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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként az 
árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg. A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) az MNB-törvényben rögzített 
alapvető feladata, hogy a pénzforgalom zavartalan lebonyolítását és az azt támogató fizetési és elszámolási 
rendszerek megbízható és hatékony működését elősegítse. A pénzforgalom, valamint a fizetési és elszámolá-
si rendszerek megbízható és hatékony működése elengedhetetlen ahhoz, hogy a reálgazdasági és pénzügyi 
tranzakciók megvalósuljanak.

A jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson a belföldi pénzforgalomban és a hazai felvigyázott fizetési és el-
számolási rendszerek működésében megfigyelhető tendenciákról, a főbb kockázatokról, valamint arról, hogy 
az MNB milyen eszközöket mozgósított annak érdekében, hogy a fent jelzett alapvető feladatát megvalósít-
sa. E kiadvánnyal az MNB hozzájárul a pénzforgalommal, a fizetési és elszámolási rendszerekkel kapcsolatos 
jegybanki tevékenység transzparenciájának növeléséhez, továbbá fejleszti a pénzügyi kultúrát, ezáltal pedig 
a jelentést olvasók pénzforgalmi döntéseinek tudatosságát.

 

Az elemzés az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságán készült Bartha Lajos igazgató irányítása alatt. 
A publikációt dr. Gerhardt Ferenc alelnök hagyta jóvá. A jelentés készítésében részt vettek: Balla Gergely Patrik, 
Béres Dániel, Bodnár László, Divéki Éva, Fenyvesi Miklós, Harkácsi Gábor József, Ilyés Tamás, Kajdi László, Király 
Eszter, Luspay Miklós (főosztályvezető), Pappné Kovács Beáta, Pintér Cecília, Takács Kristóf (projektvezető), 
Varga Lóránt (főosztályvezető).

A Pénzügyi Stabilitási Tanács a 2015. március 10-i és 2015. május 26-i, a Monetáris Tanács pedig a 2015. má-
jus 5-i ülésén tárgyalta az anyag kiemelt üzeneteit, valamint a jelentést, és értékes tanácsokat adott annak 
elkészítéséhez.

Az MNB szakértői elsősorban a 2014. év releváns információit dolgozták fel, ugyanakkor előre tekintő jelleggel 
a 2015. évi aktuális folyamatok elemzése is megtalálható a jelentésben.

www.mnb.hu
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Kiemelt üzenetek

Az elektronikus fizetési eszközök 
használata 2014-ben is a koráb-
bi tendenciáknak megfelelően 
emelkedett, az érintőkártyás infra-
struktúra jelentős fejlődése pedig 
támogathatja a kártyahasználat 
bővülését.

Azelmúltévbentovábbfolytatódottazelektronikusfizetésieszközök
használatánaktérnyeréseésakészpénzfelvételitranzakciókszámának
csökkenése.Azelektronikuspénzforgalmiinfrastruktúraterénnemfi-
gyelhetőmegjelentősváltozás.Azügyfelekfizetésiszámlávaléskár-
tyávalvalóellátottságaaszámlákszámánakcsökkenéseellenéresem
változott. A kártyás elfogadóhálózatmérete a korábbiaknál lassabb
ütembenbővült.Azérintőkártyástechnológiagyorsterjedéseakártyás
fizetésegyszerűsítésévelnövelhetiakártyahasználatelterjedtségét,így
támogathatjaapénzforgalomhatékonyságánaknövelését.Nemzetközi
összehasonlításbanelsősorbanalakosságifizetésihelyzetekbenvante-
renagymértékűhatékonyságnövelésnek.Akártyásfizetéstovábbrais
rendkívülbiztonságosnemzetköziösszehasonlításban,azonbanapiaci
szereplőknek–anemzetközitendenciákfigyelembevételével–erőfe-
szítéseketkelltenniükajelenlegibiztonságiszintmegőrzéseérdekében.

A pénzforgalmi árazás stabilizá-
lódott 2014-ben, az értékarányos 
díjtételek szerepe azonban to-
vábbra is jóval nagyobb az indo-
koltnál.

Apénzforgalmiszolgáltatásokárazásaakorábbiszabályozásiváltozások
hatásaitkövetően2014-benstabilizálódott,azMNBfogyasztóvédelmi
eljárásainakköszönhetőenpedigegyesszolgáltatásokesetébenenyhe
díjcsökkenésfigyelhetőmeg.Azingyeneskészpénzfelvételilehetőséget
igénybevevőügyfelekszámáraakészpénzfelvételiköltségekatranz-
akciósilletékbevezetéseelőttiszintalácsökkentek,azátlagjövedelem
mértékéigpedigingyenesenjuthatnakkészpénzhez.Apénzforgalmibe-
vételekenbelüljelentősatranzakcióértékévelarányosbevételeksúlya,
amiatranzakciósilletékáthárításamellettkeresztárazásrautalhat.Azát-
utalásokBKRdíjaibanbekövetkezettdíjcsökkentéscsakkorlátozottan
érvényesültazügyfelekáltalfizetettdíjakban,mivelazátutalásoknál
abankokatranzakciósilletékáltalmagyarázhatónálnagyobbmérték-
benalkalmaznakazügyfelekszempontjábólkedvezőtlen,értékarányos
árazást.

A pénzforgalmi szolgáltatásokat 
érintő szabályozási változások 
már rövid távon is elősegíthetik 
a hatékony, elektronikus fizetési 
megoldások intenzívebb haszná-
latát és átláthatóbb igénybevételi 
feltételek létrejöttét.

Atranzakciósilleték2015-tőlhatálybalépettmódosításaakártyásfize-
tésrevonatkozóegyösszegűilletékfizetésselérdekelttétehetiakártya-
kibocsátókat isakártyahasználatösztönzésében,ezzel támogathatja
az intenzívebbkártyahasználatot.Afizetésiszámla irányelvátültetés
soránegyolyanalapszámla-konstrukcióbevezetésevárhatóMagyaror-
szágonis,amellyelafizetésiszámlávaljelenlegnemrendelkezőknek,
ésaz inaktívügyfeleknekegyaránt lehetőségüknyílikazelektronikus
pénzforgalmiszolgáltatásokalacsonyköltségekmellettiigénybevételére.
Azirányelvnekköszönhetőentovábbájóvalátláthatóbbáválhatajövő-
benapénzforgalmiszolgáltatásokárazása.Azeuróátutalásokegységes
európaiszabványokszerintilebonyolításaérdekében2016.októbervégé-
igapénzforgalmiszolgáltatóknakésügyfeleiknekegyarántátkellállniuk
azújszabványokalkalmazására.
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A felvigyázott rendszerek a koráb-
bi évekhez hasonlóan magas meg-
bízhatósággal üzemeltek, azonban 
2013-hoz képest kismértékben 
növekedett kockázati kitettségük.

Afelvigyázottrendszerekhatékonyanésbiztonságosanbonyolították
leafizetésiműveleteketésazértékpapírügyleteket,melyekforgalma
kismértékbenemelkedet2014-ben.Aszolgáltatásellátásánakkockázata
afizetésirendszerekbenkismértékbennövekedettazegyediincidens
időkmeghosszabbodásamiatt,aKELERcsoportesetébenakockázati
szintkismértékbenjavult.Afizetésirendszerekbenatranzakciókelszá-
molásánakéskiegyenlítésénekátfutásiideje2014-beniskedvezőenala-
kult.AVIBER-ben2014-benabankköziésügyféltranzakciókátlagosan
másfélpercalattfutottakát,aBKRnapközbenielszámolásábanpedig
egyciklusátlagosteljesítésiideje10perckörülalakult.

A fizetési forgalom számára ren-
delkezésre álló likviditás szűkült 
az előző évhez képest, mely követ-
keztében a likviditáskezelésben 
alkalmazkodásra volt szükség.

Afizetésirendszerekbenalikviditás2014-benmegfelelőmértékűvolt
mindrendszer,mindpedigegyedibankiszinten,azonbanazelszámolási
éskiegyenlítésikockázatkismértékbennövekedett. ANövekedésiHitel
Program(NHP)hatásáratovábbfolytatódottabankokáltalazMNBja-
várazároltértékpapír-állományonbelülapénzforgalomszámáraren-
delkezésreállólikviditáscsökkenése,amiazonbanabankokalkalmazko-
dásánakköszönhetőennemnöveltemegazelszámolásiéskiegyenlítési
kockázatot.Ajegybankieszköztár2014.augusztusiátalakításanémileg
növelteezeketakockázatokat,mertazMNBkéthetesirányadóinstru-
mentumakikerültazelfogadhatójegybankifedezetekköréből,tovább
csökkentvearendelkezésreállólikviditást.Akiesőlikviditáshelyettesí-
téséreegyrésztarésztvevőkjelentősmennyiségűállampapír-vásárlásba
kezdtek,másrésztaktívabblikviditásmenedzseléstvégeztek.

2014-ben az ellenőrzött hitelinté-
zeteknél alapvetően jogszabály-
követő módon zajlott a pénzfor-
galom lebonyolítása, esetenként 
azonban az ügyfelek széles körét 
érintő problémák is előfordultak.

A2014-benelvégzettpénzforgalmiellenőrzésekterjedelmejelentősen
bővültapénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszólótörvényelőírásaival,
mindemellettavizsgálatokszámatovábbemelkedett.Kiemeltszabály-
szegésnekminősültekazellenőrzéseksoránatájékoztatásikötelezett-
ségekelmulasztásábóladódóhibák,valamintafogyasztókszéleskörét
érintőproblémák,példáulaköltségmentesenbiztosítandószámlakivo-
natértazügyfelekterhéretörténődíjakfelszámítása.Azellenőrzések
általánostapasztalata,hogymindenvizsgálthitelintézetkövetetteljog-
szabálysértést.Nyolchitelintézetnélaszabályszegésekkiemeltjellege
miattösszesen62,5millióFtösszegűbírságkiszabásáraissorkerült.

A KELER KSZF 2014. július 4-én 
megkapta az EMIR szerinti mű-
ködési engedélyt, így megfelel az 
európai uniós követelményeknek. 
2016-ban a KELER újraengedélye-
zése is szükségessé válik az új uni-
ós előírások miatt.

AKELERKSZFelőírásoknakvalófolyamatosmegfelelésétegynemzetkö-
ziengedélyezőkollégiuméventevizsgáljafelül.AKELER-csoportmásik
tagjának,aKELER-neka2014-benhatálybalépett,központiértéktárak
működésérevonatkozóeurópaiuniósrendeletnekkellmegfelelnie,így
előreláthatólag2016-bankerülsoraKELERCSDRszerintiújraengedé-
lyezéséreACSDRszigorúbbszabályokatírelőazértékpapír-állomány
folyamatosfigyelemmelkíséréséreésanemteljesítésekrevonatkozóan.
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Az átutalásokat érintő, közeljö-
vőben megvalósuló fejlesztések 
tovább gyorsítják a hazai pénzfor-
galmat és bővítik az elektronikus 
fizetési lehetőségeket.

2015szeptemberétőltovábbgyorsulahazaipénzforgalomazátutalások
elszámolásiciklusainakaduplájárasűrítésével.Ennekkövetkeztében
bankinyitvatartásiidőnbelülazátutalásokakármárközelegyóraalatt
is eljuthatnak a címzetthez. A BKR üzemidejénekmeghosszabbítása
emellettlehetővéteszi,hogyszélesebbidőintervallumbanteljesüljenek
rövididőalattabelföldiátutalások.Akorábbrakerülőelsőelszámolási
cikluselsősorbanalakosságnakkedvez,akésőbbiutolsócikluspedig
avállalatokszámáralehetelőnyös.2016-tólapapíralapúátutalásokés
aMagyarÁllamkincstártranzakcióiisanapközbenirendszerbenkerülnek
feldolgozásra,utóbbiakeseténazonbankezelniszükségesacsúcsnapo-
konjelentkezőmagastranzakciószámhozkapcsolódóproblémákat.

A kis értékű pénzforgalomban 
megvalósuló fejlesztések a kiske-
reskedelemben és a rendszeres 
számlafizetések terén is széles 
körben elérhetővé tehetik az 
elektronikus fizetést.

Abankközijutalékokcsökkentésénekkövetkeztébenmérséklődtekake-
reskedőikártyaelfogadóiköltségek,alegnagyobbforgalmúkereskedők
ennekhatásárajelentősösszegekettakarítottakmeg,akészpénzesés
akártyásfizetésekköltségeiközöttikülönbségpedigminimálisracsök-
kentszámukra.Ajövőbenígyalegnagyobbforgalmatlebonyolítókeres-
kedőknekisaktívanhozzákelljárulniukahazaipénzforgalomhatékony-
ságánaknöveléséhezésintenzívenrésztkellvenniükakártyahasználat
ösztönzésében.Aszámlafizetésiszolgáltatásokterénmegfigyelhetőfej-
lesztésekszélesítikazelektronikusszámlafizetésilehetőségeket,ezek
általpedigbővülhetazegyszerűésgyorselektronikusfizetésimegoldá-
sokatfelhasználóügyfelekköre.

2014 októberében megkezdődött 
a CLS-rendszer bevezetése, így 
2015 végén már lehetővé válik 
a forint és más CLS devizák közötti 
devizakiegyenlítési kockázat ki-
küszöbölése.

2014őszénlezárultaCLScsatlakozásiprojektátvilágításiszakasza,ígyaz
MNBésaCLSisdöntésthoztakarendszerbevezetéséről.Enneksorán
jogszabály-pontosításra,azinformatikairendszerekösszehangolására,
valamintajegybankiszámlavezetésipolitikaésüzletifeltételekmódo-
sításárakerülsor.Arendszerkülföldirésztvevőinekolyanforintszámla-
vezetőtkelltalálniuk,amelyenkeresztüllebonyolíthatjákakiegyenlítési
forgalmukat.Emellettahazaihitelintézeteknekiskikellépíteniükarend-
szerhezvalóhozzáférésüket.AzMNBkiemeltcélja,hogyahazaibankok
sajátdevizaforgalmukataCLS-szolgáltatásigénybevételévelegyenlítsék
ki.Areggelikiegyenlítéslebonyolításáhozmegfelelőlikviditásállrendel-
kezésreaVIBER-ben,ennekújraosztásakapcsánazonbanfelértékelődhet
ahazaibankközipiacszerepearendszerelindításátkövetően.

A kockázat alapú felvigyázási ke-
retrendszer 2014-ben megújult 
a pénzügyi infrastruktúrákra vo-
natkozó új nemzetközi alapelvek 
hazai felvigyázói gyakorlatba való 
átültetésével.

ABISésazIOSCOaválságtapasztalataialapjánanemzetközifelvigyá-
zóielvárásokatátalakítottaésegységesítette,és2012-benkiadtaa24
alapelvettartalmazókiadványát (PFMI).APFMInemzetigyakorlatba
ültetéseegyeditagországihatáskör,ígyahazaipénzügyiinfrastruktúrák
sajátosságait isfigyelembevévekerültátdolgozásraakockázatalapú
felvigyázásikeretrendszer,mellyelazMNBnemzetköziszinteniselőre-
mutatóéspéldaértékűgyakorlatotkövet.Akeretrendszerátdolgozása
soránajelenlegalkalmazottkockázatimegközelítésvoltakiindulóalap,
melybeazújalapelvekteljesmértékbenbeépítésrekerültek.Akétéven-
teelkészítettátfogófelvigyázóiértékelés,amelynekcéljaafelvigyázott
rendszereknemzetközialapelveknekésajánlásoknakvalómegfelelésé-
nekfelmérése,2015-benmáramegújítottkeretrendszeralapjánvalósul
meg.
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Az internetes fizetések biztonsá-
gára vonatkozó ajánlások legfőbb 
célja az internetes fizetésekkel 
kapcsolatos csalások, visszaélések 
megelőzése, így a fizetési módok 
iránti bizalom fenntartása.

Azinternetesfizetésekkelkapcsolatosvisszaélésekhatékonymegelőzése
érdekébenszükségesazinternetesfizetésiszolgáltatásokhozkapcsolódó
biztonságikövetelményeknemzetköziszintűkialakítása,szabályozásaés
afizetésimodell-felvigyázásbavalóbeépítése.AzEurópaiKözpontiBank
ésazEurópaiBankhatóságáltalkidolgozottújkövetelményeknekvaló
megfeleléstazMNBellenőrzi.Elsőlépéskéntegyönellenőrzésikérdőíves
felméréssegítségévelmegkezdődöttahazaipénzforgalmiszolgáltatók
megfelelésénekelemzése,melyetvárhatóanszabályozóilépésekiskö-
vetnekmajd.
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1. Bevezetés

A Magyar Nemzeti Bank jegybanktörvényben rögzí-
tett alapvető feladata, hogy a pénzforgalom zavar-
talan lebonyolítását és az azt támogató fizetési és 
elszámolási rendszerek megbízható és hatékony mű-
ködését elősegítse.Amennyibenagazdaságiszereplők
aköltséghatékony,gyorsésbiztonságoselektronikus
fizetésimódokatajelenleginélisnagyobbmértékben
használnák,afizetésitranzakciókterénjelentőserő-
forrásoklennénekmegtakaríthatóaktársadalmiszin-
ten.Ehhezazonbanarravanszükség,hogyafizetési
helyzetektöbbségébenakészpénzmellettlehetőség
legyenazelektronikusfizetésieszközökegyszerűés
biztonságoshasználatáraalacsonyésátláthatókölt-
ségekmellett.Emellettelengedhetetlen,hogyahazai
fizetésiéselszámolásirendszerekmagasszintűszolgál-
tatássalésajogszabályoknakmegfelelőentámogassák
agazdaságiszereplőkáltalkezdeményezettreálgazda-
ságiéspénzügyitranzakcióklebonyolítását.Afizetési
éselszámolásirendszerekfelvigyázásaemiattalapvető
jegybankifeladat.Arendszerekmegbízhatóságának,
hatékonyságának,likviditásmenedzselésének,arend-
szerekközöttikapcsolódószolgáltatásoknaknyomon
követéseéselemzéseegykockázatalapúfelvigyázói
keretrendszeralapjántörténik.

Az MNB alapvetően katalizátorként vesz részt a haté-
konyság növelésében: elemzéseket végez, valamint 
aktív koordináció és párbeszéd segítségével igyekszik 
megteremteni azokat a feltételeket, amelyek előse-
gítik, hogy az érintettek a társadalmi érdekek figye-
lembevételével döntsenek.Azelektronikusfizetési
eszközök jelenleginél szélesebb körűhasználatának
számospozitívhatásalehetahazaigazdaságra.Nö-
velhetőveleapénzforgalomhatékonysága,csökkent-
hetőkatranzakcióklebonyolításáhozfelhasználterő-
források,segíthetiarejtettgazdaságvisszaszorítását,
ezeknekköszönhetőenpedigtámogatjaagazdasági
növekedéstis.UgyanakkorazMNBakatalizátorifunk-
ciójántúlszabályozzaapénzforgalomlebonyolítását,
ígyMNB-elnökirendeletbenelőírtkövetelményeken
keresztültudjaalakítaniapénzforgalmiszolgáltatások

piacát.Arendeletbenésapénzforgalmiszolgáltatások
nyújtásárólszólótörvénybenszereplőelőírásokbetar-
tásátazMNBellenőrzi.

Ajelentéselsőrészebemutatjaahazaifizetésimódok
éseszközökfejlődésitendenciáitésapénzforgalom
hatékonyságánakalakulását,ahazaifizetésiéselszá-
molási rendszerekműködésével és azok felvigyázá-
sávalkapcsolatosfejleményeket.Emellettfoglalkozik
apénzforgalomellenőrzésitapasztalataival,ahazaiés
nemzetköziszabályozóitevékenységaktuáliskérdése-
ivel,valamintazértékpapír-elszámolásiéskiegyenlí-
tésirendszerműködésiátalakulásával.Ajelentésezt
követőenahazaipénzforgalomfolyamatbanlévőés
közeljövőbentervezettfejlesztéseit,valamintameg-
újulóéskibővülőfelvigyázásifeladatokatmutatjabe
részletesen.

•Apénzforgalmiszolgáltatásokfolyamatosfejlesztése
elősegítiafizetésiműveleteklebonyolításáhozkapcso-
lódótársadalmiköltségekcsökkentését,ésatranzakci-
ókgyorsésbiztonságoslebonyolítását.Azátutalások
terén tervezett fejlesztéseknek köszönhetően már
rövidtávontovábbgyorsulahazaipénzforgalom,az
elektronikusútontörténőszámlafizetésekterénfo-
lyamatban lévőfejlesztésekpedigszélestársadalmi
rétegekszámáratehetikelérhetővéezeketaszolgál-
tatásokat.Afizetésikártya-elfogadásköltségeinekcsök-
kenésétkövetőenakereskedőknekisaktívanrésztkell
venniükakártyahasználatösztönzésében.

•A fizetési, valamint értékpapír-elszámolási és ki-
egyenlítési rendszerek felvigyázása támogatja
afelvigyázottrendszerekbiztonságoséshatékony
működését,ezzelpedigapénzügyitstabilitásmegőr-
zését.Ahazaifelvigyázóikeretrendszermegújításával
szigorúbbésszélesebbterületetlefedőkövetelmé-
nyeknek kellmajdmegfelelniük a rendszereknek.
Akibővülőfelvigyázóitevékenységnekköszönhetően
pedigmáratranzakciólebonyolításteljesfolyamata
figyelemmelkísérhetőlesz.
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2. A hazai fizetési rendszer működése

A pénzforgalom, valamint a fizetési és elszámolási 
rendszerek megbízható és hatékony működése elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a reálgazdasági és pénzügyi 
tranzakciók megvalósuljanak.Aszámlapénzbentörté-
nőfizetésekésazértékpapír-tranzakcióklebonyolításá-
hozolyanközpontirendszerekrevanszükség,amelyek
biztosítjákatranzakciókelszámolásátéskiegyenlítését.
AVIBERazMNBáltalüzemeltetettvalósidejűbruttóel-
számolásirendszer,amelyelsősorbananagyösszegűés
időkritikuspénzügyitranzakciók,illetve2012ótaaBKR
napközbeni elszámolásának kiegyenlítésére szolgál.
Arendszerbenfőkéntazidőkritikuspénz-éstőkepiaci
tranzakciókteljesítéséhezkapcsolódótételek,illetve
egyébsürgősügyfélmegbízásokkerülnekkiegyenlítés-
re.ABKRaGIROZrt.(GIRO)általműködtetetthazaikis
összegű,bruttófizetésirendszer,melynekkételszámo-
lásimódjaanapközbenielszámolásésazéjszakaielszá-

molás.AGIROafizetésimegbízásokelszámolásátvégzi,
mígakiegyenlítésazMNB,mintteljesítőfélfeladata.
Abankkártyástranzakciókelszámolásaakártyatársasá-
gok(Visa,MasterCard)nemzetközirendszereiben,míg
apostaifizetésimódokéjellemzőenaPostaElszámo-
lóKözpontban(PEK)történik.AKELER-csoporttagjai,
aközpontiértéktár(KELERZrt.)ésaközpontiszerződő
fél(KELERKSZFZrt.)értékpapírelszámolásiéskiegyen-
lítési szolgáltatást végeznek, valamint nyilvántartják
ahazaikibocsátásúértékpapírokat(1.ábra).Ahazai
értékpapír-elszámolási és -kiegyenlítési rendszer az
európaiuniósszabályozásnak,valamintanemzetközi
ajánlásoknakmegfelelőenazutóbbiévekbenátalakult
ésszervezetilegiselváltegymástólaközpontiértéktári,
illetveközpontiszerződőfélfunkció.AzMNBfelvigyá-
zóitevékenységeaVIBER,aBKR,aKELERésaKELER
KSZFműködéséreterjedki.

