havonta egy alkalommal, utólag kerül sor. 

 

6.1. Figyeltetési díj  

Az egyes díjak a szerződések darabszámától függően sávosan kerülnek felszámításra (sávos díj).  

 Szerződésenként (havonta 1 szerződésig) 7500 Ft/db 

 Szerződésenként (havonta 1 szerződés felett)  8 Ft/db 

7. TESZTELÉS TÁMOGATÁSI DÍJAK  

A Referenciaadat-szolgáltató tesztelési feladataihoz a Társaság opcionális szolgáltatásokat nyújt, 
amellyel a KHR teszteléseket támogatja a tesztadatok mentésével, visszatöltésével és a tesztelési 
folyamatokban való részvétellel. A tesztelés támogatási díjak számlázására havonta egy alkalom-
mal, utólag kerül sor. 

 

7.1. Mentés készítése egy adott adatállapotról 175 000 Ft/db 

A Referenciaadat-szolgáltató által feltöltött adatok kért állapotáról a Társaság mentést készít és 
azt későbbi tesztekben való felhasználásra eltárolja. 

 

7.2. Mentés tárolási díj 40 000 Ft/hó/db 

Az adatállapot mentések tárolásának havi díja. minden megkezdett hónapra   

7.3. Tárolt mentés törlési díja 0 Ft 

A Társaság a Referenciaadat-szolgáltató kérésére törli a korábban eltárolt mentést.   

7.4. Pilot adatok törlési díja 50 000 Ft 
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A Társaság a Referenciaadat-szolgáltató kérésére törli a Pilot szolgáltatás adatbázisában tárolt, a 
korábbi tesztek során használt adatokat és üres induló állapotot biztosít az újabb tesztekhez. 

 

7.5. Mentés visszatöltési díja 125 000 Ft 

A Társaság a Referenciaadat-szolgáltató kérésére a korábban elkészített adatállapot mentést 
visszatölti a Pilot szolgáltatásba. 

 

7.6. Speciális tesztadatok feltöltési díja  

A Referenciaadat-szolgáltató kérésére a Társaság vállalja a Referenciaadat-szolgáltató által össze-
állított speciális tesztadatok feltöltését a Pilot szolgáltatásba. A szolgáltatás díja a szerződések, ill. 
csomagok darabszámától függően kerül felszámításra. 

 

 maximum 30 szerződés rögzítéséig manuális feltöltéssel alkalmanként 50 000 Ft 

 30 szerződés felett a RASZ által előre elkészített automata csomaggal csomagonként 25 000 Ft 

 a fentiektől eltérő igény esetén egyedi ajánlat 

7.7. Közreműködés egyedi folyamatok tesztelésében egyedi ajánlat 

A KHR bizonyos folyamatait (pl. adatátruházás, adósságrendezés, értesítések) csak más Referen-
ciaadat-szolgáltatóval együttműködve lehet tesztelni. A Társaság egyedi ajánlat alapján vállalja, 
hogy a tesztelés során elvégzi a partner Referenciaadat-szolgáltató részéről szükséges teszt 
műveleteket. 

 

8. EGYÉB DÍJTÉTELEK  

8.1. KHR ügyféltájékoztató díja tételszám függő 

Minden Referenciaadat-szolgáltató jogosult KHR Ügyféltájékoztató igénylésére, melynek kiszolgál-
tatása egyedi árajánlat alapján történik. A díjfizetés az átadást követően esedékes. 

 

 

Budapest, 2022. június 20. 

 

  Nagy Viktor 
vezérigazgató 


