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Az előre kitűzött határidőre 

megszületett a pénzforgalom 

lebonyolításáról szóló 35/2017. 

(XII.14.) MNB rendelet, amely 

már tartalmazza az azonnali 

fizetés 2019. július 1-jétől 

érvényes részletes szabályait.

A SZABÁLYOZÁS 

MÉRFÖLDKÖVEI
2017. június – szeptember: szabályozási 
koncepció kidolgozása (MNB, NGM, IM, 
GIRO) 

2017. október: az elkészült koncepció 
megvitatása a pénzforgalmi 
szolgáltatói szektor képviselőivel;

2017. október 24: a PST engedélyezte 
a szöveg nyilvános konzultációra 
bocsátását;

2017. november: a jogszabálytervezet 
nyilvános konzultációja és végleges 
jóváhagyása;

A SZABÁLYOZÁS MEGALKOTÁSA

2017
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ – ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

Folyamatos (24/7/365) 
működés

Belföldi forint átutalások 10 
M Ft alatt

Másodlagos azonosítók 
használata

5 másodperces időhatár

Fizetési kérelem
Opcionális pozitív és 
kötelező negatív visszajelzés

Nyílt szabványok, 
átjárhatóság
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A rendelet hatálya a PSD2 

szabályainak 

implementálása miatt 

módosult, ez érinti az 

azonnali fizetést is.

A RENDELET 

HATÁLYA
A rendelet szabályai 

alkalmazandóak

• Hitelintézetekre;

• Pénzforgalmi intézményekre;

• Magyar Államkincstárra

• Elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény;

• Postai Elszámoló Központot 
működtető intézmény;

• Magyar Nemzeti Bank
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Tisztázásra került, hogy 

mely fizetési műveletek 

minősülnek azonnali 

átutalási megbízásnak.

AZ AZONNALI 

ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS Azonnali átutalási megbízás

• Elektronikusan benyújtott;

• egyedi megbízások

• de fogyasztó esetében kötegelt 
fizetési megbízások is;

• nem tartalmaz terhelési napot;

• csak forint fizetési számla 
terhére megadott;

• bármilyen devizában vezetett 
fizetési számla javára.
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Az 5 másodperces teljesítési határidejének
kezdete: beérkezés és hitelesítés.

A pénzmosáshoz kapcsolódó szankciós listák 
ellenőrzése beleszámít a teljesítési határidőbe.

Haladéktalan jóváírási kötelezettség forint és EGT-
állam devizájában konverziótól függetlenül 
(előtétrendszer is használható).

Karbantartás: indokolt esetben, évente max. 24 
óra, legalacsonyabb forgalmú időszakban, az 
ügyfelek előzetes tájékoztatása mellett.

HATÁRIDŐK ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
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Ügyfél jóváhagyás 
alapján: modell szöveg a 

rendeletben

Csak számlavezető 
regisztrálhat

Évenkénti kötelező 
felülvizsgálat

Képesnek kell lenni 
regisztrálni: EGT-beli

mobil szám, hazai 
adószám/adóazonosító 

jel, e-mail cím

Módosítási és törlési 
üzenetek kerültek 

szabályozásra 
(bankváltás/számla 

megszüntetés esetei is)

MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ
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FIZETÉSI KÉRELEM

Részletes lebonyolítási szabályok: „azonnali átutalást feldolgozó fizetési 
rendszerben szabványosított üzenet”;

pénzforgalmi szolgáltató és nem pénzforgalmi szolgáltató útján is 
benyújtható;

csak arra az esetre ad az MNB rendelet szabályt, amikor 
pénzforgalmi szolgáltató útján kerül benyújtásra;

a fizető fél másodlagos azonosítóval is benyújthatja, de a másodlagos 
számlaazonosító adatbázishoz csak Pénzforgalmi szolgáltató fér hozzá; 

érvényesség legfeljebb a benyújtást követő 2 hónap. 
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Az új pénzforgalmi 
MNB rendelet 
előírja a nyílt 

adatbeviteli módok 
használatát.

Megfelelő eszköz 
birtokában bárki 
képes beolvasni, 

értelmezni és 
kezelni.

A Munkacsoportok 
és a piaci szereplők 

aktív 
közreműködését 
várja az MNB a 

szabványosításban.

NYÍLT ADATBEVITELI MÓDOK
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KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!