1. ábra
A hazai pénzügyi infrastruktúra áttekintő ábrája

1 A BKR éjszakai elszámolás során normál rend szerint elszámolt megbízások értéke, melyben a csoportos beszedésen, átutaláson kívül egyéb 
tranzakciók is elszámolódnak
2 A BKR éjszakai elszámolás során sorban maradt megbízások értéke, melyek második körben kerültek kiegyenlítésre
3 A BKR napközbeni elszámolás során  elszámolt megbízások értéke, melyben az ügyfelek által nem papír alapon a számlavezetőikhez benyújtott 
tranzakciók számolódnak el
4 A teljes forgalomnak csak a bankközi része kerül elszámolásra a kártyatársasági rendszerekben
+= az on-us tételeket nem tartalmazza
*= felvigyázott rendszerek

Tranzakció típus

csoportos
beszedés+

Elszámolás

376MrdFt

82 068MrdFt

801 454MrdFt

nincsadat

nincsadat

253370MrdFt

2490MrdFt

2467MrdFt

Kiegyenlítés

MNBügyfélszámlavezető
rendszer

KELER
KSZF*

KELER*

VIBER*

KELER*

16836MrdFt1

0,8MrdFt2

66354MrdFt3

1363MrdFt

nincsadat

253370MrdFt

895MrdFt

58MrdFt

BankköziKlíring
Rendszer(BKR)*

fizetésikártya
elszámolásirendszerek

fizetésikártyával
belföldönvégzett

műveletek
9120MrdFt4

garantálttőzsdei
azonnalipiac

garantálttőzsdei
származékospiac

pénzmozgás(bruttóforgalom)
ügyletkötés(bruttóforgalom)
pénzmozgás
értékpapírmozgás

postaifizetési
módok

OTCpiac

PostaElszámoló
Központ

átutalás+ 
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2.1. A fizetési módok és eszközök fejlődése

2.1.1. A FőBB FIZETéSI MódoK 
FoRgALMáNAK ALAKuLáSA

A hazai elektronikus fizetési módok fejlődése 2014-
ben is a korábbi évekhez hasonlóan alakult, így foly-
tatódott az elektronikus tranzakciók forgalmának 
emelkedése.Továbbbővültafizetésikártyásvásár-
lásokvolumene,2014-ben359milliókártyásvásárlás
történtahazaikibocsátásúkártyákkal,ez16százalék-
kaltöbb,mintazelőzőévben.Azátutalásokszámaaz
elmúltévekfolyamataitkövetvekismértékbennőtt,
így2014-benszámukmármegközelítettea300milliót.
Acsoportosbeszedésekhasználataszinténkismérték-
benemelkedett,2014-ben2,4százalékkaltöbbilyen
tranzakciótbonyolítottakle,mintamegelőzőévben.
Akészpénzfelvételekszámaazelmúltévben8száza-
lékkalcsökkent(2.ábra).1

A pénzforgalmi infrastruktúra lefedettségében nem 
figyelhető meg számottevő változás, sem az ügyfelek, 
sem pedig a kedvezményezettek oldalán nem válto-
zott lényegesen az elektronikus fizetési infrastruk-
túrához való hozzáférés. A természetes személyek
fizetésiszámláinakszámamintegy300ezerrelcsök-
kent2014-ben,ugyanakkora9,4milliószámláhozvi-
szonyítvaezavisszaesésnemtekinthetőjelentősnek.
Akibocsátottfizetésikártyákonbelülabetétikártyák
számacsekélymértékbencsökkentazévsorán,miköz-
benahitelkártyákszámakismértékbenemelkedett,
ígyamegközelítőleg9milliósdarabszámnemválto-
zottszámottevően.Afizetésikártya-elfogadóhálózat
terénszinténnemláthatójelentőseltérésakorábbi
évekfolyamataitól.Akártyaelfogadókereskedőkszá-
makevesebbmintegyszázalékkal,akártyaelfogadó
berendezésekszámapedig3százalékkallettmagasabb
azelmúltévben.Ezugyanlassulástjelentazelőzőévek
fejlődésiüteméhezképest,azérintőkártyásterminálok
nagyarányúkihelyezésévelazonbanfolytatódottaz
infrastruktúramodernizálása.Azinterneteskártyael-
fogadásterénezzelszembenfolytatódottagyorsbő-
vülés,azinterneteselfogadóhelyekszáma2014-ben
47 százalékkal emelkedett, számuk így megközelíti

a 6700 darabot. A készpénzfelvételi infrastruktúrá-
bannemvoltmegfigyelhetőszámottevőváltozás,az
ATM-ekszáma1százalékkalemelkedett,mígabank-
fiókokbanésapostahelyekenelhelyezettkészpénzfel-
vételiterminálokszámamásfélszázalékkalcsökkent. 
Aháztartásokfizetésiszokásainak2014-esfelmérése2 
alapjánmegállapítható,hogyabankszámlávalésbank-
kártyávalvalóellátottságszintjea lakosságkörében
magas. A felnőtt lakosság 76 százaléka rendelkezik
bankszámlávalés72százalékabankkártyával,aháztar-
tásokszintjénvizsgálvapedigmégmagasabbazarány.
Ezek az értékeknemkülönböznek jelentősena ko-
rábbi felmérésekeredményeitől,ezpedigarrautal,
hogyafizetésiszámlákszámánakelmúltidőszakban
megfigyelhetőcsökkenésételsősorbanaháztartások
pénzforgalmiszolgáltatásokhozvalóhozzáférésének
racionalizálása okozta, amely során a pénzforgalmi
költségeikcsökkentéseérdekébenanemhasználtmá-
sodlagosszámláikatmegszüntették.Abankszámlával
vagybankkártyávalnemrendelkezőkennekokaként
azt emelik ki leggyakrabban, hogy nincs szükségük
ezekre.A többi felsorolt indokközül– jóvalalacso-

2. ábra
A fizetési számlához kapcsolódó főbb fizetési műveletek 
forgalma
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Fizetési kártyás vásárlás
Átutalás
Készpénzfelvétel
Csoportos beszedés

1A részletes pénzforgalmi statisztikákat az MNB honlapján elérhető Pénzforgalmi táblakészlet tartalmazza: http://www.mnb.hu/Statisztika/
statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xiii-penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-tablakeszlet

2IlyésTamás–VargaLóránt:Amagyarháztartásokpénzforgalmiszokásaitbefolyásolódemográfiaiésszociológiaitényezőkvizsgálata.Hitelinté-
zetiszemle,2015.június.

http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xiii-penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-tablakeszlet
http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xiii-penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-tablakeszlet
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nyabbarányban–aszámlaéskártyaköltségesfenntar-
tásátemlítik.Fontos,hogyabiztonsággalkapcsolatos
aggályokalacsonyaránybanjelennekmegazokokkö-
zött.Akészpénzbenkapottjövedelemésaközött,hogy
valakiszükségétérzi-eabankkártyának,nincsszigni-
fikánskapcsolat.Ugyancsaknincsjelentőskapcsolat
abankszámlárakapottjövedelemértékeésakártya
irántiigényközöttsem.Azok,akikrendelkeznekugyan
bankszámlával,denembirtokolnakbankkártyát,közel
két-háromszorosmértékbenkapnakkészpénzbenjö-
vedelmet,mintabankkártyávalrendelkezők.

A pénzforgalomban a fizetési kártyás tranzakciók 
terén folytatódott a korábbi évek trendje, a kártyás 
vásárlások számának emelkedése mellett a készpénz-
felvételek száma kismértékben visszaesett.Ahazai
kibocsátásúfizetésikártyákkallebonyolítottvásárlási
tranzakciókszámaelsősorban2014másodikfelében
emelkedettjelentősen(3.ábra).Azévsorántöbbmint
335milliódarabbelföldivásárlásitranzakciótörtént,
amelya2013-asévhezviszonyítvaközel20százalékos
emelkedéstjelent.Abelföldivásárlásokösszértékeha-
sonlómértékű,18százalékosnövekedéstmutatott,így
2014-benmeghaladtaa2300milliárdforintot.Avá-
sárlásokonbelülatranzakcióktípusátvizsgálvaazin-
ternetes vásárlások forgalma számottevőenbővült.
Ahazaikibocsátásúkártyákkalbelföldönlebonyolított,
távollévőkközöttivásárlásitranzakciókszáma42szá-
zalékkalnőttazelőzőévhezképest,ígyezjelentősen
meghaladjaafizikaikereskedőielfogadóhelyekenlebo-
nyolítottvásárlásokszinténgyorsüteműemelkedését.
Akártyásvásárlásokátlagértéke7400forintvolt2014-
ben,eznemjelentlényegesváltozásazelőzőévhez
képest.Azinternetenlebonyolítottvásárlásokátlag-
értéke továbbra is jóvalmagasabbahagyományos,
fizikaitranzakciókénál,azelmúltévbenmeghaladta
a10500forintot.Azelőzőévhezképest2014-benna-
gyobbmértékben,többmint9százalékkal106millió
darabracsökkentafizetésikártyáskészpénzfelvételek
száma.Afelvettkészpénzösszértékeennekellenére
közel5százalékkal,6287milliárdforintraemelkedett,
ígyezeknekatranzakcióknakazátlagértékemegkö-
zelítettea62ezerforintot.Akártyáskészpénzfelvéte-
lektöbbségétkitevő,ATM-estranzakciókátlagértéke
56ezerforintalattvolt.Akártyáskészpénzfelvételek
átlagértékeinek elmúlt évbenmegfigyelhető emel-
kedésébenszerepetjátszhatottahavikétszeriingye-
neskészpénzfelvételilehetőségbevezetéseis.Ennek
hatására ugyanis a lakossági ügyfeleknek érdemes
lehet kevesebb tranzakcióval egyszerre több kész-
pénztfelvenniafizetésikártyáikkal, ígycsökkenteni
atranzakciósköltségeiket.Akártyásvásárlásiforgalom

folyamatosbővülésénekkövetkeztébenatranzakciók
számamártöbbmintháromszorosaakészpénzfelvé-
telekszámának,értékbenazonbanmégmindigközel
kétésfélszereseakészpénzfelvételiforgalomakár-
tyásvásárlásiforgalomnak.Akülönböződemográfiai
csoportokközöttugyanmegfigyelhetőekkülönbségek
apénzforgalmiinfrastrukturálislefedettségben,azinf-
rastruktúrahasználatánakintenzitásátazonbanelső-
sorbannemezekatényezőkbefolyásoljákazokesetén,
akiknekegyébkéntvanszámlájuk.Aháztartásokáltal
lebonyolítottfizetésiműveletekközött–különösenaz
alacsonyabbértékűtranzakcióknál–jelentőshánya-
dottesznekkiakészpénzesvásárlások.Azelektronikus
fizetésimódokesetébenpedigmegállapítható,hogy
továbbraisritkábban,jellemzőenanagyobbösszegek
kifizetéseeseténalkalmazzákaháztartásokezeket.

Az érintőkártyás technológia az egyszerű és gyors 
fizetési folyamatnak köszönhetően támogathatja 
a pénzforgalom hatékonyságának növelését. Azérin-
tőkártyásinfrastruktúraelmúltévekbenmegfigyelhető
gyorsüteműfejlődése2014-benisfolytatódott,ígyaz
érintőkártyákhasználatilehetőségeibenszámottevő
előrelépésmutatkozotttavalyis.Évvégénmár3,7mil-
liódarabfizetésikártyarendelkezettérintésesfizetést
lehetővétevőfunkcióval,tehátazérintőkártyákszáma
egyévalattmegduplázódott,arányukígy41százalékra
emelkedett.Azelfogadóihálózatbanazérintőkártyás
fizetéstlehetővétevőterminálokszáma38százalékkal
emelkedett,ígymáraPOS-terminálok48százalékaké-
pesezeknekatranzakcióknakakezelésére.Akártyás
vásárlásoknálazegyiklegdinamikusabbanfejlődőte-

3. ábra
A fizetési kártyával lebonyolított tranzakciók éves 
növekedési üteme
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rületazérintőkártyásvásárlásoké,azilyentranzakciók
száma(47,4milliódarab)ésösszértéke(175milliárd
forint)istöbbmintháromszorosáranőtt2013-hozvi-
szonyítva.Ateljeskártyásvásárlásiforgalmonbelüli
13 százalékos arányukazonbanmég így is elmarad
azinfrastruktúrafejlettségétől.Megfigyelhető,hogy
elsősorbanakisebbértékűtranzakciókatfizetikérin-
tésesmódonavásárlók,ígyezeknekatranzakcióknak
azátlagértéke3700forint,amiközelfeleahagyomá-
nyosmódon lebonyolítotttranzakciókénak.Azérin-
tőkártyástechnológiaagyorstranzakciólebonyolítás
mellettlehetővétesziazönkiszolgálófizetésifolyamat
megvalósításátis,ezáltaltovábbegyszerűsíthetiakár-
tyásfizetéstésnövelhetiavásárlókbiztonságérzetét
is,hiszenígyafizetésheznemszükségesátadnimás-
nakakártyát.Afentielőnyökkedvezőekahhoz,hogy
ajövőbenanagyobbértékűtranzakciókeseténisel-
terjedjenezafizetésimegoldás.

A hazai fizetésikártya-rendszer nemzetközi összeha-
sonlításban is alacsony szintű visszaélési mutatóinak 
fenntartásához a jövőben további erőfeszítéseket kell 
tenniük a piaci szereplőknek. 2014 első félévében
ahazaikibocsátásúkártyákkalelkövetettmintegy7600
visszaélésselokozottkárértékemeghaladtaa267mil-
lióforintot,amelyakártyásfizetésivásárlásokéskész-
pénzfelvételekforgalmának0,006százalékáttetteki.
Avisszaéléseketatranzakciókirányaszerintvizsgálva,
azokelsősorbanahatáronátnyúlóforgalombanjelent-
keztek.Azelfogadóioldalonjóvalkevesebb,mindössze
893darabvisszaéléstörtént29millióforintértékben.
Ahazaikártyásfizetéseknemzetköziösszehasonlítás-
bantovábbra isbiztonságosak.AzEurópaiKözponti
Banklegfrissebb,2013-asadatokattartalmazófelmé-
réseszerintazunióstagállamokközülMagyarorszá-
gon az egyik legalacsonyabb a kártyás visszaélések
forgalomhozviszonyítottaránya.Fontosugyanakkor
hangsúlyozni,hogyabiztonságfenntartásáértakár-
tyásfizetésirendszermindenrésztvevőjénekajövő-
bentovábbierőfeszítéseketkelltennie.Mivelakártyás
visszaélések terénerőteljes nemzetközi folyamatok
figyelhetőek meg, más országokban megvalósított
biztonságifejlesztésekhatássallehetnekahazaibiz-
tonságiszintreis,akártyásvisszaélésekMagyarország
felétörténőeltolódásánakkövetkeztében.Ígytehát
avisszaélésekszámaésforgalomhozviszonyítottará-
nyaisnőhetakkor,haahazaifizetésikártyásbiztonsá-
gimegoldásokszintjeelmaradanemzetközitől,ekkor
ugyanisamásországokbólkiszorultelkövetőicsopor-
tok célpontjává válhat ahazai kártyainfrastruktúra.
Afizetésikártyásvisszaélésekterénleginkábbakártya

fizikaijelenlététnemigénylő,elsősorbaninternetes
vásárlásokérintettek.Ezentranzakcióksoránelköve-
tettvisszaélésekcsökkentésébenelőrelépéstjelenthet
azegyszerhasználatoskódokszéleskörűhasználata
ésakáraszámosországbanmáralkalmazottföldrajzi
korlátozásokbevezetése.Ennekkeretébenakibocsátó
alapesetbenkorlátozzaakártyákhasználatátavissza-
élésekszempontjábólleginkábbérintettországokban,
ugyanakkorakártyabirtokoskéréséreakorlátozásbár-
mikorfeloldható.Továbbimegoldás lehetakártyán
lévőmágnescsíkhasználatánakkorlátozása,amellyel
akevésbéfejlett,nemchipesinfrastruktúrátalkalma-
zó–ígynagyobbvisszaélésikockázatú–országokban
korlátozzákafizetésikártyákhasználatát.

A forgalomban lévő készpénz mennyisége az elekt-
ronikus fizetési forgalom bővülése ellenére tovább 
emelkedett 2014-ben is.Azelmúltévdecemberében
ígyközel3800milliárdforintvoltaforgalombanlévő
készpénzhaviátlagállománya,ami16százalékkalma-
gasabbazelőzőéviértéknél.Aforgalombanlévőkész-
pénzirántikeresletalapvetőenatranzakciósésameg-
takarításicélúkészpénzkeresletből,valamintarejtett
gazdaságkészpénzigényébőlállössze.Akiskereskedel-
miforgalombővüléseazelmúltévekbennövelhette
atranzakcióscélúkészpénzkeresletetamellettis,hogy
az elektronikus fizetési módok használatának ará-
nyaakiskereskedelmitranzakciókonésarendszeres
számlafizetésekenbelültovábbemelkedett2014-ben.
Ennélazonbanazalacsonykamatkörnyezetnagyobb
mértékben járulhatott hozzá a készpénzállomány
emelkedéséhezamegtakarításicélúkészpénzkeres-
letnövekedésénkeresztül.Akészpénzfelvételeksza-
bályozásiháttérénekváltozásaiszinténhatássallehet-
tekakészpénzkeresletre.Korábbielemzésekalapján
megállapítható,hogyakedvezményesvagyingyenes
készpénzfelvételilehetőségeknagymértékbenhatás-
salvannakakészpénzfelvételiszokásokra.Azingyenes
készpénzfelvételilehetőség2014.februáribevezetése
utánapénzforgalmistatisztikákalapjánmegfigyelhe-
tőakészpénzfelvételekátlagosértékénekfolyamatos
emelkedése.Ezutalhatarra,hogyalakosságiügyfelek
igyekeznekkihasználniahavikétszeriingyeneskész-
pénzfelvételnyújtottaköltségmegtakarítástésinkább
kevesebbalkalommalnagyobbmennyiségűkészpénzt
vesznekfel.Fontosazonbankihangsúlyozni,hogyala-
kosságikészpénzfelvételekátlagosforgalmatovábbra
isalacsonyabb,mintajogszabályáltalbiztosítottin-
gyeneskészpénzfelvételikeretértéke,ígyalakossági
ügyfeleknagy többsége továbbra is ingyenesen jut
készpénzhez.
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2.1.2. A péNZFoRgALoM 
hATéKoNySágA NEMZETKöZI 
öSSZEhASoNLíTáSBAN

A hazai pénzforgalom hatékonyságának nyomon kö-
vetésére használt mutatók értéke tovább emelkedett 
2014-ben.Azévsoránfolytatódottazelektronikusfi-
zetésimódokhasználatánakemelkedése,ennekha-
tásáraapénzforgalomhatékonyságátmérőmutatók
magyar pénzforgalmat jellemző adatai fokozatosan
közelítik az európai uniós értékeket. A legnagyobb
forgalmú elektronikus fizetési mód, az elsősorban
avállalatokésegyébintézményiszereplőkáltalhasz-
náltátutalásokévesösszegénekGDP-hezviszonyított
arányamegközelítiazuniósátlagot.Amagyarországi
ügyfelekáltalindítottátutalásitranzakciókévesösz-
szegetöbbminttizenhatszorosaamagyarGDP-nek.

Az elektronikus fizetési eszközök lakossági használata 
továbbra is elmarad az uniós átlagtól, és bár a fej-
lődés iránya jó, üteme nem éri el a kívánt szintet. 
Azelektronikusanfizetettvásárlásokeseténisjelentős
térvanatovábbifejlődésre,deelsősorbanazelekt-
ronikus számlafizetések terén figyelhető meg szá-
mottevőlemaradásuniósösszehasonlításban.Aház-
tartásokfogyasztásábanazelektronikus–jellemzően
kártyás–vásárlásokarányanemériela15százalékot,
szembenaközel28százalékoseurópaiátlaggal.Mivel
Magyarországonazinnovatívelektronikusfizetésimó-
dokhasználatánakelterjedtségeegyelőrealacsony,az
elektronikusvásárlásokatgyakorlatilagteljesmérték-
benlefedikafizetésikártyástranzakciók.Ezalapján
megállapítható,hogyjelentősterevanmégafejlődés-
nek,amitazújfizetésimegoldások,ígypéldáulazérin-
tőkártyástechnológiaterjedésevagyamobilfizetési

szolgáltatásokbevezetéseistámogathat.Aközüzemi
ésegyébszolgáltatásokszámláinakelektronikusfize-
téseterénszinténjelentősazelmaradásnemzetközi
viszonylatban. 2014-ben Magyarországon a szám-
lafizetésekévesdarabszámánakanegyedétfizették
elektronikusfizetésimódokkalazügyfelek,szemben
azEU-banmegfigyelhető70százalékosértékkel.A25
százalékoselektronikusszámlafizetésiarányrendkí-
vülalacsonynaktekinthetőabbólaszempontból is,
hogyazesetektúlnyomótöbbségébenmárjelenlegis
megvalósíthatólenneazelektronikusfizetéscsoportos
beszedéshasználatával.Azelektronikusszámlafizeté-
sekarányátajövőbenjavíthatjaapostaipénzforgalmi
szolgáltatásokfejlesztése,azelektronikusszámlakeze-
lésiés-fizetésimegoldásokszélesebbkörűelterjedése,
valamintegyesinnovatívszámlafizetésimegoldások
piacibevezetése(1.táblázat).

2.1.3. A péNZFoRgALMI 
SZoLgáLTATáSoK áRAZáSA

Az MNB 2014-ben létrehozott pénzforgalmi árazási 
monitoringrendszerével részletesen elemezhetőek 
a piaci és a szabályozási változások ügyfelek díjter-
helésére és a szolgáltatók bevételi szerkezetére gya-
korolt hatásai.Apénzforgalmiárazásbefolyásolhatja
aszolgáltatásokközöttiválasztást,ígyahatékonyabb
fizetési eszközök elterjedtségére is hatással lehet.
A lakossági ügyfelek tényleges költségei a pénzfor-
galmi szolgáltatások igénybevétele során gyakran
nehezenátláthatóak, a számoskülönböző tartalmú
ésösszetételűszolgáltatáscsomag,aszerteágazóked-
vezményrendszerek,valamintaszolgáltatásokközötti
keresztárazásmiatt.Ezjelentősenmegnehezíti,hogy
afogyasztókegyértelműésösszehasonlíthatóképet

1. táblázat
A magyarországi pénzforgalom fejlettségét jellemző mutatószámok alakulása uniós összehasonlításban

 Mutató Számítás Magyarország
2013

Magyarország
2014

Európai unió
2013

Átutalások Átutalásokéves
összege/GDP

15,8 16,1 17,2

Vásárlások
elektronikusfizetése

Bankkártyásésegyéb
elektronikusanfizetett
vásárlásokéves
összege/Éves
lakosságifogyasztás

12,8% 14,9% 27,9%

Közüzemiésegyéb
szolgáltatások
számláinak
elektronikusfizetése

Csoportosbeszedések
ésegyébelektronikus
számlafizetések
becsültévesösszege/
Számlafizetések
becsültévesösszege

24,3% 25,4% 70%*

*Becsült érték az EU-országok egy főre jutó csoportos beszedési adatai, és a Deutsche Bank (2005) tanulmány alapján.
Forrás: MNB, EKB
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kapjanakazáltalukfizetendőköltségekről.Azárazási
monitoringrendszeregyrésztapénzforgalmiszolgál-
tatásokszintjén,másrésztpedigaszolgáltatókpénz-
forgalmi bevételeinek részletezésével pontos képet
alkotapénzforgalmiárazásalakulásáról.AzMNBáltal
gyűjtöttlakosságikondícióslistáklefedikazügyfelek
túlnyomótöbbségeáltaligénybevettszolgáltatásokat.
Abevételiszerkezetetjellemzőadatokpedigapénzfor-
galmiszolgáltatókteljesügyfélkörétőlbeszedettdíjak
mértékérőlésszerkezetérőlnyújtanakképeta főbb
pénzforgalmiszolgáltatásokszintjén.

2.1.3.1. A LAKoSSágI péNZFoRgALMI 
SZoLgáLTATáSoK áRAZáSáNAK éS 
AZ ügyFELEK díjTERhELéSéNEK 
ALAKuLáSA

Míg 2013-ban a pénzforgalmi szolgáltatások árazását 
számos szabályozási változás befolyásolta, addig 2014 
eleje óta a pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe ve-
vő lakossági ügyfelek átlagos pénzforgalmi költségei 
stabilizálódtak.AMagyarNemzetiBankpénzforgal-
miárazásimonitoringrendszere32012végétőlköveti
alakosságipénzforgalmiszolgáltatásokdíjváltozását.
Azelmúltkétésfélévbenaszabályozásiváltozások
hatására jelentősen megváltoztak a pénzforgalmi
szolgáltatásokdíjaiésennekkövetkeztébenazügy-
felekáltalfizetettátlagoshaviköltségekis.2013-ban
apénzforgalmiszolgáltatásokárazásábanbekövetkező
változásokatalapvetőenatranzakciósilletékáthárítá-
sahatároztameg,ígyazilletékbevezetése,majdaz
illetékkulcsmegemelésejelentősenemelteazérintett
szolgáltatásokdíjait4.A2014-benéletbelépőingyenes
készpénzfelvételiszabályozásjelentősencsökkentet-
teazügyfelekáltalfizetettdíjakat,ígyazátlagoshavi
pénzforgalmiköltségeketis.Eztkövetőenahazaipénz-
forgalmiszolgáltatásokárazásaalapvetőenstabilnak
mutatkozott,kisebbmértékűdíjcsökkenéstazMNB
fogyasztóvédelmieljárásainakeredményekéntmódo-
sítottkondíciókokoztak.Azegyesügyfélszegmenseket
nemazonosmértékbenérintettékazárazásiváltozá-
sokazelmúltévekben.Atranzakciósilletékáthárítása
amagasjövedelmű,azelektronikusfizetésimódokat
intenzívenhasználószegmensterősebbenérintette,
legkevésbépedigadiákszegmenst.Azingyeneskész-
pénzfelvételi szabályozás a legnagyobbmértékben
amagasésazátlagosjövedelemmelrendelkezőügy-
félszegmensekbencsökkentetteahaviátlagosköltsé-
geket(4.ábra).Amonitoringrendszer2015-tőlkibő-

vültamárnemforgalmazott,deegyesesetekbenakár
jelentősügyfélkörrel isrendelkezőszámlatermékek-
kel,valaminttovábbipénzforgalmiszolgáltatásokkal.
Amódszertaniváltásmiattazadatokközvetlenülnem
összehasonlíthatók,aközvetettmegfeleltetésazonban
arrautal,hogyadíjterhelés2015elejénnemváltozott
alakosságiügyfelekkörében.

