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KHR-EW E1 Hirdetmény 
 

E-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 az érdekelteket a Társaság KHR-Early Warning szolgáltatásainak (a továbbiakban: „KHR-EW”) 

2023. január 1-től 
érvényes díjairól. 

A Társaság jelen hirdetményében közzétett tarifák nettó díjként értendők, azok az ÁFA összegét nem tartalmaz-
zák. Az adó mértéke a hatályos jogszabályban rögzítetteknek megfelelően kerül felszámításra. 

A Társaság a kibocsátott számlák fizetési határidejére a számla keltétől számított 15 napot határoz meg. 

Jelen Hirdetményt az MNB az H-EN-I-604/2022. számú, 2022. november 23. napon kelt határozatával jóváhagyta.  
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A KHR-EARLY WARNING (KHR-EW) SZOL-
GÁLTATÁS DÍJAI 

1. ESETI DÍJTÉTELEK 
A Referenciaadat-szolgáltató megrendelése alapján végzett tevékenységek. Számlázásukra a teljesítést kö-
vetően kerül sor. 

1.1. EW Modul díja  

A Partnernek rendelkeznie kell legalább egy EW Modullal. Az EW Modul telepítését követően kerül számlá-
zásra.  

 Első EW Modul díja 45 800 Ft 

 További EW Modul díja 22 900 Ft 

1.2. Eseti kiszállás  

Kiszállási díj 

 Budapesten 13 825 Ft 

 Budapest 100 km-es körzetében 27 652 Ft 

 Budapest 100 km-es körzetén kívül 55 300 Ft 

Szakértői óradíj 34 230 Ft/óra 

A szakértői óradíj megkezdett óránként értendő.  

Eseti kiszállás díjfizetésére vonatkozó szabályok 

Eseti kiszállás a Partner írásos megrendelése esetén az EW Modul üzemeltetési helyszínére történő egyszeri 
megjelenés (kiszállás), üzemzavar elhárítása vagy egyéb felhasználói igény teljesítésének céljából. 

Nem díjköteles az eseti kiszállás, ha a tevékenységre 

 a KHR-EW rendszereinek elvi vagy megvalósítási hibája, 

 a KHR-EW-szerver üzemzavarai miatti végponti hibák elhárítása, 

 a BISZ üzemeltetői személyzet hibás tevékenysége  

miatt volt szükség. 

A Társaság jogosult megállapodni a Partnerekkel az eseti kiszállás egyedi díjazásáról, ha az elvégzendő fel-
adat nagyon speciális, időben vagy munkamennyiségben nagyon eltér a szokásos tevékenységektől. 
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1.3. Szakértés, tanácsadás, oktatás napidíja 243 600 Ft/nap 
Szakértői tevékenység, oktatás, felhasználói tanácsadás, speciális igények szakértéssel történő támogatása, 
a Partner megrendelése alapján. 

2. Figyelési díjak 
A figyelési díjak havonta egy alkalommal, utólag kerülnek elszámolásra. Az egyes díjak a figyeltetett darab-
szám tekintetében szolgáltatás típusonként (napi, havi, signal figyelés) sávosan kerülnek felszámításra (sá-
vos díj). A legkevesebb figyelési szám szolgáltatás típusonként 50 db lehet, ennél kevesebb törzsszámra 
vonatkozó figyelést a Társaság nem végez. 

2.1. Vállalkozás napi figyelés 
A figyelés egy vállalkozásra (törzsszámra) és egy banki munkanapra vonatkozik.  

 1 – 100 db vállalkozás figyelése 24 Ft/db/nap 

 101 – 1 000 db vállalkozás figyelése  17 Ft/db/nap 

 1 000 db feletti vállalkozás figyelése 10 Ft/db/nap 

2.2. Vállalkozás havi figyelés 
A figyelés egy vállalkozásra (törzsszámra) és egy naptári hónapra vonatkozik. 

 1 – 100 db vállalkozás figyelése 297 Ft/db/hónap 

 101 – 1 000 db vállalkozás figyelése 240 Ft/db/hónap 

 1 000 db feletti vállalkozás figyelése 177 Ft/db/hónap 

2.3. Signal figyelés 
A figyelés egy vállalkozásra (törzsszámra) és egy banki munkanapra vonatkozik. A figyelési díj annak figye-
lembevételével kerül meghatározásra, hogy a szerződött Partner igénybe veszi-e a KHR-EW napi vagy havi 
figyelés szolgáltatását. 

 Kizárólag a Signal szolgáltatás igénybevétele esetén 
Az alábbi díjak abban az esetben kerülnek felszámításra, ha a szerződött Partner a KHR-EW szolgáltatások 
közül kizárólag a Signal figyelés szolgáltatását veszi igénybe, vagy nem teljesíti a más KHR-EW szolgáltatás 
igénybevételénél előírt feltételeket. 

 1 – 100 db vállalkozás figyelése 16 Ft/db/nap 

 101 – 1 000 db vállalkozás figyelése 11,5 Ft/db/nap 

 1 000 db feletti vállalkozás figyelése 5,75 Ft/db/nap 
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 Signal figyelés más KHR-EW szolgáltatás igénybevétele mellett 
Az alábbi díjak abban az esetben kerülnek felszámításra, ha a szerződött Partner a KHR-EW napi vagy havi 
figyelés szolgáltatás valamelyikét is igénybe veszi, és ott az adott hónap átlagában legalább 200 vállalkozás 
figyelését állította be. 

 1-100 db vállalkozás figyelése 11,5 Ft/db/nap 

 101-1000 db vállalkozás figyelése 8 Ft/db/nap 

 1000 db feletti vállalkozás figyelése 3,44 Ft/db/nap 

2.4. Természetes személy napi figyelés 
A figyelés egy természetes személyre és egy banki munkanapra vonatkozik.  

 1 – 1 000 db természetes személy figyelése 5,70 Ft/db/nap 

 1 001 – 5 000 db természetes személy figyelése 3,44 Ft/db/nap 

 5 001 – 15 000 db természetes személy figyelése 1,15 Ft/db/nap 

 15 001 – 30 000 db természetes személy figyelése 0,92 Ft/db/nap 

 30 001 – 100 000 db természetes személy figyelése 0,57 Ft/db/nap 

 100 000 db feletti természetes személy figyelése a BISZ Zrt.-vel történő 
egyeztetés alapján egyedi feltételek 

2.5. Természetes személy havi figyelés 
A figyelés egy természetes személyre és egy naptári hónapra vonatkozik.  

 1 – 1 000 db természetes személy figyelése 97 Ft/db/hónap 

 1 001 – 5 000 db természetes személy figyelése 58,5 Ft/db/hónap 

 5 001 – 15 000 db természetes személy figyelése 19,5 Ft/db/hónap 

 15 001 – 30 000 db természetes személy figyelése 16 Ft/db/hónap 

 30 001 – 100 000 db természetes személy figyelése 10,3 Ft/db/hónap 

 100 000 db feletti természetes személy figyelése a BISZ Zrt.-vel történő 
egyeztetés alapján egyedi feltételek 

Budapest, 2022. október 24. 

Nagy Viktor 

vezérigazgató 
BISZ Zrt. 


