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A gazdasági szervezetek jogai

Saját adatok megismerhetősége
A Banka Slovenije, mint a SISBIZ rendszer kezelője a 
ZCKR alapján a gazdasági szervezet számára biztosítja a 
jogot, hogy a Moj SISBIZ internetes alkalmazáson keresztül 
megismerhesse a SISBIZ rendszerben nyilvántartott 
bizalmas adatait.

A gazdasági szervezet jogosult betekinteni és lekérdezni:
• azt az információt, hogy a gazdasági szervezet bizalmas 

adatait nyilvántartja-e a rendszer vagy sem;
• a SISBIZ rendszerben az adott gazdasági szervezetről 

tárolt összes adatot, beleértve azt az információt is, hogy 
melyik hitelnyújtó ill. a rendszer mely tagja töltötte fel az 
adatait;

• az arról szóló információt, hogy a ZCKR alapján mikor, 
milyen célból fért hozzá a rendszer egy tagja ezekhez az 
adatokhoz, kivéve, ha a törvény kimondottan tiltja ezen 
információk továbbítását.

Saját adatok kijavíthatósága 
A gazdasági szervezet jogosult a rendszerben nyilvántartott 
bizalmas adatait a „Gazdasági szervezet kérelme a 
SISBIZ rendszerben lévő adatainak kijavítása iránt” 
című nyomtaványon benyújtott írásbeli kérelme alapján 
kiegészíteni, kijavítani vagy töröltetni. 
A kérelmet a rendszerbe téves adatokat feltöltő taghoz, az 
Adatkezelőhöz vagy a Moj SISBIZ internetes alkalmazáson 
keresztül lehet benyújtani. 

A rendszer tagja legkésőbb a Központi Hitelnyilvántartásról 
szóló törvényben meghatározott határidőig a kérelemben 
meghatározott módon értesíti a gazdálkodó szervezetet 
arról, hogy kérelme megalapozott-e és ugyanezen határidőig 
a SISBIZ rendszerben végrehajtja az adatmódosítást.

Moj SISBIZ
Ez az internetes alkalmazás a gazdasági szervezetek számára 
lehetővé teszi a SISBIZ rendszerben gyűjtött és kezelt adataikba 
való betekintést.  

Az internetes alkalmazás lehetővé teszi:
• a gazdasági szervezet saját adataiba való betekintést,  
• saját adatai lekérdezését PDF dokumentumként,
• az adataiba való betekintésekről szóló információk megismeré-

sét (ki, mikor és milyen céllal tekintett be a gazdasági szervezet 
adataiba),

• panasz bejelentését.

A Moj SISBIZ internetes alkalmazás használata díjköteles a 
rendszer hatályos díjszabása alapján.

Hozzáférés a Moj SISBIZ alkalmazáshoz
A Moj SISBIZ internetes alkalmazást csak a gazdasági szervezet 
regisztrált felhasználói (ill. azok meghatalmazottjai) használhat-
ják. 
A gazdasági szervezet Moj SISBIZ alkalmazáshoz való hozzáfé-
résének módja:
• a hitelesített digitális tanúsítvány regisztrációja az Adatkezelő 

internetes alkalmazásán keresztül és a bejelentett digitális tanú-
sítványról szóló nyomtatott nyomtatvány beküldése postai úton  
az alábbi címre: Banka Slovenije, Centralni kreditni register, 
Slovenska 35, 1505 Ljubljana,

• az Adatkezelőnek a hitelesített digitális tanúsítvány engedélye-
zéséről szóló elektronikus üzenetének kézhezvétele után a gaz-
dasági szervezet  belép a Moj SISBIZ alkalmazásba, megrendeli 
a megfelelő hozzáférési csomagot (előszámla) és azt kifizeti,

• az előszámla kifizetése után hozzáférést kap a Moj SISBIZ al-
kalmazás összes funkciójához.

Az Adatkezelő hozzáférést biztosít a gazdasági szervezet meg-
hatalmazott felhasználója részére a Moj SISBIZ alkalmazáshoz 
a közigazgatási egység vagy a közjegyző által hitelesített A Moj 
SISBIZ alkalmazásba való betekintésre harmadik fél részére 
kiadott írásbeli engedély alapján.

A SISBIZ rendszerről és a Moj SISBIZ-ről további infor-
máció található a www.bsi.si/financna-stabilnost/centralni-
-kreditni-register honlapon.



Gazdasági Szervezetek Bankközi Adós- és 
Hitelinformációs Rendszere 

A SISBIZ olyan információs rendszer, amelyen belül 
a hitelintézetek megosztják egymással a gazdasági 
szervezetek eladósodottságáról szóló adatokat és 
információkat. 
A rendszer tagjai hozzáférhetnek az egyes gazdasági 
szervezetek megszemélyesített adósságadataihoz. 
Létrehozásának célja a hitelnyújtók hitelezési 
kockázatának hatékony értékelése és kezelése, a felelős 
hitelezési politika és intézkedések, valamint a fenntartható 
eladósodás ösztönzése és a gazdasági szervezetek túlzott 
mértékű eladósodásának megakadályozása.