Az ingyenes készpénzfelvételről rendelkező ügyfelek 
számára 2014-ben jelentősen csökkentek a készpénz-
felvételi költségek, a szabályozásnak köszönhetően 
pedig a lakossági ügyfelek nagy többsége ingyene-
sen juthat készpénzhez.Afőszolgáltatásokátlagos
haviköltségeitvizsgálvamegállapítható,hogyakész-
pénzfelvételekhezkapcsolódóköltségelemeknőttek
alegnagyobbmértékben.2014.februártólazonban
azingyeneskészpénzfelvételrőlrendelkezőügyfelek
körében–tehátalakosságiügyfelek78százalékánál
–akészpénzesköltségeka2012.novemberi,tranzak-
ciósilletékbevezetésétmegelőzőszintalácsökkentek.
Azingyeneskészpénzfelvételiszabályozásbevezetésé-
velpárhuzamosananemingyeneskészpénzfelvételi
díjakjelentősennőttek,ezelsősorbanabbanazeset-
benemeliaköltségeket,haazügyfelekaszabályo-
zásbanmeghatározottnálnagyobbértékbenvesznek
felkészpénzt.Ezcsökkentiatúlzottkészpénzhasználat
iránti igényt,ugyanakkornemérintinegatívana la-
kosságiügyfeleknagytöbbségét,akikjellemzőenaz

4. ábra
A lakossági ügyfelek átlagos havi pénzforgalmi 
költségeinek alakulása
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3Apénzforgalmiárazásimonitoringrendszerműködésérőlbővebbinformációka2014-esFizetésirendszerjelentésbenérhetőekel.
4IlyésTamás–TakácsKristóf–VargaLóránt:Apénzforgalmiszolgáltatásokdíjainakésapénzforgalomszerkezeténekalakulásaapénzügyitranzak-
ciósilletékbevezetésétkövetően.MNB-szemle,2014.március.
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átlagjövedelemszintjealattimértékbenvesznek fel
készpénzt.Akészpénzfelvételiköltségekszámlatermé-
kenkéntrendkívüleltérőmértéketmutatnak,aszámla-
csomagokjelentősrészemégmindignyújtvalamilyen
mértékűingyenesvagykedvezményeskészpénzfelvé-
telilehetőséget,aminekkövetkeztébenadíjterhelés
ezeknél a számláknál az ingyenes készpénzfelvételi
nyilatkozat nélkül is az átlag töredéke. Az időszaki
költségeketismérsékelteazMNBfogyasztóvédelmi
ellenőrzés-sorozatátkövetődíjmódosítás2014-ben.
A számlavezetési díjak, a kártyadíjak és az átutalá-
si költségekhasonlónagyságrendű részt tesznek ki
ateljeshaviköltségből.Aszámlavezetésidíjakésaz
átutalásidíjakterén2014közepétőlmérséklődésfi-
gyelhetőmeg.Azéveskártyadíjakstabilannövekedtek
azelmúltévekben,azonbanazügyfelek97százaléka
nemfizetdíjatközvetlenülafizetésikártyásvásárlási
műveletekután.Apénzforgalmiszolgáltatókakártyás
fizetésekheztartozótranzakciósilletéketabevezetése
utántöbbségébenazéveskártyadíjakbanhárítottákát,
ígyatranzakciósilleték2015-tőlmegváltozószerkezete
ezenatérenvárhatóannemfognagyobbváltozásokat
okozniafizetésikártyákárazásában(5.ábra).

A tranzakciós költségtételek árváltozását főként 
a tranzakciós illeték bevezetése és növelése befo-
lyásolta az elmúlt években.Arendszeresátutalásés

acsoportosbeszedésitételekdíjazása2013végeóta
stabilizálódott,azátutalásokdíjazása2014.ótakismér-
tékbencsökkent,atranzakciósilletékáthárításautáni
szintre.Azátlagosszámlavezetésidíjakazilletékbe-
vezetésévelésmegemelésével,valamintazingyenes
készpénzfelvételiszabályozássalpárhuzamosanisje-
lentősennőttek.Ezadíjemelésannakellenérevalósult
meg,hogyazMNBkorábbitanulmányaiésazárazási
monitoringrendszer jelenlegieredményeialapján is
megállapítható,hogyatranzakciósilletékáthárítása
atranzakciókszintjénközvetlenülisteljesmértékben
megvalósult(6.ábra).

Az elmúlt évek intenzív árazási változásai ellenére 
az elektronikus tranzakciók árelőnye a papír alapú 
megbízásokkal szemben továbbra is megmaradt.Ala-
kosságiügyfelekáltalhasználtpénzforgalmiszolgálta-
tásokvolumenrevetítettegységköltségeijelentősen
eltérnekabenyújtásicsatornaésatranzakcióiránya
szerint.Azelektronikusanmegadotttranzakciókmin-
denesetbenkedvezőbbárazásúak.Azállandójellegű
megbízások–tehátacsoportosbeszedésekésazál-
landóátutalások–díjazásaapénzforgalmiszolgáltatók
túlnyomótöbbségénéltranzakciószám-arányos,míg
akészpénzfelvételekésesetiátutalásokesetébenadí-
jakjelentősenfüggnekazátutalnivagyfelvennikívánt
összegtől.Abankonbelülitranzakciókszinteminden
esetbenkedvezőbbdíjazásúak,mindazállandó,mind
azesetitételeknél.Akártyásvásárlásokközvetlenter-
heléseegységrevetítveelhanyagolható(2.táblázat).

5. ábra
Egy ügyfélre jutó átlagos pénzforgalmi költségek 
szolgáltatások szerint 
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Készpénzfelvétel ingyenességi nyilatkozat nélkül 
(2014. februártól)
Számlavezetési díj
Átutalás
Rendszeres átutalás
Csoportos beszedés
Készpénz befizetés
Kártyás vásárlás
Készpénzfelvétel (2014. februártól ingyenességi 
nyilatkozattal)
Kártyadíjak

6. ábra
Fő szolgáltatástípusok díjazásának változása
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Megjegyzés: 2012. december 1. = 100 százalék
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2. táblázat
A fő szolgáltatástípusok egységre vetített költsége 2015 első negyedévében

Papír alapon Elektronikusan

Esetiátutalásbankonbelül 1315Ft 243Ft

Esetiátutalásbelföldi 1040Ft 580Ft

Esetiátutaláshatáronátnyúló 6239Ft 3573Ft

Állandóátutalásbankonbelül 101Ft 84Ft

Állandóátutalásbelföldön 159Ft 134Ft

Csoportosbeszedésbankonbelül 69Ft 69Ft

Csoportosbeszedésbelföldön 74Ft 70Ft

Sajátpénztárikészpénzfelvétel 902Ft

SajátATMkészpénzfelvétel 521Ft

IdegenATMkészpénzfelvétel 1343Ft

KülföldiATMkészpénzfelvétel 3078Ft

Kártyásvásárlás 1Ft

Megjegyzés: A papír alapú belföldi eseti átutalások kisebb egységköltségét a bankon belül jellemzően jelentősen nagyobb átlagértékű tranzakci-
ók okozzák.

Az MNB pénzforgalmi árazási monitoringrendszere öt különböző ügyfélszegmenst különböztet meg, a kialakított 
ügyfélszegmensek elsősorban a banki árazásban megjelenő feltételrendszereket tükrözik.Apénzforgalmiszolgálta-
tók jellemzően a számlára érkező havi jóváírások értéke alapján szegmentálják az ügyfélkörüket, ezen felül pedig
speciálisszámlákatkínálnakanyugdíjasésadiákügyfeleknek.Amonitoringrendszerbenmegjelenőszegmentálásban
azátlagonalulijövedelemmelrendelkezőkcsoportjábatartoznakazalsóhatjövedelmitizedbetartozómunkaképes
korú, fizetésiszámlávalrendelkezőügyfelek.Átlagos jövedelemmelrendelkezőkahetediktőlkilencedikig jövedelmi
tizedekbetartozók,mígátlagonfelülijövedelemmelrendelkezőkafelsőjövedelmitizedbetartozóügyfelek(3.táblá-
zat).Ajövedelemszerintiügyfélszegmensekmeghatározásaapénzforgalmiszolgáltatókkondícióslistáibanszereplő
havijóváírásfeltételekhezigazodik.Azalsókategóriaígyajóváírásifeltételnélküli,azátlagosajellemzőenminimálbér
ésszázezerforintközöttjóváírásifeltételnekfelelmeg,afelsőkategóriapediga180-200ezerforintosjóváírásifelté-
tellel rendelkező kondíciókhoz tartozik. A szegmensek pénzforgalmi szokások tekintetében leginkább a jövedelem
függvényében változnak. A magas jövedelmű ügyfelekre intenzív pénzforgalom jellemző, magas gyakorisággal és
nagyobbátlagosértékekkel.Azalacsonyjövedelműügyfelekjellemzőenkismértékbenveszikigénybeapénzforgalmi
szolgáltatásokat,azonbanahozzáférésfixköltségeit–aszámlavezetésidíjatésakártyadíjat–őkiskifizetik.Anyug-
díjasszegmensleginkábbazátlagosjövedelműszegmens-
nekfeleltethetőmegapénzforgalmiszolgáltatásokhasz-
nálatánakintenzitásaszempontjából,mígadiákokmégaz
alacsony jövedelmű ügyfeleknél is kisebb mértékben
vesznek résztazelektronikuspénzforgalomban.Azügy-
felek ilyenszempontúcsoportosításaelsősorbanazára-
zásigyakorlatotköveti,azonbanazMNBkutatásaialapján
megállapítható,hogyazegyénipénzforgalomiszokásokra
nagyobbmértékbenhatazéletkor,az iskolaivégzettség
ésrészbenalakóhelytípusa.

1. keretes írás
Az ügyfélszegmensek meghatározása a pénzforgalmi árazási monitoringrendszerben

3. táblázat
Az ügyfélszegmensek arányai a pénzforgalmi 
számlával rendelkezők körében

Nyugdíjas 21,77%

Diák 6,18%

Átlagalattijövedelemmelrendelkező 43,95%

Átlagosjövedelemmelrendelkező 22,72%

Átlagfelettijövedelemmelrendelkező 5,38%
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2.1.3.2. A péNZFoRgALMI BEvéTELEK 
SZERKEZETE éS AZ ABBAN 
BEKövETKEZő váLToZáSoK

A pénzügyi intézmények pénzforgalmi szolgáltatá-
sokból származó bevételei között jelentős az érték-
arányos bevételek szerepe.AzMNB2014közepétől
alakosságipénzforgalmiszolgáltatásokárazásaésala-
kosságiügyfelekdíjterhelésemellettrészletesenmoni-
torozzaapénzforgalmipiacszereplőinekpénzforgalmi
bevételiszerkezetétis.Eztartalmazmindenolyandíjat
ésjutalékot,amelyeketaszolgáltatókapénzforgalmi
szolgáltatásokhozszükségesinfrastruktúraésatranz-
akcióklebonyolításakapcsán5felszámolnakalakossági
ésazintézményiügyfeleknekegyaránt.Aszolgáltatók
bevételeinekmintegy30százalékát,72milliárdforin-
tottettekkiafixjellegűbevételek2014másodikfél-
évében.Ezekabevételekjellemzőenapénzforgalmi
szolgáltatásokértésfizetésieszközökértfizetettidő-
szakidíjakat,valamintaszolgáltatásokigénybevéte-
léhez vagy tranzakciók lebonyolításához szükséges
jogosultságmegszerzéséértfizetettjutalékokatésdí-
jakattartalmazzák.Abevételekközelfele–avizsgált
időszakbantöbbmint118milliárdforint–atranzak-
ciókértékévelarányosárazásbólszármazott.További
20százalékottesznekkiatranzakciókdarabszámával
arányosbevételek,ezeknagyságaafélévalattmegha-
ladtaa48milliárdforintot.Annakellenére,hogyafize-

tésitranzakcióklebonyolításasoránnagyobbrészben
merülnekfelapénzforgalmiszolgáltatókoldalánolyan
költségek,amelyekatranzakciókszámávalarányosan
változnak,azügyfelekfelétörténőárazásbanmáraz
értékarányosárazásvantúlsúlyban.Abevételiszerke-
zetátalakulásánakokalehetrészbenazértékarányos
tranzakciósilleték,amelyetapénzforgalmiszolgálta-
tókjellemzőenközvetlenülatranzakciókárazásában
hárítanakátazügyfelekre,deazértékarányosárazást
részben indokolhatja keresztárazás is. Ennek során
akár más pénzforgalmi szolgáltatások alacsonyabb
bevételeit,akáraszolgáltatómáspénzügyiszolgálta-
tásánakbevételeitkompenzáljákamagasabbértékű
fizetésiműveleteknagyobbbevételeivel.Ezazonban
csökkentiapénzforgalmiszolgáltatásokárazásánakát-
láthatóságát,ezenkeresztülpedigrontjaaszolgáltatá-
sokigénybevételifeltételeinekösszehasonlíthatóságát,
ígyhátráltatjaaversenytapénzforgalmiszolgáltatások
piacán.Atranzakciókértékévelarányosbevételekkö-
zöttalegnagyobbhányadot–többmint30százalékot
–azátutalásokhozkapcsolódóbevételekteszikki,de
szinténmagasebbenabevételikategóriábanakész-
pénzfelvételekhezkapcsolódóbevételekésabank-
közibevételekarányais.Atranzakciódarabszámával
arányosbevételekközöttabankközibevételekaránya
alegnagyobb,kisebbrészbenpedigakészpénzbefi-
zetésekhez,afizetésikártyásvásárlásokhozésacso-
portosbeszedésekhezkapcsolódnakezekabevételek.

5Az adatok tartalmazzák a számlavezetési díjakat, a fizetési kártyák időszaki díjait, vállalati ügyfelek esetén a POS-terminálokhoz kapcsolódó
költségeket, azegyes fizetések tranzakciósdíjait, továbbámindenolyankiegészítő szolgáltatás (pl. internetbank, SMSértesítés)díját, amely
afizetésiműveleteklebonyolításáhozszükséges.
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A forint átutalások árazásában egyes pénzforgalmi szol-
gáltatók a tranzakciós illeték által indokoltnál nagyobb 
mértékben alkalmaznak értékarányos árazást. Az MNB
2014-estulajdonszerzésénekegyikcéljaabankközielszá-
molásforgalmat lebonyolító GIRO Zrt.-ben az volt, hogy
ezáltalhatékonyabbantudjonfellépniapénzforgalomfej-
lesztéseérdekében,valamintképes legyenelősegíteniaz
elszámolásiszolgáltatásokdíjcsökkentését.Ezzelösszhang-
ban2015-benaGIROZrt.3forintos,20százalékosdíjcsök-
kentésthajtottvégreazelszámolásforgalmiszolgáltatások
terén. AzMNB ezzel egyidejűleg elvárásként fogalmazta
megapénzforgalmi szolgáltatók felé,hogyeztadíjcsök-
kentéstérvényesítsékazügyfelekneknyújtottszolgáltatá-
sokárazásában.Azeddigitapasztalatokaztmutatják,hogy
adíjcsökkentésmindösszenéhányintézménynéljelentke-
zett.Adíjcsökkentéstovábbadásáthátráltathatjaazérték-
arányos árazás, így ezekben a számlacsomagokbanmeg-
maradtak az ügyfeleknek jelentős díjterhelést okozó díj-
konstrukciók.AzMNBrendelkezéséreállóadatokalapján
megállapítható, hogy számlacsomagonként jelentős elté-
réseklehetnekazátutalásokköltségeiben.

Az elektronikusan indított belföldi átutalások esetén az árazó függvények három nagyobb csoportba sorolhatók. 
Apénzforgalmiszolgáltatókegyrészeingyenesenvagytranzakciószámmalarányosdíjértnyújtjaazügyfeleinekaszol-
gáltatást, ezek átlagos díja közel 100 forint. A számlacsomagok többségében azonban a szolgáltatók értékarányos
díjakat is felszámítanak.Azügyfelek76 százalékaolyan számlacsomagot vesz igénybe, ahol a tranzakció értékével
arányosdíjfelsőhatárralkorlátozott,mígazügyfelek5százalékaesetébenatranzakcióértékétőlfüggődíjhoznincsen
felsőhatárrendelve.Ezazteredményezi,hogyalakosságiügyfelekeseti,nagyértékűtranzakcióisorán–ilyenlehet
példáulalakás-vagygépjárművásárlás–azügyfelekakár100ezerforintosnagyságrendűösszegetisfizethetnekegy
átutalásért.Afelsőhatáralkalmazásaeseténatranzakciósdíjkorlátozott,átlagosan11ezerforintnálnemmagasabb
(7.ábra).Atíz-vagyakárszázezerforintosnagyságrendűátutalásidíjaktúlzómértékétkönnyűbelátni,hahozzátesz-
szük, hogy a bankok e tranzakciók elszámolásáért ugyanúgymindössze 12 forintot fizetnek a GIRO Zrt.-nek,mint
bármelykisebbösszegűátutalásesetén,ésegyébköltségeiksememelkednekazátutalásokösszegévelarányosan.

Atranzakciószámmalarányosárazáseseténtehátazügyfélazátutaltösszegtőlfüggetlenülugyanaztadíjatfizeti.Ezzel
szembenatranzakcióértékévelarányosárazáseseténafizetendődíjazátutaltösszegnövekedésévelfolyamatosan
emelkedik,amennyibenazonbanapénzforgalmiszolgáltatóalkalmazfelsőkorlátot,akkorafizetendődíjnememel-
kedhetegyelőremeghatározottösszegfölé(4.táblázat).Abelföldielektronikusátutalásokdíjánakértékarányosan
fizetett része a tranzakciók többmint a felénél eléri az 50 százalékot, a több százezres,milliós tételek átutalására
fizetettdíjakpedigszinteteljesmértékbenatranzakcióértékénekarányábankerülnekmeghatározásra.

4. táblázat
példa az átutalások háromféle árazási módjára és a fizetendő tranzakciós díjra
árazás módja Belföldi elektronikus 

átutalás díjtétele
Tranzakció összege Tranzakció díja

Tranzakciószámmalarányos
árazás 100Ft

1,5millióFt 100Ft
30millióFt 100Ft

Tranzakcióértékkelarányos
árazásfelsőkorláttal 0,6%,legfeljebb11000Ft

1,5millióFt 9000Ft
30millióFt 11000Ft

Tranzakcióértékkelarányos
árazásfelsőkorlátnélkül 0,60%

1,5millióFt 9000Ft
30millióFt 180000Ft

2. keretes írás
A forint átutalások árazása

7. ábra
Elektronikusan indított belföldi bankközi forint 
átutalások díjainak változása a tranzakció értékétől 
függően
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Megjegyzés: Az értékek logaritmus skálaként vannak értelmezve. 
A tranzakciószámmal arányos árazás nem tartalmazza az ingyenes 
tranzakciókat.
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2.2. A fizetési és elszámolási rendszerek 
működése

2.2.1. A FIZETéSI éS ELSZáMoLáSI 
RENdSZEREK FoRgALMáNAK 
ALAKuLáSA

2014-ben kismértékben növekedett a fizetési és ér-
tékpapír-elszámolási rendszerek forgalmának érté-
ke az előző évhez képest, összességében a forgalom 
2014-ben az éves hazai gdp 52,19-szeresét tette ki 
(5. táblázat).

A vIBER-forgalom összértéke 2014-ben 2,7 százalék-
kal növekedett, a tranzakciók tételszáma azonban 
érdemben nem változott az előző évhez képest.Afor-
galomértékéneknövekedése elsősorban aMagyar
Államkincstárkülföldreindítottdevizaátutalásaihoz
kapcsolódóforinttranzakcióinak,aGIROésaKELER
általbenyújtottkiegyenlítésimegbízásoknak,illetveaz
MNB-néltörténőbetételhelyezésekbővülésemiattkö-
vetkezettbe.Azügyfélésbankközitranzakciókértéke
nemváltozottérdemben,amijólmutatja,hogyapénz-
ügyipiacokonnemvoltturbulensidőszak.Atételszám
eközben1,2százalékkalcsökkent,melynekhátteré-
bennagyrésztazMNB-kötvénymegszüntetésemiatt
lecsökkentértékpapírtranzakciókálltak.

2014-ben a BKR éjszakai és napközbeni elszámolá-
si forgalmának összesített tételszáma 3 százalékkal, 
a forgalom értéke pedig közel 10,5 százalékkal nö-

vekedett az előző évhez viszonyítva.Aforgalomnö-
vekedésokarészbenavállalatiszektoráltal indított
tranzakciókszámánakemelkedése,részbenpedigegy
egyedirésztvevőhatása,ugyanisaMagyarÁllamkincs-
tár2015.januárbanesedékesutalásainakegyrészét
már2014végénteljesítette.Anapközbenielszámolás
forgalmánaktételszámalapjánszámítottrészaránya
2014-benmármeghaladtaazéjszakaielszámolásfor-
galmánakrészarányát.Anapközbenielszámolásban
aforgalomértékéneknagyrészetovábbraisazutolsó
kétciklusbanteljesül,aforgalomdarabszámánakna-
gyobbrészeviszontazelsőciklusbankoncentrálódik
(8.ábra).Ennekoka,hogy jellemzőenanapelején
alakosságkisértékűtételei–melyeketazügyfelekaz
előzőnapiutolsóbankibefogadásihatáridőtkövetően
juttattakelabankokhoz–azelsőciklusbanteljesül-
nek,mígazutolsókétciklusbannagyobbaránybanfor-
dulnakelőavállalatitranzakcióknagyértékűtételei.
Mindemellett2014-benfolytatódottakorábbitrend
és13százalékkaltovábbcsökkentatipikusanközüzemi
ésegyébrendszeresszámlákfizetésérehasználtcso-
portosbeszedésekvisszautasításiaránya.

A központi értéktárban lekönyvelt tételek száma 
2013-hoz képest jelentősen növekedett, amelyet 
növekvő arányban fizetés nélküli (Fop)6 tranzakciók 
tesznek ki.AKELERáltallekönyvelttranzakciókszáma
azelőzőévhezképest6,9százalékkalnőtt,azonban

5. táblázat
A hazai fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek forgalmának és résztvevői körének alakulása 
(2013–2014)

Felvigyázott rendszerek
darabszám (ezer db) érték (ezer milliárd 

forint) gdp arány Résztvevők száma 
2014-ben

2013 2014 2013 2014 2013 2014 Közvetlen Közvetett

vIBER 1417 1392 1287 1322,6 44,07 41,47 47 129

BKR 

éjszakai
elszámolás 158288 159405 15,9 16,8 0,54 0,53 40 158

napközbeni
elszámolás 155326 163662 59,2 66,35 2,03 2,08 40 158

KELER 698,7 747,2 272,4 253,4
9,1

7,95 208 n.a

KELER KSZF 9164 8861 5,6 5 0,16 70 n.a

6Fontos,hogyannakellenére,hogyakiegyenlítéspillanatábannincspénzmozgás,azeredetiértékpapírügylethezmégiskapcsolódikpénzmozgás.
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atranzakciókösszértékében7százalékoscsökkenés
volttapasztalható.Acsökkenésbenleginkábbazel-
sődlegesértékpapír-kibocsátásáltalgeneráltforgalom
visszaesése(példáulazMNB-kötvénykivezetésemiatt)
játszottszerepet,melynekértéke34százalékkalesett
vissza2013-hozképest.Mindeztatőzsdénkívüli(azon-
nali),értékpapírszámlákközöttiátvezetések735,8szá-
zalékkalnövekvőforgalmasemtudottellensúlyozni.

