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 KPKNY K-1 Hirdetmény 

K-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 alábbiak-
ban tájékoztatja a nyilatkozatadat-szolgáltatókat a Társaság által működtetett Központi Nyilvántartás használatá-
nak 

2023. január 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 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 KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS SZOLGÁLTA-
TÁS DÍJAI 

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

1.1. Eseti kiszállás 

1.1.1. Kiszállási díj 
A kiszállási díj az eseti szupport helyszínétől függő fix díj. 

 Budapesten 13 825 Ft 

 Budapest 100 km-es körzetében 27 652 Ft 

 Budapest 100 km-es körzetén kívül 55 300 Ft 

1.1.2. Szakértői óradíj 34 230 Ft/óra 
A szakértői óradíj megkezdett óránként értendő. 

1.1.3. Eseti kiszállás díjfizetésére vonatkozó szabályok 
Eseti kiszállás a nyilatkozatadat-szolgáltató írásos megrendelése esetén a helyszínre történő egyszeri meg-
jelenés (kiszállás), felhasználói igény (pl.: szakértés) teljesítésének céljából. 

Nem díjköteles az eseti kiszállás, ha a helyszíni tevékenységre a Központi Nyilvántartás rendszer elemeinek 
elvi vagy megvalósítási hibája, a BISZ Zrt. üzemeltetői személyzet, illetve a korábbi felhasználói igény hibás 
megvalósítása miatt volt szükség. 

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

1.2. Szakértés, tanácsadás, oktatás napidíja 243 600 Ft/nap 
Szakértői tevékenység, oktatás, felhasználói tanácsadás, speciális igények szakértéssel történő támogatása, 
a Partner megrendelése alapján. 

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

1.3.1. Számlarészletező alapdíja 3 290 Ft/db 
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1.3.2. Részletezett tételenkénti díj 13,70 Ft/db 

1.3.3. A számlarészletező maximum díja 65 835 Ft/db 

1.4. Szolgáltatás elérési pont beállítási díj 32 920 Ft/db 
A Központi Nyilvántartás szolgáltatás elérési mód változásának beállítási díja. A formalapon igényelt több 
beállítás esetén egy díjat kell megfizetni. A Szolgáltatás elérési pont törlése díjmentes. 

1.5. Jogosultság beállítási díj 6 125 Ft/db 
A Központi Nyilvántartás felhasználását biztosító jogosultsági szintek (új, módosítás) beállításának a díja. 
A számlázás alapja a beállított felhasználók száma. A felhasználói hozzáférés törlése díjmentes. 

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI DÍJAK 
A rendelkezésre állási díjak időarányosan fizetendők. Számlázásukra havonta egy alkalommal, utólag kerül 
sor. 

2.1. Manuális üzemmódú rendelkezésre állási díj 9 215 Ft/db 
A rendszerhez történő manuális hozzáférés biztosításának havi díja.  

2.2. Automata üzemmódú rendelkezésre állási díj 19 750 Ft/hó 
A rendszerhez történő automata hozzáférés biztosításának havi díja. 

2.3. Manuális üzemmódú pilot szolgáltatási díj 3 950 Ft/hó 
A pilot szolgáltatás manuális üzemmódú használatának havi díja.  

2.4. Teljes körű pilot szolgáltatási díj 13 165 Ft/hó 
A pilot szolgáltatás automata és manuális üzemmódú használatának havi díja. 

3. INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 
Számlázásukra havonta egy alkalommal, utólag kerül sor. 

3.1. Kp. nyilatkozat riport kiszolgálás díja 1,32 Ft/db 

3.2. Nyilatkozat érvénytelenítési díja díjmentes 
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3.3. Átadott adatok szinkronizációs díja 
Nyilatkozatonként értendő díjtétel. Az egyes díjak a válasz tételek darabszámától függően sávosan kerülnek 
felszámításra (sávos díj). 

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

 Választételenként (101-100 000 db válaszig) 1,14 Ft/db 

 Választételenként (100 001 db választól) 0 Ft/db 

3.4. Saját kp. nyilatkozatjelentés kiszolgálása 
A Saját kp. nyilatkozatjelentés kiszolgálása a hatályos törvényben foglaltak alapján díjmentes. 

A nyilatkozatadat-szolgáltató által tévesen, hibásan kezdeményezett saját kp. nyilatkozatjelentések vissza-
vonása díjmentes.  

A BISZ Zrt.-hez megsemmisítésre visszaérkező saját kp. nyilatkozatjelentések megsemmisítését BISZ Zrt. 
díjmentesen végzi. 

3.4.1. Saját kp. nyilatkozatjelentés díja díjmentes 

3.4.2. Saját kp. nyilatkozatjelentés visszavonásának kezelési díja  díjmentes 

3.4.3. Saját kp. nyilatkozatjelentés megsemmisítésének kezelési díja  díjmentes 

4. NYILVÁNTARTÁSI DÍJ 
Számlázásukra havonta egy alkalommal, utólag kerül sor. Minden nyilatkozatadat-szolgáltató, minden hó-
napban a Központi Nyilvántartás zárásakor, az általa a Központi Nyilvántartásba átadott nyilatkozatadatok 
állományi darabszáma után fizeti ezt a díjtételt érvényes és érvénytelen nyilatkozat státus szerint.  

4.1. Érvényes nyilatkozat nyilvántartási díja  3,69 Ft/db/hó 

4.2. Érvénytelen nyilatkozat nyilvántartási díja  0 Ft/db/hó 

Budapest, 2022. október 24. 

Nagy Viktor 
vezérigazgató 

BISZ Zrt. 