Jogszabályi alap 
A gazdasági szervezetek eladósodottságáról szóló adatok 
és információk gyűjtésének és feldolgozásának jogi 
alapját a Központi Hitelnyilvántartásról szóló törvény 
(ZCKR) és annak végrehajtási rendeletei képezik. 

A SISBIZ rendszerben tárolt 
adatok
A SISBIZ rendszerben lévő adatok a gazdasági szervezetek 
szerződéses kötelezettségeiből eredő tényleges és 
lehetséges eladósodottságára vonatkoznak. A SISBIZ 
rendszerben tárolt adatok csupán kiegészítő információul 
szolgálnak a gazdasági szervezetek eladósodottsága 
mértékének és hitelképességének megítéléséhez.

A SISBIZ rendszer az alábbi lekérdezhető adatokat és 
információkat tartja nyilván:

A hitelfelvevő gazdasági szervezet adatai 
• a jogi személy cégneve és székhelye, a vállalkozó 

cégneve, illetve neve és székhelye vagy a 
magánszemély neve és címe; 

• a gazdálkodó szervezet adószáma a pénzügyi 
igazgatásról rendelkező törvény alapján;

• a Szlovén Cégnyilvántartásról szóló törvény alapján 
a Szlovén Cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági 
szervezet esetén a cégjegyzékszám, külföldi 
gazdasági szervezet esetén a Külföldi Gazdasági 
Szervezetek Nyilvántartásában lévő egyedi azonosító 
jelzés;

• a csődeljárásról, a kényszer-végelszámolásról vagy a 
fizetésképtelenség miatt a gazdasági szervezet ellen 
indított egyéb eljárásról szóló adatok a pénzügyi 
gazdálkodást, a fizetésképtelenségi eljárásokat és a 
kényszertörlési eljárást szabályozó törvény alapján;

• a gazdasági szervezetnek a Szlovén 
Cégnyilvántartásban és a Külföldi Gazdasági 
Szervezetek Nyilvántartásában vagy más hivatalos 
nyilvántartásban lévő egyéb adatait.

A gazdasági szervezetek kölcsönügyleteiből  eredő 
tartozásaira vonatkozó alábbi adatok:
• ügylettípus, az ügylet létrejöttének illetve a pénzügyi 

instrumentum kiadásának dátuma valamint a 
kötelezettség lejáratának napja;

• a kölcsönügyletből vagy egyéb kitettségből eredő 
tartozások osszege;

• a kölcsönügyletből eredő kötelezettségek teljesítésére 
adott biztosítékok;

• az engedélyezett hitelkeret fel nem használt részének 
összege;

• késedelem a hitelfelvevő fizetési kötelezettségének 
teljesítése során.

Adatmegőrzési idő: az adós tartozásának megszűnését 
követő 4 év.

A gazdasági szervezetek kölcsönügyleteiről 
szóló egyéb adatok és információk a hitelezési 
kockázat kezelése és a hitelintézetekre vonatkozó 
prudenciális követelményeknek az 575/2013/EU 
rendelet szerinti teljesítése érdekében: 
• a gazdasági szervezetekkel szembeni kitettségek a 

pénzügyi instrumentumok típusa szerint, beleértve 
az egyébb kitettségeket is, 

• átstrukturált kitettségek,
• a kitettség hozama vagy ennek hiánya, 
• a kitettség besorolása, a hitelezési kockázatból 

eredő veszteségek értékeléséről szóló jogszabályok 
alapján. 

Adatmegőrzési idő: az adós tartozásának megszűnését 
követő 4 év. 

Az adatokhoz való hozzáférés
A rendszerben tárolt adatok bizalmasak, ezért a 
SISBIZ rendszerhez kizárólag a SISBIZ tagjai és 
azok meghatalmazottjai férhetnek hozzá minősített 
hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott digitális 
tanúsítvány birtokában. 
Az adatokhoz való minden hozzáférés revíziós nyommal 
történő naplózása, ellenőrzése és tárolása hiteles, 
teljeskörű és lehetővé teszi az egyes adatok lekérdezése 
ill. az azokba való betekintés idejének későbbi 
megállapítását, beleértve az adatokat lekérdező tagról és 
az azokba betekintő személyről szóló információt is.

Az adatokba való betekintés az alábbi esetben lehetséges:
• a hitelfelvevő hitelképességének és az adott 

kölcsönügylet teljesítésével vagy a kölcsönügylet 
lebonyolításával a tagra nézve keletkező hitelezési 
kockázatnak a vizsgálata,

• reklamációk, végrehajtások, revíziók és
• a rendszerben nyilvántartott adatok frissítése.
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