A KELER KSZF tőkepiacon realizált forgalma 2013-hoz 
képest csökkent mind az elszámolt tranzakciók szá-
mát, mind pedig értéküket tekintve. AKELERKSZF
forgalmában az elszámolt ügyletkötések száma 3,3
százalékkal,értékepedig11,7százalékkalcsökkent,
amielsősorbanatőzsdeiazonnaliésaderivatívpiaci
forgalomvisszaesésévelmagyarázható8.Azazonnali
piactekintetébenazelszámoltügyletkötésekszáma
10,2 százalékkal, összértéke pedig 18,8 százalékkal
csökkent,mígaderivatívpiacesetébenszámuk1,9
százalékkal, összértékükpedig3,2 százalékkal esett
vissza.Azügyletkötésekszámatekintetében2014-ben
aderivatívpiacforgalmaötszörnagyobbvolt,mintaz
azonnalipiacé,aforgalomösszértékeazonbanközel
azonosvoltakétpiacon.AKELERKSZFáltalgarantált

tranzakciókközöttegyrejelentősebbszerepettöltenek
beazenergiapiacielszámolásbólszármazótételek.

2.2.2. A TRANZAKCIóK áTFuTáSI 
IdEjE A FIZETéSI RENdSZEREKBEN

A fizetési rendszerekben a tranzakciók elszámolásá-
nak és kiegyenlítésének átfutási ideje 2014-ben is ala-
csonynak tekinthető és megfelelt az elvárásoknak. 
Afizetési rendszerekbena tranzakciók teljesítése–
atranzakciótelindítóbankfizetésiszámlájánakmeg-
terheléseésakedvezményezettbankjánakjóváírása
–mindenesetbenaVIBER-bentörténikmeg.Eztköve-
tőentudjacsakakedvezményezettügyfélszámlaveze-
tőbankjajóváírniakedvezményezettszámláját.Emiatt
afizetésimegbízásokteljesítésiidejénekegyikfontos
része,hogyaVIBERmennyiidőalattdolgozzafelés
könyvelilearésztvevőbankokvagyaBKR,KELER,il-
letveakártyaelszámolásirendszerekáltalbeküldöttté-
teleket,ésküldikirólaazeredménytazérintettrészt-
vevőknek.AVIBER-benelőzőévhezképest2014-ben
nemnövekedettmegabankköziésügyféltranzakciók
kiegyenlítéséhezszükségesidő,átlagosanmásfélperc
alattfutottakátaSWIFT-üzenetekidőbélyegeialapján
arendszeren9.ABKRnapközbenielszámolásábanegy
ciklusátlagos teljesítési ideje10perckörülalakult,
amelyazutolsótranzakcióadottciklusratörténőbefo-
gadásátólazeredményekbankirendelkezésreállásáig
terjed.Ezenbelülazadottciklusrabefogadotttételek
VIBER-benvalóteljesítéséhez10szükségesfedezetiösz-
szegekmeghatározásaátlagosan49másodpercetvett
igénybe,afedezetiösszegekVIBER-benvalókönyve-
léseátlagosan2percigtartott,ésafedezetbeszedést
követőenaBKR-résztvevőknélacikluselszámolásához
kapcsolódóeredményekátlagosan4perc48másod-
percalattrendelkezésreálltak. Mindezenszakaszok
időszükséglete természetesen függ az adott ciklus
tételszámátólis.2014-benamaximálisteljesítésiidő
alegnagyobbtételszámúciklusesetébensemhaladta
mega30percet.Ettőljelentőseltérés2014-bencsak
incidensvagyrésztvevőitechnikaihibaeseténtörtént.

8. ábra 
A napközbeni elszámolás tételszámának és értékének 
alakulása ciklusonként 
(2014) 
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7Eznemazonosaközpontiszerződőfélazonnaliügyleteivel.
8ABÉTforgalmaiscsökkent2013-hozképest2014-ben.
9AmódszeraSWIFT-enazMNB-beérkezőegyeditranzakcióidőbélyegeésennekatranzakciónakaVIBER-benvalóteljesítésétkövetőenaválasz-
üzenetSWIFT-envalókiküldésének–melyateljesítéstigazolja–időbélyegeközöttelteltidőtméri.

10ABKRelszámolásakkortekinthetőteljesítettnek,haarésztvevőktartozik forgalma lekönyvelődikazMNB-nélvezetett fizetésiszámlájukon.
Ennekakönyvelésnekazalapjaafedezetiösszeg,amelymeghatározza,hogyadottciklusbanegyrésztvevőnekaforgalmautánmennyivelter-
helikmegafizetésiszámláját.EnnekafedezetiösszegnekkelllikviditáskéntrendelkezésreállniaaVIBER-ben.
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2.2.3. A FELvIgyáZoTT RENdSZEREK 
MűKödéSéhEZ KApCSoLódó 
KoCKáZAToK ALAKuLáSA

A felvigyázott rendszerek a korábbi évekhez hason-
lóan magas megbízhatósággal üzemeltek, azonban 
2013-hoz képest kismértékben növekedtek a rendsze-
rekkel kapcsolatos kockázatok. AzMNBfelvigyázóként
azelszámolásiéskiegyenlítésirendszerekműködését
összetettkockázaticsoportokmentén–ígyaszolgálta-
tásellátásánakkockázata,azelszámolásiéskiegyenlí-
tésikockázat,akapcsolódórendszerkockázat–,illetve
ahatékonyműködéstbefolyásolóegyébszempontok
vizsgálataalapjánfolyamatosannyomonköveti,érté-
keliéselemzi.

2.2.3.1. A FIZETéSI éS ELSZáMoLáSI 
RENdSZEREK SZoLgáLTATáS 
ELLáTáSáNAK KoCKáZATA

A vIBER 2014-ben a korábbi évekhez hasonlóan ma-
gas rendelkezésre állással és megbízhatósággal mű-
ködött, azonban 2013-hoz képest kismértékben nö-
vekedett a szolgáltatás ellátásának kockázata. Ahavi
teljesszolgáltatásrendelkezésreállásimutatóértéke
2013-hoz hasonlóan csupán egy hónapban esett
anemzetköziéshazaifelvigyázóigyakorlatbanelvá-
ráskéntrögzített99,7százalékalá(9.ábra).2013-hoz
képestazonbanateljesszolgáltatáskiesésekegyedi
ésösszesítettincidensidejeisközelduplájára11növe-
kedett.AleghosszabbincidensaVIBERszámlavezető
rendszerújverziójáratörténőátálláskövetkeztében
fellépőszoftverhibamiatttörtént.Enneksorán163
percigaVIBERugyanfogadta,valamintkiisegyenlítet-
teatranzakciókat,azonbannemküldtekiaválaszüze-
neteketarésztvevőknekésakapcsolódórendszerek-
nek.ÍgyaVIBER-résztvevőktöbbségenemértesült12 
számlájajóváírásáról,illetveaKELERésaGIROazál-
talukbenyújtottkiegyenlítésitranzakciókteljesülésé-
ről.Azincidenssúlyosságátjelentősencsökkenti,hogy
azincidensidejealattaVIBERközpontiszámlavezető
rendszerébenakiegyenlítésfolyamatosanműködött,
abbanfennakadásnemtörtént.AVIBER-üzemeltetők
levontákazincidenstanulságait,éshasonlóhelyzet

bekövetkezésénekelkerüléseérdekébenfelülvizsgálták
tesztelésifolyamataikat,katasztrófaelhárításitervei-
ket,illetvearésztvevőkkeltörténőkommunikációés
tájékoztatáseljárásrendjét.

A BKR éjszakai és napközbeni elszámolása egész év-
ben magas megbízhatósággal üzemelt, ugyanakkor 
2014. első felében a szolgáltatás ellátásának kocká-
zata kismértékben megnövekedett. ABKRmindkét
elszámolásirendszerenagygyorsasággalésmegfele-
lőhatékonysággaldolgozta fela tételeket,azonban
az előző évhez képest nőtt az incidensek számaés
azokkockázatibesorolása is.2014-benháromeset-
benanemzetközigyakorlattalösszhangbanmegálla-
pítotthavirendelkezésreállásimutató13aGIROáltal

11összességében2014-ben90perccelnövekedettateljesszolgáltatáskiesésösszesítettincidensideje.Azincidensekkezdeteéselhárításaközöt-
ti idő is növekedett 2013-hoz képest, a leghosszabb kiesés 163perces volt amegelőzőév46perces leghosszabb incidens idejéhez képest.
Ateljesszolgáltatáskieséstokozóincidensek4hónapbanfordultakelő.

12AVIBER-monitorralrendelkezőkamonitoronkeresztüllekérdezhettéktranzakcióikatésszámlaegyenlegeiketis.MindemellettmegfelelőSWIFT-
üzenetekalkalmazásávalarésztvevőkinformációtkaphattakforgalmukról.

13Havirendelkezésreállásimutató=[(munkanapokszáma*GIRO(éjszakaivagynapközbeni)nyitvatartásidőtartama–incidensmiattikiesésidő-
tartama)/(munkanapokszáma*GIRO(éjszakaivagynapközbeni)nyitvatartásidőtartama)]*100.ABKRéjszakaielszámolásában99,90százalékos
avállaltszolgáltatásiszint(SLA),aBKRnapközbenielszámolásábanpedig99,80százalékos.

9. ábra
A vIBER teljes szolgáltatás rendelkezésre állási mutató 
havi alakulása (felső ábra), illetve adott hónapban 
a teljes szolgáltatáskiesések előfordulása és hossza 
percben kifejezve (alsó ábra) 
(2012–2014)
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vállaltszolgáltatásiszintaláesett (10.ábra)14. Annak
következtében,hogyazMNB2014-benmegvásárolta
abankszektortólaBKR-tműködtetőGIRO-t,acégfi-
nanszírozásiésüzletikockázataminimálisracsökkent.

A KELER-szolgáltatás ellátásának kockázata az elő-
ző évekhez hasonlóan 2014-ben is alacsony volt.  
AKELERszolgáltatásainakügyfélrendelkezésreállása
2013-hozképestjavult,egyhónapkivételévelminden
szolgáltatásesetébenmeghaladtaazelvárt99,9szá-
zalékosszintet(11.ábra). Azértékpapír-elszámolási
és-kiegyenlítésirendszerműködésimegbízhatóságát
aKELERtöbbmint60elembőlállóinformatikaiinfra-
struktúrájánakrendelkezésreállása,valamintafelme-
rültüzemzavarokéskríziseksúlyosságaegyüttesenha-
tározzákmeg.Az évsoránbekövetkezettincidenseket
aKELERmindenesetbenszakszerűen,rövidhatáridő
mellettjavítottaésszámosolyanintézkedésthozott,
ami az incidensek későbbi előfordulását gátolják.
2015-benaKELERateljesszámlavezetésirendszerének
cseréjétterveziésazújrendszervárhatóantöbbjelen-
legszükségesrendszertiskivált,illetvenövelnifogja
azegyesinformatikaiésüzletifolyamatokösszhangját.

A KELER KSZF szolgáltatásellátás szintje a tavalyi 
évhez képest javult, és továbbra is magas, 99,98%-
os ügyfél rendelkezésre állás szint mellett üzemelt. 
AKELERésaKELERKSZFközöttikölcsönöskiszervezési
megállapodásvanérvényben,ígyaközpontiszerződő
félszolgáltatásainakellátásáhozszükségesinformatikai

infrastruktúraüzemeltetésétaKELERbiztosítja.2014-
benaKELERKSZFnyolcszolgáltatásaközülötnekvolt
100százalékosazügyfélrendelkezésreállása,amely-
tőlamultinet,aderivatívelszámolások,valamintaz
energiapiaciszolgáltatásokrendelkezésreállásama-
radtcsakel.KöszönhetőenaKELERcélzottITfejlesz-
téseinek, 2014-ben a KELER KSZF szolgáltatásaihoz
kapcsolódóösszesítettállásidő2óra6percvoltéves
szinten,amijelentősjavulásazelőzőévekhezképest 
(11.ábra).

2.2.3.2. ELSZáMoLáSI éS 
KIEgyENLíTéSI KoCKáZAT

A vIBER- és BKR-rendszerek likviditására alapvetően 
azonos tényezők hatnak, így az abban bekövetkező 
változás mindkét rendszert és azok résztvevőit egy-
aránt érinti. AVIBERásaBKRközvetlen résztvevői
köre nagymértékbenmegegyezik. A BKR közvetlen
résztvevőitagságegyikfeltétele,hogyazintézmény
VIBER-résztvevőislegyen,ugyanisaBKR-elszámolások
kiegyenlítéseaVIBER-bentörténikmegarésztvevők
MNB-nélvezetettfizetésiszámláin.Arésztvevőkmind-
kétrendszerbenugyanaztalikviditásthasználják,így
arendelkezésükreállószámlaegyenleget,valamintaz
MNBjavárazároltértékpapír-állományukellenében
kapott napközbeni hitelkeretet. Ezen fedezeti állo-
mányerejéigtudnakfizetésimegbízásokatteljesíteni
aVIBER-benésaBKR-benegyaránt.

10. ábra
Az éjszakai és napközbeni elszámolást érintő incidensek 
hatása a rendelkezésre állásra
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11. ábra
A központi értéktár és a központi szerződő fél ügyfél 
rendelkezésre állása 
(2013–2014)
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14ABKRelszámolástérintőötincidensközülkétesetbenanapközbenielszámolásmellettazincidensazéjszakaielszámolástisérintette.
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A vIBER- és BKR-résztvevők likviditását 
befolyásoló tényezők hatása

A fizetési forgalom számára rendelkezésre álló lik-
viditás szűkült az előző évhez képest, de még így is 
megfelelő mértékű volt mind rendszer, mind pedig 
egyedi banki szinten, az elszámolási és kiegyenlítési 
kockázat azonban a szűkülő likviditás miatt kismér-
tékben növekedett. ANövekedésiHitelProgram(NHP)
bővülésénekhatásáratovábbfolytatódottabankok
általazMNBjavárazároltfedezetiállományonbelül
apénzforgalomszámárarendelkezésreállólikviditás
csökkenése15,amiazonbanabankokalkalmazkodásá-
nakköszönhetőennemnöveltemegazelszámolásiés
kiegyenlítésikockázatot.AzNHPpénzforgalmilikvidi-
tásragyakorolthatásátazonbantovábbfokozta,ésaz
elszámolásiéskiegyenlítésikockázatotkismértékben
növelteajegybankieszköztár2014.augusztusiátala-

kítása,amikorazMNBkéthetesirányadóinstrumen-
tumakikerültazelfogadhatójegybankifedezetekkö-
réből.Ennekhatásáraarendszerszintű,rendelkezésre
állóésazonnalfelhasználhatópotenciálislikviditás16 
visszaesettaVIBER-forgalomszintjére,mivelakéthe-
tesbetétállományapénzforgalomfedezetekéntnem
használható fel. A bankok azért, hogy a korábban
apénzforgalmuklebonyolításáhozszükségeslikviditási
szintetfenntudjáktartani,2014-benisfolyamatosan
növeltékazMNBjavárazároltértékpapírjaikállomá-
nyát(13.ábra).Fontoshangsúlyozni,hogyabankok
az azonnal felhasználható potenciális likviditásukat
hetente17ismételtenmegnövelhetikalejárókéthetes
betétállománnyal is, ha azokatmegújításuk helyett
jegybankifedezetkéntelfogadotteszközbehelyezikel.
Ezabetétállományazonbananaponbelüljelentkező
megnövekedettlikviditási igénytnemtudjafedezni.
Amennyibenarésztvevőkpotenciálislikviditásiszint-
jétkiegészítjükarendszerszintenlekötöttMNB-beté-
tekállományával,akkorapotenciálislikviditásszintje
2014augusztusátkövetőenisemelkedett(12.ábra).
A BKR napközbeni elszámolás esetében is nyomon
követhetőa likviditás szűkülésénekhatása,ugyanis
míg2014.augusztusigaterhelésiforgalomazadott
pillanatbanarendszerbenrendelkezésreállólikvidi-
tásnakátlagosan2-4százalékáttetteki,addig2014
szeptemberétőlezmár4-5százalékközéesett.Ezaz
arányelsősorbanazadófizetésinapokon,valamintaz
évvégi,tradicionálisanmagasabbforgalmúidőszakok
idején18haladtamegazátlagot,decemberbena15
százalékotistúllépte. 

Az MNB-kötvény megszűnése átalakította a zárolt 
értékpapír-állomány összetételét (14. ábra).Mivel
korábbanazMNB-kötvényaggregáltszintenafede-
zetekjelentősrészét,átlagosan43százalékátképezte,
aváltoztatásabankrendszeregyrészétalkalmazko-
dásrakésztette.Azalkalmazkodásifolyamatmárjóval
azaugusztusiváltástmegelőzőenelindultésrészben
afedezetekkörébőlkiesőinstrumentumhelyettesíté-
sérejelentősmennyiségű,mintegy800milliárdforint
értékű állampapír-vásárlás kezdődött. Amíg koráb-
banateljeszároltértékpapír-állománynakátlagosan 

12. ábra
A vIBER-tagok számlaegyenlegének és likviditásának, 
potenciális likviditásának, forgalmának valamint 
a rendszer maximális hitelkeret-kihasználtságának 
(MhKK) alakulása, továbbá a potenciális fedezetté 
alakítható kéthetes betétállomány nagysága 
(2012–2014)
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Likviditás (számlaegyenleg és hitelkeret)
Forgalom
Potenciális likviditás (likviditás és a potenciálisan 
zárolható, elfogadható fedezetállomány)

MAX hitelkeret-kihasználtság (MHKK) (jobb skála)
MNB-nél elhelyezett kéthetes betétállomány

15AzNHPkeretébenazMNBfedezettkölcsöntnyújtahitelintézetekszámára.EkölcsönesetébenazMNBajegybankiműveleteksoránelfogad-
hatófedezetekentúlfedezetkéntelfogadjaahitelintézetaprogramkeretébenkkv-naknyújtottkölcsönbőleredőkövetelését(haircuttalcsök-
kentettfedezetiértéken).

16PénzforgalmiszempontbólpotenciálislikviditásaVIBER-rendszertagMNB-nélvezetettpénzforgalmiszámlájánlévőszámlaegyenleg,ajegyban-
ki kedvezményezettséggel zárolt értékpapírok ellenében kapott napközbeni hitelkeret, valamint a hitelintézetmérlegében szereplő egyéb,
opcionálisanzároltathatóértékpapírokösszessége.

17AzMNBhetentehirdetimegazirányadóinstrumentumánaktendereit,ígyabankoka„felesleges”likviditásukathetenteköthetikleMNBkét-
hetesbetétében.Azirányadóinstrumentumfutamidejekéthét,ígyegyszerremindigkétsorozatfut,amelyekelcsúsztatva,hetentejárnakle.
Ezazt is jelenti,hogyabetétként lekötöttállományegyrésze igényszerinthetente isméta fizetési forgalomfedezeteként felhasználhatóvá
válhat.

18EztalakosságnagyobbkiadásaiésakevesebbBKRelszámolásinapokozzák.
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20-30százalékáttettekiazállampapír,addigazesz-
köztármódosításautánezazarány50-55százalékra
nőtt19.

A rendszerszintű likviditás a vIBER-forgalom zavar-
talan lebonyolításához az alsó és felső likviditási kü-
szöbérték alapján is megfelelő mennyiségű volt 2014-
ben (15. ábra). A likviditás felső küszöbértéke jelzi
atételeksorbanállás,késedelemnélküliteljesítéséhez
szükségeslikviditásmértékétafizetésirendszerben.
Alikviditásalsóküszöbértékemutatjaannakarend-
szerszintű likviditásnakazta legalsóértékét, amely
esetébenatételekkésedelemmelugyan,deteljesítés-
rekerülnekadottnapvégéig(3.keretesírás).A2012–
2014köztiidőszakbanmindazalsó,mindpedigafelső
likviditási küszöbértékalattamaradta rendszerben
lévőlikviditásnak.Alikviditásszintjetehátmegfele-
lőmértékűvoltarendszerben,de2014februárjáig
mindkétkorláthozviszonylagközelmozgott(18.ábra).
Eztkövetőenazévközepéigemelkedettalikviditás,
amicsökkentetteasorbanállásokkialakulásánakva-
lószínűségét.2014augusztusátólarendszerbenlévő
aktuális,illetvepotenciálislikviditásszintjénekcsökke-
nésekövetkeztében–amielsősorbanazMNB-kötvény

jegybankképesfedezetikörbőltörténőkikerülésével
magyarázható–alikviditásszintjeújbólmegközelítette
aküszöbértékeket.

13. ábra
Az Nhp és a jegybanki eszköztár változásának hatása 
a pénzforgalomra*
(2013–2014)
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*A „bankrendszer szinten zárolt fedezetek értéke” nemcsak a monetá-
ris politikai célú műveletek fedezetét (azaz értékpapírokat) tartalmaz-
za, hanem az NHP-hitelek mögé zárolt fedezeteket is (értékpapírok+kkv-
hitelek)

15. ábra
A vIBER rendszerszintű aktuális és potenciális likviditási 
szintje, vIBER likviditás alsó, illetve felső küszöbértéke 
(2012–2014)
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Megjegyzés: 10 napos mozgóátlaggal

14. ábra
A zárolt értékpapír-állomány alakulása és megoszlása 
típus szerint
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Kamatozó kincstárjegy
Jelzáloglevél
Diszkont kincstárjegy
Államkötvény

MNB-kötvény

19Emellettakülföldönkibocsátottmagyarállampapírokszerepe ismegnőtta fedezetekösszetételében,bárezutóbbinálanövekedéskisebb
mértékű,mindössze5százalékosvolt.
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A vIBER- és BKR-résztvevők 
likviditáskezelése

A pénzforgalmi likviditásra ható tényezők változása 
miatt az elszámolási és kiegyenlítési kockázat csök-
kentése érdekében résztvevői szinten alkalmazko-
dásra volt szükség. A résztvevők egyedi likviditás-
kezelésistratégiájátólésmérlegfőösszegétől, illetve
amérlegükben szereplő jegybankképes értékpapír-
állománytólisfügg,milyenaránybantámaszkodnak
számlaegyenlegükre, illetve hitelkeretükre fizetési
forgalmuk teljesítése során.A résztvevőkegy része
likviditáskezelési megfontolások miatt a szabadon
választhatókötelezőtartalékrátarendszerbenmaga-
sabb,jellemzően4-5százalékostartalékrátátválaszt,
ígynövelvemegszámlaegyenlegét.Mindezáltalában
kétfélerésztvevőikörrejellemző,egyrésztakiknekfor-
galmaamérlegfőösszegéhezképestnagy,másrészt
pedigakikhitelkeretüketegyáltalánnemvagynem
gyakranhasználják.Azalkalmazkodást jelzia2014-

benmagasabbtartalékrátátválasztóbankokszámá-
naknövekedése20,ugyanakkorahitelkerethasználati
szokásokbancsakkisebbváltozástörtént.A maximális
hitelkeret-kihasználtság (MHKK)21rendszerszintento-
vábbraisalacsonynaktekinthető(8–18százalék)(14.
ábra),ugyanakkorazelőzőévhezképestkismértékben,
5százalékkalmegemelkedett,aminekhátterébenaz
NHPkorábbanemlítetthatásaállhat.Egyedibankiszin-
tenazMHKKértéketovábbraisnagyszórástmutat,
általábananagyforgalmatlebonyolító,600–2000mil-
liárdforintmérlegfőösszegűbankokviszonylagmagas
MHKK-valműködnek.Amígazonbanalegnagyobbfor-
galmú3résztvevőesetébenévesátlagban34-68száza-
lékközöttiMHKKértékettalálunk,addigarésztvevők
többmintafeleegyáltalánnemhasználjahitelkeretét.
AzMHKKmellettfontosinformációtnyújtannakvizs-
gálata,hogyahitelkeretüketmilyenmértékbenésna-
ponbelülmilyenhosszanhasználjákfelarésztvevők.
Alegnagyobbforgalmú,illetveamérlegfőösszegükhöz
képestmagasabb forgalmat lebonyolító résztvevők

A likviditási küszöbértékek a napi aktuális nettó kumulált forgalom alapján számíthatóak. A felső küszöbérték
anaponbelülilegalacsonyabb,mígazalsóküszöbértékanapvégiutolsó,nettókumuláltforgalmitételalapjánhatá-
rozhatómeg.Amennyibenanettókumuláltforgalmiértéknegatív,akkorannakabszolútértékeadjaaküszöbértéket,
amennyibenezpozitív,akkorpedigazadottküszöbértéknullalesz.Arendszerszintűlikviditásiküszöbértékekazegye-
dirésztvevőiküszöbértékekösszegeikénthatározhatóakmeg.

6. táblázat
példa adott elszámolási napon egy bank napi terhelési és jóváírási forgalmára, illetve az ezek alapján 
megállapított nettó kumulált forgalmi értékekre

Tranzakció értéke Nettó kumulált forgalom

1.tétel: 50Ft 50Ft

2.tétel: –100Ft –50Ft

3.tétel: –500Ft –550Ft(felsőküszöbérték:550Ft)

4.tétel: 60Ft –490Ft

5.tétel: 1000Ft 510Ft

Utolsótétel: –530Ft –20Ft(alsóküszöbérték:20Ft)

Alikviditásifelsőküszöbértékafentipéldaalapján550forint.Minimumennyilikviditássalkellrendelkeznieahitelin-
tézetnek ahhoz, hogyminden tételét késedelem nélkül teljesíthesse. A likviditási alsó küszöbérték a példában 20
forint.Amennyibenennyilikviditássalrendelkezikabank,akkorkésedelemmelugyan,deteljesülnifogafizetésifor-
galma.

3. keretes írás
A likviditási küszöbértékek számítása

202014-benaVIBER-résztvevők13százalékaválasztottakorábbiévekhezképestmagasabbtartalékrátát,amirészbenaztmutatja,hogyabankok
alkalmazkodásrakényszerültek.Amagasabbtartalékrátátválasztóbankokközülegytartozottalegnagyobbforgalmatlebonyolítókközé,atöbbi
5résztvevőnekcsupánmérlegfőösszegükhözképestvoltmagasaforgalma.

21Ahitelkeret-kihasználtságaztméri,mekkorarészéthasználjafelegybankahitelkeretének.Anaponbelüli legalacsonyabbszámlaegyenleget
viszonyítjaarendelkezésreállóhitelkerethez,ígyezegypillanatfelvételnekszámít.
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aktívanhasználjákhitelkeretüket,általábanaVIBER-
üzemidő10-36százalékában. Arésztvevőknaponta
átlagosanahitelkeretük30százalékáthasználjákfel
fizetésiforgalmukteljesítéséhez,melyetáltalábanegy-
másfélóránkeresztülvesznekigénybe.A60százalék
felettihitelkeretkihasználtságrészbenajegybankiesz-
köztárváltozásánakkövetkeztébenkismértékbenmeg-
növekedett.A90százalékoshitelkeret-kihasználtság
–melyutalhatakifeszítettlikviditásmenedzsmentre,
ésemiattamagasabbelszámolásiéskiegyenlítésikoc-
kázatra–naponbelülátlagosanmaximum12percig
fordultelőahitelkeretüketaktívanhasználóbankok
esetében.

2014-ben az előző évhez képest csökkent azon ese-
tek száma, amikor a hitelkeretüket használó bankok 
egynapos fedezett hitel igénybevételére kényszerül-
tek, a hitelfelvételek összege azonban növekedett. 
AVIBERrésztvevőnekmérlegelniekell,hogyanapköz-
beni(overdraft)hitelétfennkívánja-etartaniaVIBER-
zárástkövetőenis.Amennyibenigen,akkorautomati-
kusanegynapos(O/N)fedezetthiteltkapazMNB-től.
Ez lehet tudatos döntés vagy kényszer eredménye,
amennyiben a napközben felhasznált hitelkeretét
szándékaellenéresemtudjavisszafizetni.2013-hoz
képest2014-ben28százalékkalcsökkentazegynapos
fedezetthitelfelvételekszámaaVIBER-ben.Ahitelfel-
vételekkétharmadárahónapvégefelékerülsor,ami
összhangbanvanakorábbitendenciákkalésaBKR-
benjelentkező(azadófizetésinapokkalösszefüggő)
exogénhatásokkal.AzösszesVIBER-résztvevőadatait
figyelembevéveahitelfelvételekátlagosértéke26szá-
zalékkalnövekedettelőzőévhezképest.Alegnagyobb
forgalmúrésztvevőkesetében2014-ben52százalék-
kalnövekedettahitelfelvételekátlagosértéke,mely
változáselsősorbanegyrésztvevőhitelfelvételeinek
köszönhető.2014-bennégyalkalommalfordultelő,
hogynégyrésztvevőaBKRéjszakaielszámolásbanegy-
általánnemrendelkezettlikviditással,ígynemvoltak
képesekarra,hogyrendesüzemidőbenkiegyenlítsék
apozícióikat,ígyezenbankokmásnapbonthattákle
sorukataVIBER-ben,amikormárrendelkezésükreállt
aszükségeslikviditás.

2014-ben a tranzakciók beküldése során átmeneti-
leg kismértékű napközbeni átrendeződések voltak 
tapasztalhatóak minden vizsgált idősávban.Arészt-
vevőktételidőzítésimagatartásarendszeresenleköve-
tiajelentősebblikviditáskezeléstérintőváltozásokat
(ilyenhelyzetvoltpéldáulaBKRnapközbenielszámo-
lás bevezetése). A változásokhoz történő alkalmaz-
kodási folyamatban a bankok általában óvatosabb
tételmenesztést alkalmaznak, amely hatására napi

fizetési forgalmuk nagyobb részének lebonyolítása
későbbre tolódik. Augusztusban és szeptemberben
a tételek 90-95 százaléka teljesült az ügyfél üzem-
időzárásáig (17:00-ig),mígazévtöbbirészébenez
azarányaVIBERforgalom96-98százalékáttetteki.
Mindemelletta tételek időzítésében2014második
félévétőlmegfigyelhető,hogy12:00-igarésztvevők
5-10százalékkaltöbbtételtteljesítettekelsőfélévhez
képest,ígytételküldésükeddigazidőpontigtolódott.
A többi időszak teljesítési szokásaibannem történt
jelentősváltozás, ígypéldáulévesszinten továbbra
isatranzakciók70-85százalékateljesült14:00óráig
(16.ábra).

Sorbanállások a vIBER-ben, napközbeni 
ciklusok közötti, likviditáshiányból 
származó tételátgörgetések a BKR-ben

A vIBER-ben 2014-ben a sorbanállások éven belüli el-
oszlása egyenletesen alakult, de a második félévben 
a sorbanállások száma átmenetileg megnövekedett. 
Körbetartozás miatt sorbanállásra nem került sor 
a vIBER-ben. Egybankáltalindítotttranzakciótelje-
sítésisorbakerüladdig,amígnemállrendelkezésre
ismételegendőfedezetateljesítéshezabeérkező,jó-
váírttranzakciókfinanszírozóhatásának,ahitelkeret
megnövelésének,vagysorátrendezésnekköszönhe-
tően.Asorbanállásokvizsgálataazértisfontos,mert
ezekkönnyenkörbetartozást iseredményezhetnek,
amikjelentősenmegnövelhetikazelszámolásiéski-
egyenlítésikockázatot,hiszenegytranzakciókésedel-
mesteljesüléseeseténelőfordulhat,hogyegymásik
VIBER-résztvevőnél(fogadóbank)emiattnincselég-
ségeslikviditásafizetésiforgalmánaklebonyolításá-

16. ábra
A vIBER-forgalom időzítésének alakulása 
(2012–2014)
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hoz22.AVIBER-résztvevőkközöttjelentőskülönbségek
vannakasorbanmaradttételeksorbanállásánakidő-
tartamaalapján,melyrészbenazeltérőlikviditásme-
nedzselésigyakorlatukravezethetővissza23.2014első
félévébenhavontaasorbanállásokszámaátlagosan
50darabkörül alakult, amásodik félévtől azonban
ezek száma jelentősen,31 százalékkalmegnőtt, így
szeptemberbenelértea90darabotis.Asorbanállások
aVIBER-benamunkanapokközel60százalékátérin-
tették,melyeksoránatételekátlagosan1óránkeresz-
tülálltaksorban.Ahaviszintengyakransorbanálló
bankokközülamagasabbhitelkeret-kihasználtsággal
rendelkezők–amelyekaktívlikviditásmenedzsmentet
folytatnak–rövidebbideigállnaksorban,napiszinten
átlagosan20-30percet.Akevésbéaktívlikviditásme-
nedzsmentet folytató résztvevők–amelyekalacso-
nyabbMHKK-valrendelkeznek,vagyhitelkerethasz-
nálatanélkülbonyolítják leforgalmukat–hosszabb
ideig,átlagosan1-3,5óráigállnaksorban.2014-ben
egy-egyelszámolási naponbizonyos esetekbena8
órakörülisorbanállásokiselőfordultak,melyekoka
részben a résztvevők nem megfelelő likviditásme-
nedzsmentjéből,illetvehiányosVIBER-üzletszabályzat
ismeretébőlfakadt.2014-bennemnövekedettmeg
sorbanálláskövetkeztébenakörbetartozásokgyako-
risága,mindössze2elszámolásinapon8esetbenvolt
szükségakörbetartozáslebontására.

2014-ben a BKR-ben a korábbi évekhez képest több 
esetben fordult elő a napközbeni ciklusok közötti 
tranzakció átgörgetés likviditáshiány miatt.Azéjsza-
kaielszámolásbanazelőzőévhezképestlényegesen
kevesebbesetbenés szereplőtérintően fordultelő
sorbanállás, melyek elsősorban a kisebb forgalmú
résztvevőketérintették.Jelentősnegatívirányúválto-
zás,hogyazelőzőévhezképestazesetekfelébenaz
érintettbankoknaknemálltrendelkezéséreaddicio-
nálislikviditás–azazértékpapír–,melyetzárolhattak
volna.Anapközbenielszámolásbanazelőzőévhezké-
pestjelentősenmegnőttaciklusokközöttitranzakció
átgörgetések24száma,ezazonbanalegtöbbesetben
nemlikviditásinehézségmiattkövetkezettbe,hanem

egyedibankihibákmiatt,melyetkellőodafigyeléssel
eltudtakvolnakerülniazérintettek.Arendszerrészt-
vevőiabbanazesetben,hafolyamatosanfigyelemmel
kísérikalikviditásukalakulásátaVIBER-ben,valamint
aBKR-forgalmukat,ésúgy látják,hogynemrendel-
keznekeléglikviditással,akkorlehetőségükvannap-
közbenifedezetzárolássalmegnövelniazt,amennyi-
benrendelkezekelegendőzároltathatóértékpapírral
amérlegükben.A2014.évi32darabtranzakcióátgör-
getésokahatesetbenvoltténylegeslikviditáshiány.
Azévsorántöbbesetbeniselőfordultkétegymástkö-
vetőciklustisérintőtranzakcióátgörgetés,aholazon-
banazérintettrésztvevőkmindenesetbenrendelkez-
tekaddicionálisértékpapírral,aminekzárolásávalezt
el tudtákvolnakerülni.Ezekbenazesetekbennagy
valószínűséggelvoltakolyantranzakciók,amelyeknél
a4órásszabálysérült.Atranzakcióátgörgetésekak-
koriselőfordultakvolna,haazérintettrésztvevők,az
alacsonyabblikviditásigénnyeljárónettófedezetipara-
métert25választottákvolna,melyaBKRáltalbiztosított
opcionálislikviditáskönnyítőeszköz.

Elszámolási és kiegyenlítési kockázat 
a KELER-ben

A fizetés nélküli (Fop) ügyletek számának korábbi 
évek trendjeinek megfelelő bővülése növeli a rend-
szerben a kiegyenlítési kockázatot, ugyanis ekkor 
az értékpapír leszállítása és pénzbeli kiegyenlítése 
időben elválik egymástól. AzFoP-tranzakciókszáma
2011-ótafolyamatosannövekszik26,2014-benmáraz
értéktárbanlekönyveltösszestranzakció47,8száza-
lékáttetteki,míg2011-ben43,8százalékvoltezaz
arány.Aszállításfizetésellenében(DVP)elv27szerint
teljesítetttranzakciókarányaezzelpárhuzamosanfo-
lyamatosancsökkent–míg2011-benazértéktárban
könyveltDVPügyletekaránya44százalékvolt,addig
ezaszám2014-relecsökkent38százalékra.Abankok
egymásközöttielszámolásaitovábbraisDVPalapon
történnek,azonbanfőkéntakülföldimegbízókasa-
ját külföldibankszámláik közöttiátutalást részesítik
előnyben.

22EnnekakockázatnakacsökkentéseérdekébenaVIBER-ben10percenkéntautomatikuskörbetartozástlebontóalgoritmusműködik.
23Egy bank egyedi döntése alapján addicionális értékpapírt zároltathat, nagyobb szerepet szánhat a bejövő tételek finanszírozó szerepének,
magasabbtartalékrátátválaszthat(ahitelintézetekéventecsakkétszerváltoztathatnaktartalékrátájukon,ígyszámukraezegykevésbérugal-
maslikviditáskezelésieszköz,mintamásikkettő,amelyekrőlnaponbelüldönthet),illetvevállalhatja,hogyatételsorbaállításrakerül,ígypedig
nemazonnalteljesül.

24Amennyibenegyrésztvevővalamelytranzakciójánakteljesítésérenembiztosítelegendőfedezetetazadottciklusban–azaznincseléglikviditá-
saatranzakció lekönyveléséhez–,akkorezatranzakcióautomatikusanátkerülakövetkezőciklusba ismételtelszámolásra.Eztafolyamatot
nevezzüktranzakcióátgörgetésnek.

25Afedezetiparaméterekrőlrészletesebbinformációkata2014-esFizetésirendszerjelentéstartalmaz.
26EzekbenazesetekbenatranzakciópénzlábanemaKELERközreműködésévelkerülkiegyenlítésre.
27ADVPtípusútranzakcióknálazértékpapírügyletkétlábánakkiegyenlítéseegyidejűlegtörténikmeg(harendelkezésreállmindapénzoldali,mind
azértékpapíroldalifedezet),mígFoPtípusútranzakcióknálaközpontiértéktárbancsakazértékpapíroldalikiegyenlítéstörténikmeg,apénzláb
kiegyenlítésevalamelymáscsatornán(központiértéktáronkívülicsatornán)történikmeg.
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A KELER kiegyenlítési kockázatát csökkentette, hogy 
2014. október 6-ától a hazai átruházható értékpapí-
rokkal végzett ügyletek egységesen legkésőbb a ke-
reskedés napját követő második üzleti napon (T+2) 
kiegyenlítésre kerülnek.AT+2-esszabályszerintaz
értékpapírokkiegyenlítésétlegkésőbbakereskedés-
tőlszámított2munkanaponbelülelkellvégezni.Ezt
aszabálytaKELERaCSDR28-benelőírthatáridőhözké-
pestegynegyedévvelkorábbanbevezette.AT+2napi
teljesítésbiztosításaazazonnaliértékpapírügyletekki-
egyenlítésétgyorsítottafel,amelyegyrésztcsökkentet-
teakiegyenlítésikockázatotarendszerben,másrészt
pedigazeladók,illetvevevőkígyelőbbjuthatnakhoz-
záértékpapírjukhozéspénzükhöz.AT+2szabályhazai
alkalmazásailleszkedikanemzetközitrendekhez,illet-
vemegfelelakapcsolódóelőírásoknakésajánlások-
nak.Azátállásproblémamentesenlezajlott,ígyahazai
eljárásrendmegfelelazEU-rendeletbenelőírtaknak.

Elszámolási és kiegyenlítési kockázat 
a KELER KSZF-ben

A KELER KSZF kezdeményezte a garancialap-képzési 
módszertan megváltoztatását, mert a kollektív ga-
rancialapok29 mérete a tőkepiaci forgalom vissza-
esése miatt csökkent, ami növeli az elszámolási és 
kiegyenlítési kockázatot. AKELERKSZFelszámolásiés
kiegyenlítésikockázatánakmérsékléséretöbblépcsős
garanciarendszertműködtet,amelyaközpontiszerző-
dőfélsajáttőkéjéntúlaklíringtagokésalklíringtagok
egyénibiztosítékaiból,illetveakollektívhozzájárulása-
ibólépülfel30.Azazonnaliésderivatívpiaciforgalom
visszaesésekövetkeztébenagaranciaalapok31mérete
fokozatosancsökkent2014-ben.Annakellenére,hogy
agarancialapokméretemindvégigmegfelelővédel-
met biztosított, a tendenciamegállítására a KELER
KSZFegyúj,prociklikusságitényezőbeépítésétjava-
soltaagaranciaalapképzésimódszertanba,amitom-
pítjaagarancialapokméreténeküzleticiklusoksze-
rintiváltozásátésegybenstabilizáljaagarancialapok 
méretét.

A stressz-tesztek alapján vizsgált kollektív garancia-
lapok32 mérete öt alkalom kivételével minden eset-
ben megfelelő fedezetet nyújtott. AzEMIR33szerint
megképzettgaranciaalapokméreténekmegfelelősé-
gétstressz-tesztekkelvizsgálják.Haastressz-tesztek
értékei alapján a garancialap mérete elégtelennek
bizonyul,akkoraközpontiszerződőfélbiztosítékpót-
lékotkérbeattólaklíringtagtól,amelynekapozíciója
okoztaagarancialapelégtelenségét.Biztosítékipótlék
bekérésre2014-benösszesenötalkalommalkerültsor,
amelyetaklíringtagokmindenesetbenelhelyeztek,
ígyaKELERKSZFáltalmegképzettgarancialapokmé-
rete2014-benazeurópaiszabályozásnakismegfele-
lőfedezetetnyújtazextrém,devalószínűesemények
kezeléséhezis.

2014-ben nem volt szükség azonnali klíringre egyik 
KELER KSZF által elszámolt piac esetében sem. 
AKELERKSZFelszámolásiéskiegyenlítésikockázatá-
nak jelentőshányadaaközpontiszerződő fél intéz-
ményijellegébőlfakad,vagyisabból,hogygarantál-
jaaklíringtagokrészéretörténőteljesítéstakkor,ha
agarantáltügyletbenrésztvevőfelekvalamilyenok-
nálfogvanemteljesítenek.Erőteljespiaciármozgások
eseténaKELERKSZFazonnaliklíringetrendelhetel,
ígyanapközbenfelhalmozódottnegatívárkülönbözet
beszedésévelcsökkentianemteljesítésekkockázatát.
2014-benazonnaliklíringrenemkerültsor,2015ele-
jén,asvájcijegybankárfolyamküszöbeltörlésérevo-
natkozódöntésétkövetőintenzívpiacireakciókmiatt
azonbanaKELERKSZF-nekegynaponbelülkétszer
isazonnaliklíringetkellettelrendelnieasvájcifrank
alapúpénzügyitermékeknélanemteljesítéskockáza-
tánakmérséklésére.

A KELER KSZF által elszámolt piacokon a nem tel-
jesítések száma, illetve azok összértéke alacsonyabb 
volt 2014-ben az előző éveknél és nem került sor biz-
tosíték felhasználásra, illetve kényszerintézkedések-
re sem.Haegyklíringtagnálvalamilyenoknálfogva
nemállrendelkezésreatranzakcióikiegyenlítéséhez

28AzEurópaiParlamentésaTanács909/2014/EU-rendelete(2014.július23.)azEurópaiUniónbelüliértékpapír-kiegyenlítésjavításárólésaköz-
pontiértéktárakról,valamint98/26/EK-ésa2014/65/EU-irányelv,valaminta236/2012/EU-rendeletmódosításáról.

29Tőzsdei ElszámolásiAlap (TEA); KollektívGaranciaAlap (KGA); CEEGEXKollektívGaranciaAlap (CKGA); EPKollektívGaranciaAlap (EPKGA).
Figyelembevéve,hogyaKELERKSZFnemcsaktőkepiaci,hanemáramésgázpiacielszámolásokatisvégez,azegyespiacokonjelentkezőstresz-
szeknekátgyűrűzőhatása lehet.Azért,hogyenneka valószínűségétminimalizálják, azegyespiacokgaranciarendszerei el vannakkülönítve
egymástól.

30Jelentésafizetésirendszerről2013,4.keretesírás.
31TEAésaKGA.
32TEA,KGA,CKGA.AzEPKGAméretétaforgalomalapjánhatározzákmeg,deannakmegfelelőségétnemellenőrzikstressz-teszttel,mivelapiacon
csakakkortörténikügyletkötés,harendelkezésreállamegfelelőmértékűfedezet.

33AzEurópaiParlamentésaTanács648/2012/EU-rendelete(2012.július4.)atőzsdénkívüliszármaztatottügyletekről,aközpontiszerződőfelek-
rőlésakereskedésiadattárakról.
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szükségespénzforrásvagyértékpapíresedékességkor,
akkornemteljesítéstörténik,amilehetpénzoldali,il-
letveértékpapíroldaliegyaránt.2014-benösszesen
7 nemteljesítésre került sor, ami minden esetben
értékpíroldali volt, azaza szükségesértékpapír fe-
dezethiányzott.NemteljesítéseseténaKELERKSZF
elkezdi felhasználni a nemteljesítő fél biztosítékait,
amireazonban2014-bennemvoltszükség,mivela7
nemteljesítésbenérintettklíringtagugyanhatáridőn
túl,delegkésőbbmásnapreggeligzárnitudtaapozí-
cióját,azazmegtudtaszerezniaszükségesértékpapí-
rokat.Agáz-ésárampiaconnemtörténtnemteljesítés.

2.2.3.3. KApCSoLódó RENdSZER 
KoCKáZAT

2014-ben a kapcsolódó rendszer kockázat a rendsze-
rek stabil és megbízható működésének köszönhetően 
az egész évben alacsony szinten maradt. Akapcsolódó
rendszerkockázatalapjalehet,hogyazelszámolásiés
kiegyenlítésifolyamategymásraépülőlépéseitnem
mindigugyanazaszereplőhajtjavégre,illetvearészt-

vevőkpénzoldalilikviditásaarendszerekbenazonos
fedezeti állományra (számlaegyenleg és hitelkeret)
támaszkodik,afizetésirendszereklikviditásátbiztosí-
tóértékpapírfedezeteketpedigaKELERKözpontiÉr-
téktárkezeli.Akapcsolódórendszerekkockázatának
kiemeléseazértfontos,mertarendszerekközöttialap-
vetőlikviditásifüggőségiviszonyokpotenciálisfertőzés
forrásaiislehetnek.2014-benegyesetben34VIBER-
incidensmiatttöbbóránáttartófennakadástörtént
mindaBKR-,mindpedigaKELER-csoportműködésé-
ben,melynekkövetkeztébenegyikrendszersemtudta
asajátüzletifeltételeibenfoglaltakszerintbefejezni
azelszámolásukteljesítését.2014-benakapcsolódó
rendszerkockázataBKRirányábólcsökkent,aGIRO
kevesebbalkalommalkértVIBERüzemidőhosszabbí-
tást35aBKR-résztvevőkkérésére.AKELERtechnikai
problémájamiatt2014-benegyalkalommalrealizá-
lódott kapcsolódó rendszer kockázat,mivel reggeli
napnyitástkövetően46percignemműködöttaKELER
SWIFTkapcsolata.ÍgyaVIBERfeléDVPtételeketés
hitelkeretmódosítóüzeneteket sem tudottküldeni
ebbenazidőszakban.

A KELER KSZF kockázatkezelési rendszere jól vizsgázott és megakadályozta, hogy a 2015 első felében felfüggesztett 
brókerházak kiesése sorozatos nemteljesítést okozzon a tőkepiacon.Apénzügyiinfrastruktúráttekintveegybróker-
ház tevékenységi engedélyének felfüggesztése jelentős elszámolási és kiegyenlítési kockázatot hordoz magában,
amely többek között az azonnali piaci ügyletekkel összefüggő kötelezettségeiből36, illetve a nyitott derivatív piaci
pozícióibólszármazhat.Bármelyrendszertag felfüggesztésekövetkeztébenaKELERKSZF-nekalapfunkciójávalössz-
hangban,mintgarantőrnekgondoskodniakellakorábbankötöttésmégnyitott,vagyesedékestranzakciókkiegyenlí-
téséről,anyitottpozícióklezárásáról.Ezegyszerrejelenthetpénzoldaliésértékpapíroldaliterheléseketésjóváíráso-
katis,eltérőidőpontbanéskülönbözőértékpapírokravonatkozóan.Amennyibenilyenesetbenazérintettbrókerház
KELER-nél vezetett pénzszámláján nincs elegendőpénzösszeg a korábban kötött ügyletek kiegyenlítésére, a KELER
KSZFazüzletszabályzatábanrögzítettekszerintmegkezdianemteljesítésesetérekidolgozottprotokollalkalmazását.
ApénzügyinemteljesítésésfedezetlenségmiattikényszerintézkedéskeretébenelvonjaabrókerházKELER-néltartott
szabadpénzeszközeit,majdeztkövetőenazaznapiértékpapírjóváírásaibólvisszatartannyit,hogyazelvontpénzesz-
közökésazértékpapír-értékesítésbőlbefolyóösszegegyüttesenfedezzeazaznapipénzügyikötelezettségeket.Erre
azértvanszükség,hogyabrókerháznemteljesítéseneterjedjentovábbapénzügyirendszerben.Egyesbrókerházak
tevékenységi engedélyének visszavonása 2015 elején jelentős nyitott pozíciókat eredményezettmind az azonnali,
mindaderivatívpiacokon.AKELERKSZFkonzervatívkockázatkezelésiszabályainakköszönhetőenazengedélyvissza-
vonások,kapcsolódókényszerintézkedésekésapozíciókzárásanehézségésjelentősebbtőkepiacihatásnélkülkezel-
hetővolt,ígymáspiaciszereplőkretovábbgyűrűzőhatásanemvolt.

4. keretes írás
A brókercsődök során jól vizsgázott a KELER KSZF kockázatkezelési rendszere

34Akorábbanmáremlített2014.július7-i163percesincidenssorán.
35AGIRO2alkalommalkért1-1órás,egyalkalommalpedig15percesüzemidőhosszabbítást.
36AzazonnalipiaconkötöttügyleteketlegkésőbbazügyletkötéstkövetőmásodiknaponkikellegyenlíteniaT+2-esszabályalapján.
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2.3. A pénzforgalmi ellenőrzések tapasztalatai

A 2014-ben elvégzett pénzforgalmi ellenőrzések ter-
jedelme jelentősen bővült a pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásáról szóló törvény (pft.)37 előírásaival, mind-
emellett pedig a lefolytatott vizsgálatok száma is to-
vább emelkedett. AzMNB2014-bena(Pft)ésazMNB-
rendelet38 előírásainakbetartását19hitelintézetnél
tervszerinti,3hitelintézetnélés1pénzforgalmiintéz-
ménynélpedigtervenfelüliellenőrzéssoránvizsgálta
(7.táblázat).Atervenfelüliellenőrzésekelrendelésére
kétesetbenkülsőmegkeresésalapján,nagyösszegű
csalás,illetvejogosulatlanszámlavezetésgyanújamiatt,
kétesetbenpedigazMNBrendelkezéséreállóegyéb
információkalapjánkerültsoraGIROnapközbeniel-
számolásnáltapasztaltlikviditáshiány,illetveabankkár-
tyásfizetéseksoránalkalmazottbankközijutalékokkal
összefüggésben. A Pft-ben foglaltak hatósági ellen-
őrzése2014.előttaPénzügyiSzervezetekÁllamiFel-
ügyeletének(PSZÁF)ahatáskörébetartozott,azonban
afelügyeletifeladatokMNB-betörténőintegrációjátés
aPSZÁFmegszűnésétkövetően,2014.január1-jétőlaz
MNBegységesrendszerbenellenőrziazMNB-rendelet
mellettaPft.betartásátis,amijelentősenhozzájárult

apénzforgalmiellenőrzésekmélységénekéshatékony-
ságánaknöveléséhez.Apénzforgalmivizsgálatoksorán
aPft.előírásaiközültöbbekközöttellenőrzésrekerültek
azügyfelektájékoztatására,aszerződéskötésre,aszer-
ződésmódosítására,afizetésiszámlákmegnyitására,
akárviselésreésafelelősségrevonatkozószabályokbe-
tartása,továbbáabankkártyaforgalomhozkapcsolódó
bankközijutalékok(interchangedíj)mértékére,illetve
apénzügyi rezsicsökkentéshez kapcsolódó ingyenes
készpénzfelvételrevonatkozóelőírásokbetartásais.

A 2014-ben lefolytatott helyszíni vizsgálatok alapján 
az ellenőrzött hitelintézeteknél alapvetően jogsza-
bálykövető módon zajlott a pénzforgalom lebonyo-
lítása, esetenként azonban az ügyfelek széles körét 
érintő jogszabálysértések is előfordultak. A 2014.
éviellenőrzésekközül22hitelintézetnélintézkedések
megtételére történő felhívással, egyesetbenpedig
intézkedés alkalmazása nélkül zárult le a vizsgálat.
A pénzforgalmi hatósági ellenőrzések általános ta-
pasztalata, hogyminden vizsgált hitelintézet köve-
tettel jogszabálysértést, amelyetazMNBösszesen 

37Apénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.éviLXXXV.törvény.
38Apénzforgalomlebonyolításárólszóló18/2009.(VIII.6.)MNB-rendelet.

7. táblázat
Az MNB által elvégzett ellenőrzések számokban
2010–2014

2010 2011 2012 2013 2014

Pénzforgalmiellenőrzések
száma

Bank 8 9 8 11 9

Takarékszövetkezet 4 6 9 8 13

Pénzforgalmiintézmény — — — — 1

Megállapításokszáma* 113 134 125 118 174

Intézkedésekszáma* 67 78 113 107 122

Bírságokszáma Bank 2 2 — 2 2

Takarékszövetkezet 2 5 4 4 6

Pénzforgalmiintézmény — — — — 0

összesen: 4 7 4 6 8

Bírságokösszege(millióFt) Bank 14 17 — 3,2 35

Takarékszövetkezet 1 4,4 3,2 20,4 27,5

Pénzforgalmiintézmény — — — — 0

összesen: 15 21,4 3,2 23,6 62,5

*A „Megállapítások száma” az ellenőrzésekről készült vizsgálati jelentésekben leírt hibákat, az „Intézkedések száma”, pedig a megállapítások 
kijavítására előírt intézkedéseket jelenti.
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127esetbenállapítottmegajelentéseiben.Nyolchi-
telintézetnélaszabályszegésekkiemeltjellegemiatt
azelőírtintézkedésekmellettösszesen62,5millióFt
összegűbírság kiszabására is sor került. Tekintettel
apénzforgalmiellenőrzésekterjedelménekaPft.elő-
írásaivalvalóbővüléséreésazemiattmegnövekedett
ellenőrikapacitásra,valamintafeltártszabálysértések
jellegére,2013-hozképestnőttazolyanpénzforgalmi
ellenőrzésekszáma,amelyeklezárásánálazMNBbír-
ságotszabottki.Mindehhezhozzájárulttovábbáazis,
hogyazMNBszigorítottaabírságolásimódszertanát.

A pénzforgalmi törvény ellenőrzése kapcsán a leg-
több szabályszegés az ügyfelek előzetes és utólagos 
tájékoztatása, illetve az ezekhez kapcsolódó külön 
díjak felszámítása miatt fordult elő.APft.előírásai
szerintafogyasztónakésamikrovállalkozásnakminő-
sülőügyfelekesetébenlegalábbhavontaegyalkalom-
maldíjmenetesenkellbiztosítaniafizetésiműveletek
teljesítésérőlazutólagostájékoztatást.Azellenőrzések
megállapításaszerintazonbantöbbhitelintézetdíjat
számoltfelaszámlakivonatokelkészítéséért,postá-
zásáért,mindemellettakeretszerződésbőlhiányzott,
vagynemegyértelműenjelentmegabban,hogymi-
lyenmódonbiztosítjaa törvényáltalelőírtdíjmen-
tességet.Atájékoztatásikötelezettségelmulasztásából
adódóhibákkiemeltjellegűszabályszegésnekminősül-
nek,mivelnagyrészükközvetlenésközvetettanyagi
kártokozazügyfelekszámára,valamintalkalmasakaz
ügyfelekmegtévesztésére.Továbbikiemeltszabálysze-
gésnekminősült,hogytöbbhitelintézetabankkártya
letiltásáértkülönbözőmértékbendíjatszámítottfel.
Annakellenére,hogy2014-remárjelentősenlecsök-

kentahaladéktalanjóváírásésazértéknaphelytelen
alkalmazásakövetkeztébenelőfordulóesetekszáma,
mégmindigeza leggyakrabbanelőfordulószabály-
szegésazMNB-rendeletvonatkozásában(17.ábra).
Ezeknekazelőírásoknakamegszegését–mivelmár
régótahatálybanvannak–azMNBszigorúbbanbírálja
el.Gyakranelőfordulóhibavoltabenyújtottfizetési
megbízásokésavisszautasításokkésedelmesteljesí-
tése,illetveafizetésimegbízásoksorbaállításánakés
azok fedezethiányesetén történő,nemazügyféllel
kötöttmegállapodásszerintivégzése,valamintazok
fedezethiányeseténtörténőrészteljesítése.

17. ábra
pénzforgalmi szabályszegések alakulása
2010–2014
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Darab Darab

Pénzforgalmi ellenőrzések száma
Megbízások nem szabályszerű átvétele, érkeztetése
Fizetési megbízások, visszautasítások késedelmes teljesítése
Nem megállapodás szerinti sorba állítás, részfizetés
Nem haladéktalan jóváírás, értéknapos hiányosság
Ügyfelek értesítésének elmulasztása
Tájékoztatási kötelezettségek (2014-től)
Szerződéskötés, számlanyitás (2014-től)
Fizetési műveletek helyesbítése (2014-től)
Hatósági átutalások kezelése (2014-től)
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2.4. A magyar pénzforgalmat és pénzügyi 
infrastruktúrát érintő hazai és nemzetközi 
szabályozási fejlemények

A pénzügyi tranzakciós illeték 2015-től hatályos mó-
dosítása támogatja a fizetési kártyák jelenleginél in-
tenzívebb vásárlási célú használatát és megteremti 
a kártyakibocsátók általi intenzívebb használatösz-
tönzését lehetőségét.Akorábbiszabályoknakmegfe-
lelőenakártyásvásárlásokutánatranzakcióértéké-
nek0,3százalékátfizettékmegtranzakciósilletékként
akártyátkibocsátópénzforgalmiszolgáltatók.Ezaz
értéktranzakciónkéntugyannemlehetettmagasabb
hatezerforintnál,akártyásvásárlásokjellemzőenala-
csonyvásárlásiértékemiattazonbanezagyakorlatban
atranzakcióktúlnyomótöbbségénélnemcsökkentette
azilletékfizetésikötelezettséget.Ígyakártyásvásárlá-
siforgalomemelkedésévelakibocsátókilletékfizeté-
sikötelezettségeismagasabblett.Ezannakellenére
csökkentetteakártyahasználatkibocsátóiösztönzését,
hogyazMNBkorábbielemzéseialapjánatranzakciós
illetéketapénzforgalmiszolgáltatókazesetektöbb-
ségébenazéveskártyadíjbanáthárítottákafogyasz-
tókra39.Azáthárítottösszegazonban jellemzőenaz
átlagoséveskártyásvásárlásiforgalomutánkeletkező
illetékfizetésikötelezettségetfedezte.Ezamegoldás
egyrésztnövelteaszolgáltatásokésazügyfelekkö-
zöttikeresztárazást,másrésztpedignemfedezteaz
előrejelzettnél nagyobb mértékű forgalombővülés
magasabbilletékfizetésikötelezettségétsem.Ennek
következtébenakibocsátókkevésbévoltakérdekeltek
avásárlásiforgalomemelkedésében,hiszenazzalazil-
letékfizetésikötelezettségükönbelülemelkedettvolna
azátnemhárítottilletékaránya.A2015-tőlhatályos
jogszabály-módosítás úgy kezeli a fenti problémát,
hogyafizetésikártyásvásárlásokutánmárakártya-
használatintenzitásátólfüggetlen,egységesmértékű,
egyösszegűtranzakciósilletéketkellmegfizetni.En-
nekmegfelelőentehátamennyibenegyfizetésikártyát
atárgyévetmegelőzőévbenlegalábbegyalkalommal
használtakfizetésre,akkoregyegyösszegű,800forin-
tostranzakciósilletéketkellmegfizetniazadottkártya
összesvásárlásiforgalmaután.Ennekköszönhetően
aszabályozástámogatjaakártyahasználatkibocsátói

ösztönzését,hiszenamennyibenahasználatösztön-
zéshatásáraemelkedikakártyásvásárlásiforgalom,
úgycsökkenazegytranzakciórajutóilletékterhelésis.
Aszabályozástovábbáelőnybenrészesítiamodern,
érintésesfizetési technológiával rendelkezőkártyák
kibocsátásátazáltal,hogyezekreakártyákraalacso-
nyabb,500forintosegyösszegűilletékfizetésikötele-
zettségetírelő.Atranzakciósilletékmódosításakö-
vetkeztébenígyújraérdekelttéválhatnakakibocsátók
avásárlásicélúkártyahasználatintenzívebbösztönzé-
sében,azMNBpedigelisvárjaapiaciszereplőktől,
hogyakorábbiaknálaktívabbanjáruljanakhozzáafi-
zetésikártya-használatnöveléséhez.

A Fizetési számla irányelv alapján módosuló hazai 
szabályozásnak köszönhetően már 2016 második 
felében létrejöhetnek az első alapszintű fizetési-
számla-konstrukciók, egyszerűbbé válhat a bank-
váltás folyamata és átláthatóbb lehet a pénzforgal-
mi szolgáltatások árazása.Az irányelvkiemeltcélja
a fogyasztókszámáraazEurópaiUniópénzforgalmi
piacánakegységesséésátláthatóbbátétele.AFize-
tési számla irányelv szabályainakahazai jogrendbe
történőátültetésévelahazaifogyasztókszámáraolyan
újlehetőségeknyílnakapénzforgalmiszolgáltatások
igénybevételeterén,melyekhozzájárulhatnakazelekt-
ronikusfizetésimegoldásokszélesebbkörűelterjedé-
séhez.Afizetésiszámlával jelenlegnemrendelkező
fogyasztókszámáraátláthatófeltételekmellettválnak
elérhetővéazokapénzforgalmiszolgáltatások,ame-
lyekalapvetőenszükségesekazelektronikusfizetések
alacsonyköltségekmelletttörténőlebonyolításához.
Ezenatérenfigyelembekellvenniajogszabályalkotás
során,hogyazalapszámlatámogassaazelektronikus
pénzforgalmiszolgáltatásokbólkirekesztettfogyasztók
pénzügyifelzárkóztatását,valamintajelenlegszám-
lávalrendelkező,deaztkülönbözőokokmiattnem,
vagycsakkorlátozottanhasználófogyasztókszámára
iselősegítseaszolgáltatásokintenzívebbhasználatát.
Azalapszintűfizetésiszolgáltatásokatésazokalacsony

39IlyésTamás–TakácsKristóf–VargaLóránt:Apénzforgalmiszolgáltatásokdíjainakésapénzforgalomszerkezeténekalakulásaapénzügyitranzak-
ciósilletékbevezetésétkövetően.MNB-szemle,2014.március.
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költségekmellettnyújtandómennyiségétalakosságifi-
zetésiszokásokalaposfelmérésétkövetőenolyanmó-
donszükségesmeghatározni,hogyazalkalmazkodjon
amegcélzottügyfélkörpénzforgalmiszokásaihoz,és
atársadalmilaghatékony,elektronikusfizetésimegol-
dásokhasználatáraösztönözzeazügyfeleket.Azalap-
számlánakazországegészterületénelérhetőnekkell
lennie.Apénzforgalmiszolgáltatásipiacátjárhatósá-
gaérdekébenabankváltásravonatkozóegyértelmű
szabályokmegalkotásávalajövőbenegységeskeretek
között,egyszerűsítettmódonkerülhetsorapénzfor-
galmiszolgáltatókközöttiváltásra.Azújszabályokkal
kezelhetőleszazajelenlegisfennállóprobléma,hogy
azügyfelekegyrésztnemrendelkeznekabankváltásról
kellőinformációval,másrésztpedigafolyamatvéltbo-
nyolultságamiattnemiskezdeményezikazt.Afizetési
számlákravonatkozóújszabályoktovábbájelentősen
javítjákapénzforgalmiszolgáltatásokárazásánakát-
láthatóságátésmegteremtikazigénybevételifeltéte-
lekösszehasonlíthatóságát.Aleggyakrabbanigénybe
vettszolgáltatásokhoz,valamintalegnagyobbköltsé-
getokozó,fizetésiszámláhozkapcsolódódíjtételeket
egységesszerkezetbenkellaközeljövőbenfeltüntetni
akondícióslistákbanésaszámlakivonatokon,aszol-
gáltatásokrapediguniósszintenegységesdefiníciókat
kellmeghatározni.Azösszehasonlíthatóságérdekében
tehátafizetésiszámlákhoztartozódíjakéskondíciók
mindazelőzetes,mindpedigazutólagostájékozta-
tásbanegységesenfognakmegjelenni.Afogyasztók
tájékozódását segítő számlaválasztó programoknak
isfontosszerepjut,hiszenazegységesdefiníciókés
aműködésükrevonatkozószabályokalapjánajelen-
leginél hatékonyabban támogathatják a fogyasztók
tájékoztatását.

A fizetésikártya-üzletágban alkalmazott bankközi 
jutalékokra és a kártyapiac üzleti szabályaira vonat-
kozó európai uniós rendelet idén tavaszi elfogadása 
megteremti a lehetőségét egy hatékonyabb, egységes 
európai kártyapiac létrejöttének.Arendeletszerint
ajövőbenazEurópaiUniónbelülatagállamokonbelüli
ésahatáronátnyúlókártyásfizetésekeseténabank-
közi jutalékmértékeegyarántnemhaladhatjameg
aMagyarországonmár2014elejeótaalkalmazott0,2
és0,3százalékosszinteket.Emellettarendeletakár-
tyaüzletágszámosüzletiszabályátisátalakítja,melye-
ketazegészUnióbanegységesenkellalkalmazni.Ezek
alapjánajövőbensematagállamoksempedigakár-
tyarendszereküzemeltetésébenrésztvevőszervezetek
nemhatározhatnakmegolyanszabályokat,amelyek

területialaponkorlátozzákakártyarendszerbenrészt
vevőkibocsátóéselfogadópénzforgalmiszolgáltatók
tevékenységét.Akártyarendszereknekésatranzakci-
ókatfeldolgozószervezeteknekfüggetleníteniükkell
egymástólaműködésüket,a továbbiakbannemal-
kalmazhatnakaszolgáltatásaikközöttkeresztárazást,
a tranzakciófeldolgozástvégzőcégekszolgáltatásait
pedigtechnikailagátjárhatóvákelltenni.Akártyásfi-
zetéstelfogadókereskedőktájékozottságánakjavítása
érdekébenapénzforgalmiszolgáltatóknakkártyamár-
kánkéntéskategóriánkéntegyedilegmegállapítottke-
reskedőijutalékotkellajánlaniuk,akártyástranzakci-
ókrólésazezekhezkapcsolódóanfelszámítottdíjakról
pedigtételestájékoztatástkelladniakereskedőknek.
Akereskedőkkártyaelfogadásifeltételeitjavítjatováb-
bá,hogyamindenkártyaelfogadásánakkötelezett-
ségétcsakaszabályozottbankközijutalékkalműködő
kártyákesetén lehet alkalmazni, tehát amagasabb
jutalékkal működő kártyák visszautasíthatóak lesz-
nek.Emellettakereskedőknekajövőbennemlehet
megtiltani,hogyolyanmódonbefolyásoljákafizető
félfizetésimód-választását,hogyazokafizetéssorán
akereskedőkszámárakedvezőbbfeltételekkelműködő
fizetésikártyákatrészesítsékelőnyben.

Az Európai Bankhatóság (EBA) által a fizetésre 
használható virtuális eszközökkel – így például 
a Bitcoinnal – kapcsolatosan megfogalmazott vé-
leményben felvázolt rövid és hosszabb távú sza-
bályozási teendőkkel megfelelően kezelhetőek az 
azonosított kockázatok.AzEBArészletesenelemezte
afizetésrehasználhatóvirtuáliseszközökjellemzőit,
a rendszerek40működésétés számbavetteaz ilyen
típusúeszközökkelkapcsolatos,valamintahasznála-
tukból,vásárlásukbóléstartásukbólfakadólehetséges
kockázatokat.Többminthetvenfélekockázatotazono-
sítottakbeelsősorbanafelhasználókazegyébpiaci
szereplők,apénzügyiközvetítőrendszersértetlensége,
afizetésirendszerekésaszabályozóhatóságokszem-
pontjából.AzEBAalehetségeshatásokésafelvázolt
kockázatokalapjánazonnaliintézkedéskéntalegfon-
tosabbfeladatnakaszabályozottpénzügyiszolgálta-
tásokésafizetésrehasználhatóvirtuáliseszközökkö-
zöttikapcsolatkialakulásánakmegakadályozásáttartja
ahitelintézetekéspénzügyiintézményekáltaltörténő
virtuáliseszközökvásárlásának,tartásának,eladásának
elkerülésével.Hosszabbtávonszükségeslehetszéles
körű szabályozást alkotni, ami részletes előírásokat
tartalmazafizetésrehasználhatóvirtuáliseszközök
irányításáraésműködésérevonatkozóan.

40AzEBAvéleményénekkiadásakortöbbmintkétszázkülönfélefizetésrehasználhatóvirtuáliseszközvoltismert.
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2016. október 31-ig a Magyarországon működő 
pénzforgalmi szolgáltatóknak és a pénzforgalmi 
szolgáltatásokat igénybe vevőknek is meg kell fe-
lelniük az euróban végzett átutalásokra és besze-
désekre vonatkozó egységes uniós előírásoknak. 
ASEPA41 végdátum rendeletben42megfogalmazott
követelményekcélja,hogyapénzforgalmiszolgáltatók
ügyfeleiegyetlenfizetésiszámlárólalehetőleghaté-
konyabban,azonosfeltételekmellettteljesíthessék
eurófizetésiműveleteiket. A SEPA közös technikai
szabványok, fizetési modellek használatán alapul,
amelyekközülaSEPAátutalás(SCT)2008-ban,míg
aSEPAbeszedés(SDD)2009-benkerültbevezetésre.
Azeuróövezetiországokbanaközösfizetésimodellek-
revalóáttérésaszükségesnéllassabbanhaladtelőre,
amelynekeredményeképpenazátálláshatáridejétfél
évvelelkelletthalasztani2014augusztusára.Anem
euróövezetiországoknakazáttéréstkésőbb,2016.
október végére kell végrehajtani. Az euróövezeti
országoktapasztalataiaztmutatták,hogyaSEPAfi-
zetésimódokalkalmazásáravalófelkészüléshosszú
időtveszigénybe.Fontos,hogyaközöseurópaifize-
tésimodellekrevalóteljesátállásnemcsakapénz-
forgalmiszolgáltatókszámárajelentfeladatokat,így

ebbeamunkábalehetőlegminélelőbbbekellvonni
apénzforgalmiszolgáltatásokatigénybevevőket,el-
sősorbana legnagyobbeuró forgalmat lebonyolító
vállalatiügyfeleket is.Ennekoka,hogyazeuróban
lebonyolított,Uniónbelülifizetésiműveleteketvég-
ponttólvégpontigSEPAformátumbankelleljuttatni,
azerrevalófelkészüléspedigméganagyvállalatok
számára is időigényes feladatot jelenthet. Az euró
átutalásokésbeszedésekvégponttólvégpontigegy-
ségesszabványokszerinti,automatizáltlebonyolítása
mellettfelkellkészülniarrais,hogyapénzforgalmi
szolgáltatásokatigénybevevőkezeknélatranzakci-
óknálmárnemkötelezhetőekaküldővagyafogadó
pénzforgalmi szolgáltatóbankkódjának (BIC)közlé-
sére,mertafizetésiműveletekkizárólaganemzet-
közi számlaszám (IBAN) ismeretealapján is fel kell
tudnidolgozni.ASEPAfizetésimodellekrevalóát-
álláseuróövezetiországokbanszerzetttapasztalatait
figyelembevéve,ahatáridőbentörténővégrehajtás
érdekébenazMNBfolyamatosanmonitorozzaahazai
piacfelkészültségét,ésazátálláshozszükségesfelada-
tokelőrehaladását. Jelenlegamagyarbankokáltal
lebonyolítotteuróátutalásoktöbbmint71százaléka
márSEPA-szabványszerintbonyolódikle.

41Egységeseuro-pénzforgalmiövezet(SingleEuroPaymentsArea).
42Az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK-rendelet módosításáról szóló
260/2012/EU-rendelet.
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2.5. A KELER Központi értéktár átalakulása 
a CSdR hatására

2014-ben lépett hatályba a központi értéktárak mű-
ködésére vonatkozó európai uniós rendelet (CSdR), 
és folyamatban van a részletszabályokat tartalmazó 
technikai sztenderdek (RTS) kidolgozása is, amelyek 
előírásainak a KELER-nek, mint központi értéktárnak 
a jövőben meg kell felelnie.ACSDRésakapcsolódó
RTS-ekkialakításasoránajogalkotókmárfigyelembe
vettékazokatatapasztalatokat,amelyeketaközponti
szerződőfelekrevonatkozószabályozás(EMIR)kapcsán
szereztek.EnnekköszönhetőenaCSDRvárhatóanmár
agyakorlatbanjobbanalkalmazhatószabályozáslesz,
amelyszámospontonazágazatilegjobbgyakorlatra
épül.ApénzügyieszközökUniónbelülibiztonságos,
hatékonyészökkenőmenteskiegyenlítésénekelőmoz-
dításaérdekébenarendeletbenésakapcsolódósza-
bályokbanegységeskövetelményekethatároztakmeg
azUniónbelüliközpontiértéktárakra.ACSDRmásodik
szintűszabályozásaösszesen6RTS-ttartalmaz,amely-
ből5-ötazEurópaiÉrtékpapír-piaciHatóság(ESMA),
egyetpedigazEurópaiBankhatóság(EBA)készítettel.
Ezekbenrészletesszabályokatírnakelőtöbbekközött
akiegyenlítésifolyamatra,anemteljesítésekre,anyil-
vántartásokvezetésére,akockázatelemzésekre,aköz-
pontiértéktárakengedélyezésifolyamatairaésbefek-
tetésipolitikájára.Azelőzőekenfelül4implementációs
technikaisztenderd(ITS)és2egyébtechnikaiajánlás
iskészül,amelyekkapcsolódnakaziméntemlítettRTS-
ekhez.Amásodszintű jogszabályoktervezetétmind
azEBA-nak,mindpedigazESMA-nak2015.június18-
igkellmegküldenieaBizottságrészére,ígyaCSDR–
másodikszintű–részletszabályaivárhatóan2015.év
végéiglépnekhatályba.Aközpontiértéktáraknak,így
MagyarországonaKELER-nek,azRTS-ekmegjelenését
követőhathónaponbelülkellbenyújtaniukazengedé-
lyezésirántikérelmüket.AKELER-enbelülifelkészülést
egyerreacélralétrehozottmunkacsoportkoordinálja,

így2016-bansorkerülhetaKELERCSDRszerintiújra-
engedélyezésére43.

A központi értéktárakra kialakított szabályozás szigo-
rúbb szabályokat ír elő az értékpapír-állomány folya-
matos figyelemmel kísérése és a nemteljesítésekre 
vonatkozóan.Annakellenére,hogyapénzügyistabi-
litáselőmozdításaérdekébenanemzetköziszabályo-
zókigyekeznekapénzügyitranzakcióknagyobbrészét
központiszerződőfélenkeresztülelszámoltatni–így
mérsékelveatranzakciókhozkapcsolódóelszámolási
éskiegyenlítésikockázatot–eznemmindenesetben
lehetséges.Ekkorazügyletekértékpapíroldali–és
esetenkéntapénzoldali–kiegyenlítése továbbra is
közvetlenülaközpontiértéktárbantörténik–ezeket
aszabályozott,illetvegarantáltpiacokonkívülitranz-
akciókatnevezikOTC-ügyleteknek,melyekvolumene,
valamintértékejelenlegisigenjelentőshazánkban44 
(1.ábra).AzOTC-ügyletekesetébenaközpontiérték-
tárnálvezetettértékpapír számlákatérintő terhelé-
sekre,ésjóváírásokraazutasítástaKELER-nélszámlát
vezetőkkezdeményeziksajátvagyügyfeleiknevében.
FigyelembevéveazOTC-ügyletekhezkapcsolódóje-
lentőskiegyenlítésiéselszámolásikockázatot,aCSDR
szerintaközpontiértéktáraknakfolyamatosanmonito-
rozniukkellanemteljesítéseket,illetvepénzbüntetést
kellfelszámítaniukanemteljesítőfeleknek.Továbbiúj
szabályozásielem,hogyaközpontiértéktáraknakleg-
alábbnapontaegyszeregyeztetéstkellfolytatniaahi-
telintézetekkelésbefektetésivállalkozásokkalazadott
naponbelülértéktárbanlekönyvelttranzakciókról,il-
letvelegalábbhetenteegyszerazértékpapírszámlákon
nyilvántartottteljesállományravonatkozóan45.Végül,
denemutolsósorbanazújszabályozásrészekéntale-
tétkezelőkönbelüli–ügyfelekközötti–értékpapírki-
egyenlítésekfigyelemmelkíséréseismegvalósulmajd.

43Figyelembevéve,hogyaKELERnemcsakközpontiértéktár,hanemszakosítotthitelintézetis,ígytovábbraismegkellfelelnieahitelintézetekre
vonatkozóhazaiéseurópaiszintűszabályozásnak.AzEMIR-relszemben,aCSDRszerintiengedélyezésheznincsenszükségengedélyezőkollégi-
umlétrehozására,ígyazengedélymegadásatagországihatáskörbenmarad.

44AzOTCpiacforgalmatöbbmint35-szöröseagarantáltpiaciforgalomnak.
45JelenlegaKELERegyoldalúegyenlegközléstvégeznapiszinten.
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A központi szerződő felek uniós szintű szabályozásának (EMIR) célja a szektor egységesítése mellett a rendszerszin-
tű kockázatok megfelelő felismerésének, mérésének és kezelésének az elősegítése.AzEurópaiUniónbelüliközpon-
ti szerződő feleknek az EMIR-nek valómegfelelés biztosítása érdekében egy újraengedélyezési folyamaton kellett
átesniük,amitegynemzetközitagokbólállókollégiumvégezel.AnemzetközikollégiumraazUniónbelüliegységes
elbírálásbiztosításaérdekébenvan szükség.AKELERKSZF kollégiumábanazMNB-nés az Európai Értékpapír-piaci
Hatóságon(ESMA)kívülolyanországokhatóságaiisrésztvettek,amelyországokbólrésztvevőjevanaKELERKSZF-nek,
ígyazír,abelga,valamintazangolpénzügyifelügyeletihatóságisképviseltemagát.Azengedélyezésifolyamatsorán
azEMIRszerintiszabályokbetartásátvizsgáltákakollégiumitagokéshosszaseljárástkövetőenaKELERKSZF2014.
július4-énEurópábankilencedikközpontiszerződőfélkéntmegkapta–akollégiumitagokvéleményévelösszhangban
–azEMIRszerintiműködésiengedélyt,ígytevékenysége–beleértveakockázatkezelésieszközöketéseljárásokatis
–immárhivatalosanismegfelelazeurópaiunióskövetelményeknek.AzEMIRelőírásaialapjánaKELERKSZF-nekfolya-
matosanmegkellfelelnieakövetelményeknek,amelyetazengedélyezőkollégiuméventelegalábbegyszerfelülvizs-
gál,amellett,hogyfolyamatosanértesülaközpontiszerződőfeletérintő lényeges,kockázatiszempontbólreleváns
változásokróléseseményekről.

5. keretes írás
A KELER-KSZF EMIR szerinti engedélyének megszerzése és a rendszeres felülvizsgálati folyamat
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3. A pénzügyi infrastruktúra 
folyamatban lévő és közeljövőben 
tervezett fejlesztései

3.1. Az átutalások napközbeni elszámolási 
ciklusainak sűrítése és az üzemidő 
meghosszabbítása 

A BKR napközbeni elszámolási ciklusainak kétszeresé-
re sűrítésével idén tovább gyorsul a belföldi átutalá-
sok lebonyolítása.AGIROZrt.2014őszénelfogadott
stratégiájaistartalmazzaaztacélt,hogyapénzfor-
galomgyorsítása,valamintaközelmúltbanfelmerült
piaci igényekalapjánaBKRnapközbenielszámolási
ciklusainakszámátmegkellnövelni.Azelszámolásicik-
lusokszámaennekmegfelelően2015szeptemberétől
ajelenlegiötrőltízreemelkedik,ésazutolsóelszámo-
lásiciklustkivéveóránkénttörténikmajdmegaGIRO
Zrt.általüzemeltetettrendszerbenazátutalásokel-
számolása(18.ábra).Ezafejlesztésnöveliabeérkező
jóváírásokból napon belül lebonyolítható fizetések
számát,amelyavállalatiszektorgazdálkodásánakha-
tékonyságáttovábbjavíthatja,valamintcsökkentheti
avárakozásiidőtazonügyleteknél,amelyeknélatel-
jesítésrecsakafizetésmegtörténtétkövetőenkerül
sor.Agyorsabbátutalásoklehetővéteszikazátutalt
összegekakárnaponbelülitöbbszörifelhasználását,

ígyjavítjákalikviditáskezelést,amelyelsősorbanagaz-
dálkodószervezetekszámáraelőnyös.Emellettolyan
esetekbenisalternatívátjelenthetajövőbenazátuta-
lásakészpénzesfizetésekmellett,amelyeknéleddigaz
átutaláslebonyolításánakidőigényeakadályoztameg
azelektronikusfizetésimódigénybevételét.Mindezek
azelőnyökazelektronikustranzakciókszámánakto-
vábbinöveléséhezishozzájárulhatnak,ezzelnövelve
apénzforgalomhatékonyságátéscsökkentveapénz-
forgalomlebonyolításánakjelentősnagyságútársadal-
miköltségeit.

A BKR üzemidő meghosszabbítása lehetővé teszi, 
hogy a háztartások és a vállalatok egyaránt szélesebb 
időintervallumban utaljanak át gyorsan, alacsony 
költségek mellett.Afejlesztésígyjelentőselőnyöket
hordozareálgazdaságszereplőiszámára.Apiaciigé-
nyekalapjánlétrejönegy,ajelenleginélkorábbielszá-
molásiciklus,valamintelsősorbanavállalatokigényei
alapjánazutolsóelszámolásicikluskésőbbkerüllebo-
nyolításra. Így2015szeptemberétőlazátutalásokat
elsőalkalommalreggelfél8-kor,utoljárapedigdélután
5órakorszámoljaelaBKR.Akorábbankezdődőelső
cikluselsősorbanalakosságiügyfelekszámárahordoz
előnyöket,mert ígyazelőzőüzletinapvégeután–
jellemzően16órautánvagyhétvégén–kezdeménye-
zettátutalásokmásnapmárkorábbanmegérkeznek
acímzettekhez.Akésőbbretolódóutolsócikluspedig
jellemzőenavállalatokszámárakedvező,mertkésőbbi
záróidőpontigadhatnakbeátutalásokataznapiteljesí-
téssel.Ennekérdekében,azüzemidőmeghosszabbí-
tásávalpárhuzamosan,azMNBelvárásainakmegfele-
lőenapénzforgalmiszolgáltatókkésőbbrefogjáktolni
azokatazáróidőpontokat,ameddigazügyfelekmég

18. ábra
A BKR tíz napközbeni elszámolási ciklusának ütemezése 
2015 szeptemberétől
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6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
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Banki fogadási szakasz
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úgyadhatjákbeátutalásimegbízásaikat,hogyazok
aznapteljesülnek.AhosszabbüzemidővelaBKRát-
utalásokatfeldolgozórendszerejobbanfogilleszkedni
aháztartásokésavállalatokfizetésiszokásaihoz,így
hatékonyabbátehetiagazdálkodásukatis.Azüzemidő
kiterjesztésévelésmásfejlesztésekkelösszehangolva
aBKRáltalmeghatározottnettópozíciókkiegyenlíté-
sétisvégzőVIBERüzemidejemeghosszabbodik,ezért
arendszernyitására2015közepétőlajelenlegireggel
8órahelyettmár7órakorsorkerül.

A ciklussűrítés és üzemidő hosszabbítás nem okoz 
jelentős változásokat a banki üzletmenetben és 
a fejlesztés erőforrásigénye alacsony szinten marad 
a pénzforgalmi szolgáltatók oldalán. Ez annak kö-
szönhető,hogymáranapközbeni átutalás2012-es
bevezetésénélazMNBelvárásként fogalmaztameg

apénzforgalmiszolgáltatókfelé,hogyrendszereiket
akésőbbilehetségesciklussűrítéstisfigyelembevé-
ve tervezzékmeg.A fejlesztés lehetővé teszi, hogy
aGIROZrt.általnyújtottszolgáltatásokjobbantámo-
gassákapénzforgalmiszolgáltatókravonatkozójog-
szabályi kötelezettség teljesítését. A jogszabályban
meghatározott4órás teljesítési időmódosításátaz
MNBnemtervezi,ígyafejlesztéstkövetőenapénz-
forgalmiszolgáltatóknálfelmerülőproblémákesetén,
az elszámolandó tételek későbbi ciklusba történő
átgörgetésévelistarthatóajogszabálybanmeghatá-
rozotthatáridő.Fontos,hogyváltozatlanszabályozás
mellettis,azátutalásokjelentősrészébenvárhatóan
csökkenmajdatranzakcióklebonyolításánaktényle-
ges időtartama,ésmegfelelőműködéseseténátla-
gosanakáregyóraalattiscélbaérhetnekazátutalt 
összegek.
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3.2. Az átutalások éjszakai elszámolásának 
megszüntetése

2016-tól a jelenleg még a BKR éjszakai elszámolási 
rendszerében teljesített átutalások elszámolása is 
átkerül a napközbeni elszámolási rendszerbe.Anap-
közbenielszámolástovábbfejlesztésévelpárhuzamo-
sanaBKRéjszakaielszámolásiplatformjafokozatosan
leépítésrekerül,amelyelsőlépcsőbenaMagyarÁl-
lamkincstár(MÁK)általindított,valamintazügyfelek
általpapíronbenyújtottátutalásokatérinti.Ezentranz-
akciókátterelésévelazéjszakaielszámolásirendszer-
benmárcsakacsoportosbeszedésekésmásbeszedés
jellegűfizetésimódoktranzakcióimaradnak.Apénz-
forgalmi jogszabályokbanelőírt négyórás teljesítési
határidő jelenlegcsakazelektronikusanbenyújtott
megbízásokra vonatkozik, az ügyfelek által a pénz-
forgalmiszolgáltatókhozpapíronbenyújtottátutalási
megbízásokesetébenakorábbi,egynaposteljesítést
lehetővétevőszabályokmaradtakérvénybenanap-
közbenirendszerindulásakor,ígyezeketamegbízáso-
katlehetőségvolttovábbraisazéjszakaielszámolási
rendszerbeküldeni.Apénzforgalmiszolgáltatókegy
jelentősrészeennekellenéremármostisanapköz-
benirendszerbeküldibeapapíronbeadottátutalási
megbízásokat.Apapíralapúátutalásokravonatkozó
teljesítésihatáridő2016-tólnemfogmegváltozni,de
azonszolgáltatóknak,amelyekjelenlegmégazéjszakai
rendszerthasználják,jövőévelejéigátkellterelniük
átutalásaikatanapközbenirendszerbe.

Az átutalások éjszakai elszámolási rendszerből való 
kivezetéséhez meg kell oldani a csúcsnapokon jelen-
tős volumenű, Magyar államkincstár által indított 
tranzakciók jóváírásának kezelését a pénzforgalmi 
szolgáltatók oldalán.Aforgalomzökkenőmentesle-
bonyolításaérdekébenolyanmódonkellütemezniaz
egyesnapokonegyszerreelindítottnagymennyiségű
átutalást,hogyazokafogadóioldalonneokozzanak
fennakadástmástranzakciókkezelésében.AMÁKki-
fizetései szempontjából csúcsnapoknak számítanak
példáulanyugdíjésegyébnyugdíj jellegűellátások
kifizetésinapjai,amikormintegymásfélmilliótételt
kellátutalássaleljuttatnia jogosultakhoz.Ezazt je-
lenti,hogyanagyobbszámúnyugdíjasügyfélkörrel
rendelkezőpénzforgalmiszolgáltatóknakesetenként
azátlagosforgalomsokszorosánakmegfelelőnagyság-
rendbenkellátutalásokatrövididőnbelülfogadniuk
és jóváírniuk az általuk vezetettfizetési számlákon.
A2015őszétőlbevezetendőciklussűrítésésüzemidő
hosszabbításanapközbenielszámolásirendszerben
lehetőségetbiztosítakifizetésekrugalmasabbüteme-
zéséreésfeldolgozására.AzMNBazökkenőmentes
átállásmegvalósításaérdekébenmármegkezdteaz
egyeztetéseketaMagyarÁllamkincstárralésapiaci
szereplőkkel.
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3.3. A bankkártya-elszámolás fejlesztésének 
lehetőségei 

A napközbeni átutalás megteremtéséhez hasonlóan 
a belföldi fizetési kártyás tranzakciók lebonyolítása 
terén is szükséges felmérni a tranzakciók gyorsabb 
feldolgozásának a lehetőségeit.Abelföldiátutalások
elszámolásaterén2012-benmegvalósítottfejlesztések
jelentősenfelgyorsítottákatranzakciókelszámolását,
ezeka fejlesztésekazonbannemérintettéka többi
elektronikusfizetésimódot. Ígyalakosságáltal leg-
gyakrabban alkalmazott elektronikus fizetési mód,
abankkártyásfizetésekeseténatranzakcióellenér-
tékét a kedvezményezettek– tehát a kereskedők–
továbbraisafizetéstkövetőenegy-kétmunkanappal
későbbkapjákmeg.Mivelazelmúltévekbengyors
ütembenbővültafizetésikártyásvásárlásiforgalom
–amiabővülőelfogadóhálózatmellettrészbenamár
meglévőelfogadóiinfrastruktúraintenzívebbhaszná-
latábólszármazott–,akártyátelfogadókereskedők-
nélfolyamatosannőannakaforgalomnakazaránya,
amelynélnemafizetéspillanatában,hanemazazt

követőnapokban jutnakhozzáavásárlásellenérté-
kéhez.Annakérdekében,hogyakereskedőkszámá-
raafizetésikártyávalésakészpénzzel lebonyolított
fizetésekközöttikülönbségek továbbcsökkenjenek,
azátutalásokhozhasonlóancélszerűlehetabelföldi
kártyásfizetésekelszámolásátésazellenértékkeres-
kedőkhözvalóeljuttatásátisfelgyorsítani.Afizetési-
kártya-tranzakciókelszámolásánakgyorsításaésafo-
lyamathatékonyságánaknöveléseérdekébenérdemes
lehetúgyátalakítaniakártyáselszámolásifolyamatot,
hogy az a lehető legkevesebb pótlólagos erőforrás
igénybevételévellegyenmegvalósítható.Azátutalá-
sokhozhasonlóannapitöbbszörielszámolástcélsze-
rűmegvalósítani.Afelméréssoránrészletesenmeg
kellvizsgálniamárműködőpénzügyiinfrastruktúrák
lehetségesszerepét,amásfizetésimódokkalvalókö-
zösfeldolgozáshatásaitésakártyarendszerekeltérő
szabványainakéslebonyolításiszabályainakkezelése
kapcsánfelmerülőkérdéseket.
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3.4. Kereskedői kártyahasználat-ösztönzés

A bankközi jutalék csökkentése következtében mér-
séklődő kártyaelfogadási költségek miatt a nagyobb 
forgalmú kereskedők számára a készpénzes fizetések 
feldolgozásánál olcsóbbá válhat a kártyaelfogadás. 
Afizetésikártyásvásárlásoksoránalkalmazottbank-
közi jutalékok 2014-benmegvalósított csökkentése
következtébenahazaikereskedőkszámárajelentősen
alacsonyabbáváltakártyaelfogadásköltsége,mivel
abankközijutalékbeépülakereskedőkáltalakártya-
elfogadásértfizetettdíjba.Ennekkövetkeztébenaleg-
nagyobbforgalmúkiskereskedelmivállalatokszámára
akészpénzesésakártyástranzakciókköltségeközötti
különbség jelentősen lecsökkent, egyes esetekben
pedig akár alacsonyabbá is válhatott. Fontos, hogy
akétfizetésimódköltségeinekazösszehasonlítása-
korazadottfizetésimódhozkapcsolódóösszeskölt-
ségetfigyelembekellvenni,nemkizárólagaközvet-
lenülfelmerülőköltségeket.Akártyásfizetésesetén
ugyanisaköltségeknagyobbrészeközvetlenülafizeté-
sitranzakciófeldolgozásáhozkapcsolódóanmerülfel,
mígakészpénzesfizetésekfeldolgozásánakköltsége
csakrészbenjelenikmegakészpénzesszolgáltatások
pénzforgalmidíjaiban,egyrészükegyébszolgáltatások
költségeikéntvalamintamagasabbmunkaerőköltsé-
gekben jelentkezik.Aköltségcsökkentéshatásainak
pontosértékeléséheztehátafizetésiműveleteklebo-
nyolításánakteljeskörűköltségfelméréseszükséges,
figyelembevéveafizetésiműveletekhezkapcsolódó
összes tevékenység erőforrásigényét. Amennyiben
a legnagyobb forgalmúkiskereskedőknélemelkedik
akártyásvásárlásiforgalomarányaateljesforgalmon
belül,úgyabankközijutalék-csökkentéskövetkezté-
ben–akészpénzesésakártyásfizetésimódeltérő
költségszerkezeténekhatására–ajövőbenegyreszé-
lesebbkörbenválhatalacsonyabbáakártyásfizetések
feldolgozásánakköltségeakészpénzesfizetésekénél.

A kereskedők közreműködésével a vásárlás pillanatá-
ban megvalósuló használatösztönzés hatékonyan tá-
mogathatja a kártyás fizetési forgalom emelkedését. 
Mivelalegnagyobbforgalmúkereskedőküzleteiben
márjelenlegiselérhetőakártyásfizetésilehetőség,
avásárlóknagy többségepedig rendelkezikfizetési
kártyávalésfizetésiszámlárakapjarendszeresjöve-
delmét,mármostisadottakafeltételeiajelenleginél
jóvalintenzívebbkártyahasználatnak.Ahhozazonban,
hogyvalóbanakorábbinál többesetbenvalósuljon

megakártyásfizetés,egyrésztérdekelttékell tenni
a fogyasztókat is afizetési kártyákhasználatában–
vagyis ösztönözni kell a vásárlókat a kártyahaszná-
latra–másrésztpedigmegfelelőenkelltájékoztatni
őket a kártyahasználat folyamatáról és előnyeiről.
Akorábbi,jellemzőenkártyakibocsátókáltalfolytatott
kártyahasználat-ösztönzéseseténavásárlóktájékoz-
tatása,avásárlásésakedvezményekérvényesítése
háromkülönbözőidőpontbantörténtmeg,ezpedig
csökkenthetteazösztönzésiprogramokhatékonyságát.
Ezzelszembenakereskedőkaktívközreműködésével
megvalósítotthasználatösztönzéssoránatájékoztatás
ésakedvezményekigénybevételeegyarántavásárlás
pillanatábanvalósulhatmeg.

Az MNB határozott elvárása, hogy a legnagyobb for-
galmú kiskereskedelmi vállalatok a bankközijutalék-
csökkentés következtében megtakarított működési 
költségek egy részét a fizetésikártya-használat ösz-
tönzésére fordítsák.Alegnagyobbforgalmúkiskeres-
kedőkabankközijutalékokcsökkentésénekhatására
mérséklődőkártyaelfogadóiköltségekmiattjelentős
mértékű–alegnagyobbforgalmúkiskereskedőkeseté-
benakártöbbszázmillióforintos–költségcsökkentést
iselérhettekévesszinten.AzMNBazelmúltfélévben
harmincnagyforgalmúkiskereskedelmiésszolgálta-
tóvállalattalvettefelakapcsolatotannakérdekében,
hogyavásárlókszéleskörétérintő,apiaciszereplők
együttműködésénalapulókártyahasználat-ösztönző
programok jöjjenek létre. AzMNB koordinálásával
megvalósulóhasználatösztönzésbenközreműködnek
aMagyarországonjelenlévőnemzetközikártyatársa-
ságok és a pénzforgalmi szolgáltatók is. A program
sikeresmegvalósításáhozazonbanelsősorbanake-
reskedőkaktívrészvételérevanszükség.Ennekkere-
tébenazMNBelvárja,hogyasajáthálózatukbanolyan
kártyahasználat-ösztönző és tájékoztatási rendszert
hozzanaklétreezekaszereplők,amibiztosítja,hogy
avásárláspillanatábanazegyébkéntmárfizetésikár-
tyávalrendelkezővásárlókmegfelelőinformációkkal
rendelkezzenakártyásfizetési folyamatrólésérde-
keltekislegyenekabban,hogykártyávalfizessenek.

Az ösztönzőprogram hatékonyságának növelése ér-
dekében a kereskedők igényeire szabott egyéni meg-
oldásokat kell létrehozni, az MNB és a piaci szereplők 
által közösen meghatározott keretrendszer alapján. 
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Alebonyolításegyszerűsítése,aköltségekcsökkentése
ésamegvalósításgyorsításaérdekébennemcélsze-
rű nagymértékben egységesített használatösztönző
programotlétrehozni.Ahasználatösztönzésalapvető
kereteinekegységesítésemellettmegfelelőteretkell
hagyniapiaciszereplőknekarra,hogyasajátműködé-
sijellemzőikhezésigényeikhezigazítsákaprogramot.
A használatösztönző program főbb elemei alapján
akereskedőknekafizetéspillanatábanvagyaztköz-
vetlenülmegelőzőenfelkellajánlaniukavásárlóknak
a kártyásfizetési lehetőséget és tájékoztatniuk kell
őketakártyásfizetésifolyamatról,emellettvalamilyen
módonérdekelttékelltenniükakártyávalrendelkező
ügyfeleketakártyásfizetésben.Eztörténhetkedvez-
ményeknyújtásával,anagyobbkereskedelmiláncok

többségébenmár jelenleg isműködő törzsvásárlói
programokonkeresztül,debármilyenegyébmódon
is,amelynekhatásáraakártyávalfizetőügyfélelőny-
bekerülakészpénzesfizetéshezképest.Ahasználat-
ösztönzőprogramokonbelülarésztvevőkereskedők
sajátalkalmazottaikatisérdekelttétehetikakártya-
használat arányának emelésében. Lényeges eleme
ahasználatösztönzőprogramnak,hogyakereskedők
asajáttájékoztatási felületeikennyilvánosan isköz-
zéteszik análukműködőösztönző rendszerrel kap-
csolatosinformációkat,ígyszélesebbkörszámárais
elérhetővétéveezeket.Abbanazesetbentovábbá,ha
akereskedőnekvannakolyanegységei,amelyekben
mégnemlehetségesakártyásfizetés,aztisszükséges 
kiépíteni.
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3.5. A számlák elektronikus fizetéséhez 
kapcsolódó fejlesztések 

A Magyar Posta elmúlt években a pénzforgalmi 
szolgáltatások terén megkezdett fejlesztései széles 
körben elérhetővé tehetik a számlák elektronikus 
fizetését.Hazánkbanaközüzemiésegyébrendszeres
számláktöbbségéttovábbraisapostaipénzforgalmi
szolgáltatásokhasználatával,akészpénz-átutalásimeg-
bízások(sárgacsekk)éspostaiszámlafizetésimegbízá-
sok(fehércsekk)igénybevételévelfizetikbe.Ezeknek
a számláknak a postai pénzforgalmi szolgáltatások
igénybevételével történőbefizetéseazeseteknagy
többségébenkészpénzhasználatávalvalósulmeg.Ko-
rábbanapostahelyekenbankkártyávaltörténőfizetés-
korisvalójábankészpénztvettfelazügyfélabankkár-
tyájahasználatávalafizetésiszámlájáról,majdafelvett
készpénzzeltudtakiegyenlíteniacsekkekellenértékét
akárolyanmódon,hogyténylegesennemisjutotthoz-
záakészpénzhez.Ennekatranzakciónakajellemzően
magasdíjaiazonbanakadályoztákaszéleskörűhasz-
nálatot.Azelmúltévekbenmegvalósítottjogszabály
módosítások46 következtében2014.második felére
elhárultminden jogi akadály az elől, hogyapostai
bankkártyás számlafizetés valóban bankkártyás vá-
sárlásnakminősüljön.Ennekkövetkeztében2015első
felétőlafizetésikártyáktúlnyomótöbbségénélkülön
díjmegfizetésenélküllehetmajdkiegyenlíteniarend-
szeresenfizetendőszámlákatapostahelyeken.Fontos
azonban,hogyaközelmúltfejlesztéseikövetkeztében
asárgaésfehércsekkekmárapostahelyekenkívül,
készpénzhasználatanélkülisbefizethetőek.Tavalyév
végétőllehetőségnyíltokostelefonratelepítettmobil-
fizetésialkalmazáshasználatávalbefizetniaQRkóddal
ellátottsárgaésfehércsekkeket.Ebbenazesetbenegy
internetesvásárlásraalkalmasbankkártyával,acsek-
kekentalálhatóQRkódbeolvasásátkövetőentörténik
megaszámlafizetés.Továbbiújításként2015elején20
csekkbefizetőautomatakerültkihelyezésreszerteaz
országban,amelyekszinténlehetővéteszikacsekkek
fizetésikártyávaltörténő,apostainyitvatartástólfüg-
getlenülelérhetőbefizetését.Azautomatáklehetővé
teszikazelőrenyomtatottésakézilegkitöltöttcsekkek

befizetésétis.Mivelmindamobilalkalmazáson,mind
pedig az automatákon keresztül történő csekkbefi-
zetéselektronikusútonadottmegbízásnakminősül,
a befizetett összegek amegbízások befogadásának
munkanapjátkövetőmunkanapon–tehátapostahelyi
befizetéshezképestegynappalkorábban–márjóvá-
írásrakerülnekacsekketkibocsátószolgáltatófizetési
számláján.

A postai szolgáltatások mellett már más szolgáltatók-
nál is lehetséges a közüzemi és egyéb szolgáltatások 
automatán keresztüli, bankkártyás fizetéssel törté-
nő befizetése.Apostaipénzforgalmiszolgáltatásokon
kívülacsekkekbefizetésétkínálólehetőségekközött
többolyanmegoldás ismegjelentazutóbbiévben,
amelyelősegíthetiazelektronikusfizetésieszközök
nagyobbmértékű elterjedését. Ezek a szolgáltatók
jellemzőennempénzforgalmiszolgáltatókéntkínálják
aszámlafizetésilehetőséget,hanemdíjbeszedésitevé-
kenységetvégzőszolgáltatókéntállnakkapcsolatban
aszámlákatkibocsátószolgáltatókkalésazokügyfe-
leivel.Ezeknélaszolgáltatásoknálautomatánkeresz-
tülazügyfelekolymódonteljesíthetik–jellemzően
bankkártyával–abefizetéseiket,hogyabefizetéssel
egyidejűlegaszámlakibocsátószolgáltatófeléfennálló
tartozásukkiegyenlítettnektekinthető.Ebbenazeset-
benugyanisabefizetettösszegabefizetésidőpontjától
aszámlakibocsátószolgáltatópénzeszközénektekint-
hető.Ezeknélamegoldásoknálazautomatákonakár
aszámlakibocsátószolgáltatóegyébügyfélszolgálati
szolgáltatásaiiselérhetőeklehetnek,ígytovábbnövel-
veazautomatákkihasználtságátésazügyfélkiszolgálás
hatékonyságát.

Az elektronikus számlafizetések széles körű elterjedé-
séhez szükséges, hogy a lehető legszélesebb körben 
elérhetőek és befizethetőek legyenek elektronikus 
számlakezelő rendszereken keresztül a közüzemi 
és egyéb rendszeresen fizetendő számlák. A hazai
elektronikusszámlakezelésiésfizetésiszolgáltatások

462012.július1-jétőlapénzforgalomlebonyolításárólszóló18/2009.(VIII.6.)MNB-rendeletbennevesítettfizetésiszámlákközöttifizetésimódok
felsorolásánakenyhítésévelmárlehetőségvanafizetésiműveleteknekafizetésiszámlákközöttifizetésimódokközöttkülönnemnevesített
formábantörténőlebonyolításárais.Emellettapostaiszolgáltatásokrólszóló2012.éviCLIX.törvényszerint2014.július16-tólazegyetemes
postai szolgáltató jogosulttá vált a fizetésiműveletek fizetési számlákközötti teljesítésre.AMagyarPostaerrevonatkozóengedélyét2014.
augusztus6-ánkaptameg.
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fejlődésételősegítheti,hogyaMagyarPostatulajdo-
nábakerültazelektronikusszámlakezelésiszolgáltatást
nyújtóDíjnetZrt.Azelektronikusszámlafizetésiszol-
gáltatásszéleskörűelterjedéséhezolyanszolgáltatá-
soklétrejöttérevanszükség,amelyeklehetővéteszik,
hogyaszámlakibocsátókszéleskörekínáljonelektro-
nikusszámlakezelésiésfizetésiszolgáltatástegymással
átjárhatótechnikaimegoldásokalapján.Ezegyrészt
csökkentiaszámlakibocsátókfejlesztésiésadminiszt-
ratívterheit,hiszennagyszámúfogyasztóeléréséhez
elegendőlehetegyetlenEBPPszolgáltatáshozcsatla-
kozniuk,másrésztpedigafogyasztóknakegyetlenre-
gisztrációvalelérhetővétesziazösszeselektronikusan

kezeltszámlát.Azelektronikusszámlakezelőrendsze-
reketolyanmódoncélszerűkialakítani,hogyazokban
ajelenlegönállószámlakezelésirendszerrelrendelkező
szolgáltatókszámláiiselérhetőeklegyenek.Azelektro-
nikusszámlafizetésirendszerekbenlehetővékelltenni
továbbá,hogyakisforgalmúéskevésügyféllel ren-
delkezőszámlakibocsátók(pl.társasházak)isalacsony
költségekmellettcsatlakozhassanakazEBPPrendszer-
hez.Aszolgáltatásokelektronikusfizetésirészébenis
törekednikellazátjárhatóságmegteremtéséreaszol-
gáltatókáltalközösenhasználttechnikaimegoldások
alkalmazásával,éselkell kerülniegyszéttöredezett
számlafizetésipiaclétrejöttét.
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3.6. A forint CLS-rendszerhez való 
csatlakozásának fejleményei

A jegybank és a CLS Bank International által 2014 ele-
jén indított közös projekt átvilágítási szakasza 2014 
októberében sikeresen lezárult, ezt követően pedig 
megkezdődött a rendszer bevezetése.Ezazátvilágítás
soránazonosítottharmonizációsfeladatokmegoldá-
sát,illetveavárhatóan2015novemberébenélesedő
banküzemimegoldáskidolgozásátcélozza.2014feb-
ruárjábanazzalacéllalindítottközösprojektetazMNB
ésaCLS,hogya forintkiegyenlítésidevizáváváljon
aCLSáltalnyújtott,folyamatosankapcsoltkiegyenlíté-
siszolgáltatás(ContinuousLinkedSettlement)felhasz-
nálóiszámára.Ahitelintézetekjelenlegtizenhétdevi-
zábantudjákmultilaterálisnettómódonkiegyenlíteni
abankközidevizaügyleteketarendszerben.Amagyar
fizetőeszközcsatlakozásávallehetőségnyílikarra,hogy
aforintésmásCLS-devizákközöttiügyletekdevizaki-
egyenlítésikockázattól47mentesenkerüljenekkiegyen-
lítésre,amivelegyeddigkevéssékezeltkockázatitípus
kiküszöböléseváliklehetővéaszolgáltatáshozcsatla-
kozóhazaiésnemzetközibankokszámára.ACLSáltal
nyújtottszolgáltatástehátazzal,hogynemzetközileg
harmonizáltfolyamatokathozlétre,hozzájárulmind
a nemzetközi,mind pedig az adott országon belüli
bankköziegyüttműködésbiztonságánaknöveléséhez.
Aprojekttagokáltalkitűzöttélesedésicéldátum2015.
november16.,ettőlanaptólkezdveaforintiskiegyen-
lítésidevizaleszaCLS-rendszerben.

A projekt átvilágítási szakaszának keretében a CLS 
megismerte a hazai jogi környezetet és elemezte 
a hazai devizaforgalmat, továbbá elindult a jegy-
bankkal közös operatív folyamatok megtervezése 
és kialakítása.Azátvilágításiszakaszsorángyűjtött
információkalapjánaCLSésajegybankvezetősége
döntésthozottarról,hogyaprojektazimplementáció
szakaszábaléphet,vagyisnincsjogi,üzletiéstechni-
kaiakadályaannak,hogyaszolgáltatásaforinttalkap-
csolatbaniselérhetővéváljon.Azimplementációegy
évealattelvégzendőfeladatokközétartozikafizetési,
illetveértékpapír-elszámolásirendszerekbentörténő

teljesítés véglegességéről szóló törvény48pontosító
módosítása,melyrévénaCLSáltalnemzetközilegel-
vártjogikörnyezetMagyarországonismegteremtődik.
További feladataVIBERésaCLS informatikairend-
szereinekösszehangolása,ajövőbeliműködésalapos
tesztelésearendszerthasználniszándékozóbankok
részvételével,illetveajegybankszámlavezetésipoli-
tikájánakésüzletifeltételeinekmódosítása.Azegyik
legfontosabbműködésbeliváltozásaVIBERüzemide-
jénekmeghosszabbításalesz,amelyegyórávalkoráb-
bi,reggelhétórainapnyitástfogjelenteni2015.au-
gusztus3-tól.Minderreazértvanszükség,mertaCLS
globálisanharmonizáltműködésirendjébenaközép-
európaiidőszerintihétéskilencóraközöttiidőablak
fogrendelkezésreállniaforintbefizetésekteljesítésé-
re.ACLS-benrendszertagsággalrendelkezőkülföldi
bankoknakszükségesolyanhazaiforintszámla-vezetőt
találniuk,amelyaCLSáltalmeghatározottbefizetési
menetrendszerint, teháta reggeliórákbanelegen-
dő forintlikviditással rendelkezikahhoz,hogyaCLS
MNB-nélvezetettforintszámlájáraátutaljaakülföldi
rendszertagáltalbefizetendőösszeget(19.ábra).Ez
amellett,hogyversenyhelyzetetteremtahazaiszám-
lavezetőkközött,rávilágítabankköziforintpiacszere-
pénekfontosságárais,hiszenabankokreggelilikvidi-
tásukkezeléséhezabankközipiacrólisszerezhetnek
beforrásokat.A2015.november16-iinduláselőttkét
tesztszakaszrafogsorkerülni,amelyekajövőbelimű-
ködésmindenrészletérekifognakterjedni.Akülföldi
bankoknaknyújtottszámlavezetésiszolgáltatáskialakí-
tásamellettahazaibankokCLS-rendszerhezvalóhoz-
záférésénekkiépítéseisszükséges.ACLS-szolgáltatás
igénybevételéreközvetlenésközvetettútonvanmód,
ezekkülönbségeirőla2014-esFizetésirendszerjelen-
tésben részletes információk állnak rendelkezésre.
AzMNBkiemeltcélja,hogyahazaibankoksajátfor-
galmukataCLS-szolgáltatásigénybevételévelegyen-
lítsékki,mivelahazaipénzügyirendszerstabilitásá-
hozígytudhozzájárulniaforintCLS-rendszerbevaló 
bevezetése.

47Adevizakiegyenlítésikockázat,vagymásnévenHerstatt-kockázatannakkockázatátjelenti,hogyegydevizaügyletellenértékenemérkezikmeg
asajátkötelezettségétmárteljesítőfélhez.Mindezösszefüggésbenvanavilágfizetésirendszereiáltalalkalmazotteltérőnyitvatartásiidőkkel,
melykülönbségekpedigalapvetőenidőzónabelieltérésekbőlfakadnak.

482003.éviXXIII.törvény.
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A CLS csatlakozás jelentős változtatásokat követelhet 
meg a számlavezető bankok likviditáskezelése terén. 
Amígkorábbannaponbelüljobbanelosztvajelentek
meg az ügyfelek devizatranzakciókhoz kapcsolódó
forintfizetései,addigaCLShasználatávalmindezek
anapelejeiórákbanfognakkoncentrálódni,habár
aCLSáltalelvégzettnettósításrévénazadottnapi
összértékcsökkennifog.MivelaCLSrendszertagja-
inaktúlnyomótöbbségenemrendszertagaVIBER-
ben, amennyiben a forintügyleteikre is igénybe
szeretnékvenni aCLS szolgáltatását, számlavezető
bankotkelltalálniukaVIBERrendszertagjaiköréből.

Jelenleg is fennállnak ilyen szerződéses viszonyok,
aCLS-használatazonbanváltozástfoghozniaközve-
tettügyfelekforgalmában,mivelkorareggeliidőkri-
tikustételekteljesítésétfogjamegkövetelniaszám-
lavezetőtől.Azoknakaforintszámla-vezetőknek,akik
jelenlegtöbbCLS-tagnakisszámlátvezetnek,további
kihívástjelenthet,hogyazeddigbelsőszámlaveze-
tőrendszereikbenteljesíthetőátutalásokatezentúl
VIBER-ben kell teljesíteniük, habár szintén alacso-
nyabbösszértékben.Ezutóbbiolyanbankokszámára
jelenthetnehézséget,amelyekkevéstartalékköteles
forrással rendelkeznek,mivel ígyaVIBER-ben lévő
likviditásukrészétalkotókötelezőtartalékukabszo-
lútértékbenkisebb.AVIBER-benjelentkezőegyedi
likviditásifeszültségfeloldásaalapvetőenkétmódon
lehetséges:(i)azérintettbankfedezetképesértékpa-
pírtzárol,amivelmegnövelia jegybanktól igénybe
vehetőnapközbenihitelkeretét,vagy(ii)azérintett
bankabankközipiaconolyanügyletetköt,amellyel
napközbeniforintlikviditáshozjut.Alikviditásihelyzet
rendezésérea reggeliórákbanszűk időkeretállhat
rendelkezésre,ígyapotenciálisszámlavezetőkrészé-
rőlaszámlavezetésiszolgáltatásnyújtásatovábbifel-
készüléstigényel.MivelaVIBER-benrendszerszinten
elérhetőlikviditásmegfelelőnektekinthető,azennek
újraosztásátlehetővétevőbankközipiacszerepének
felértékelődésétvárjaazMNBaCLS-csatlakozástkö-
vetően.

19. ábra
A CLS-tagság kapcsolati rendszere 

KÜLFÖLDI BANK

1. Rendszertagság

2. Számlavezetés+

MNB - VIBER

HAZAI BANK CLS
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3.7. Renminbi elszámolási központ 
létrehozásának lehetősége Magyarországon

Az MNB a jegybanki Renminbi program49 kereté-
ben, több európai jegybankot követve támogatja 
a renminbi nemzetközi elszámolásokban betöltött 
súlyának növelését. Kína jelentőségeanemzetközi
kereskedelembenegyrenő,ugyanakkorarenminbiben
elszámolt kereskedelmi tranzakciók értéke 2008-at
megelőzőenelhanyagolhatómértékűvolt.Azelmúlt
évekbenakínaigazdaságpolitikakiemeltcéljávávált
arenminbinemzetközihasználatánaknövelése.AzEu-
rópaiUnióegyiklegfontosabbkülkereskedelmipartne-
reazutóbbiidőbenKínalett,Magyarországnakpedig
jelentősszerepevana régióskínaikapcsolatokban.
Azérintettgazdaságiszereplőkközötti,renminbifize-
tésiműveletekgördülékeny,hatékonymódontörténő
lebonyolításaérdekébenazRMBelszámolásimegoldá-
sokatlehetségesolyanmódonfejleszteni,hogyazma-
gyarországiközponttal,regionálisszintenistámogassa
akínaigazdaságitevékenységet.ArenminbiKínánkí-
vülihasználatánakalapfeltételeafizetésiműveletek
elszámolásáhozszükségeselszámolásiinfrastruktúra
kialakítása.Ezmegvalósíthatóúgy,hogyegyMagyaror-
szágonjelenlévőkínaikereskedelmibankarégióbank-

jainakésvállalatoknakrenminbiszámlákatvezet,ami
lehetőségetadarenminbifizetésimegbízásokbankon
belüliteljesítésére,ígyaregionálisRMBfizetésifor-
galomelszámolásavalójábanegykereskedelmibank
bankonbelüliátutalásiforgalmakéntvalósulnameg.
Ahatáron átnyúló renminbi fizetési forgalom lebo-
nyolításaebbenazesetbenabankkínaianyabankján
keresztül történikmeg. A szolgáltatás gördülékeny
lebonyolításáhozszükségeslehet,hogyakínaijegy-
bank(People’sBankofChina–PBoC)kijelöljeakínai
kereskedelmibankmagyar leányvállalatáthivatalos
elszámoló banknak. Erre azért lehet szükség,mert
ahivataloselszámolóbankokszámáraakínaijegybank
által biztosított likviditási lehetőségek könnyebben
elérhetőek, közvetlenebbmódon tudnak számukra
akínaipénzügyirendszerekhez,piacokhozhozzáférést
biztosítani,amipediggyorsabb,olcsóbbésazügyfelek
számáraiskényelmesebbelszámolásforgalmiszolgál-
tatásokbiztosításátteszilehetővé.Emellettahivatalos
elszámolóbankokkiválasztásánakelőnye,hogyazok
a kínai belföldi devizapiachoz és kötvénypiachoz is
kvótátkapnak.

49 www.mnb.hu/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2015/mnbhu_sajtokozlemeny_20150219

www.mnb.hu/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2015/mnbhu_sajtokozlemeny_20150219
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4. Megújuló felvigyázói keretrendszer 
és új felvigyázói feladatok

4.1. Új nemzetközi felvigyázói alapelvek és az 
ezek alapján megújuló hazai felvigyázói 
keretrendszer

A felvigyázott rendszerek megbízható és hatékony 
működésének biztosítása érdekében a velük szemben 
támasztott elvárások nemzetközi felvigyázói alapel-
vek és ajánlások formájában jelennek meg.Afelvigyá-
zóitevékenységsajátosszinergiábanfejlődöttafizetési
és értékpapír-elszámolási és kiegyenlítési rendsze-
rekkelésszervesrészétképeziazegyes jegybankok
működésének.Afizetésiésértékpapír-elszámolásiés
kiegyenlítésirendszerekakölcsönösfüggőségek50és
alacsonymértékűhelyettesíthetőségükrévénpénz-
ügyiésgazdaságitevékenységeket,pénzügyipiacokat
blokkolhatnak,valamint„fertőzés”forrásailehetnek.
Mindezhitel,valamintlikviditásikockázathoz,illetve
pénzügyisokkhozisvezethet.Akockázatokmérséklé-
séreadöntéshozókolyanelvárásokatésajánlásokat
tartalmazókeretrendszereketépítenek fel,amelyek
részbenigazodnakazéppenaktuálisgazdaságifolya-
matokhozéstechnikaimegoldásokhozésmindemel-
lettnagyfokúrugalmasságot isbiztosítanak.Azelső
nemzetközi felvigyázással kapcsolatos ajánlásokat
ésalapelveketafizetésirendszerekre,értékpapír-ki-
egyenlítésirendszerekre,központiértéktárakraésköz-
pontiszerződőfelekrekülönalkottákmeg,amelyeket
2001.és2006.közöttaNemzetköziFizetésekBankja
(BIS)ésazÉrtékpapírBizottságokNemzetköziSzerve-
zete(IOSCO)publikált51.A2008-aspénzügyiválságso-
ránapénzügyiinfrastruktúráksúlyosrendszerkockázat
kialakulásanélkülműködtekésmegbízhatóantámo-
gattákapénzügyipiacokműködését.Aválságazonban

bebizonyította,hogyazakkorialapelveknemmérték
felésnemkezeltékmegfelelőmértékbenapénzügyi
infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatokat, illetve
nem biztosították a különböző intézménytípusokra
vonatkozókövetelményekkonzisztenciáját.Aválság
rávilágítottarra,hogyapénzügyiinfrastruktúráknak
kockázatosabbműködésikörnyezettelkellszámolniuk
avolatilisebbgazdaságiéspénzpiacikörnyezethatásá-
ra.Mindezentapasztalatokkövetkeztébenanemzetkö-
zifelvigyázóielvárásokátalakításáraésegységesítésére
kerültsor.EnnekeredményekéntaBISésaz IOSCO
2012-benadtakia24alapelvet tartalmazókiadvá-
nyát(PFMI)52,amelyegységesalaprahelyezi,és így
harmonizáljaapénzügyiinfrastruktúrákkalszemben

50Aközpontiértéktárincidense,átmenetikieséseeseténpéldáulegyrésztnemtudjabiztosítaniazértékpapírügyletekértékpapíroldalikiegyen-
lítését,análaelhelyezettértékpapíroktranszferálását,másrésztkölcsönösfüggőségerévénafizetésirendszerekbengátolhatjaafizetésimeg-
bízásokteljesítését,mivelahitelkeretmögöttállófedezetek(értékpapírok)kezelésétsemtudjamegoldaniazátmenetikieséseidejére.

51CorePrinciples forSystemically ImportantPaymentSystems,BISCPSS [CPSIPS],2001.;Recommendations forSecuritiesSettlementSystems
[RSSS],CPSS-IOSCO,2001.;RecommendationsforCentralCounterparties[RCCP],CPSS-IOSCO,2004.;Oversightexpectationsforsystemically
importantpaymentsystems[BCOE],EKB,2006.

52PrinciplesforFinancialMarketInfrastructures,BISCPSS-IOSCO,2012.április.

20. ábra A pénzügyi infrastruktúrákra vonatkozó régi 
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támasztottkövetelményeketannakérdekében,hogy
apénzügyiinfrastruktúrákrobusztusakésapénzügyi
sokkoknakellenállóaklegyenek(20.ábra).

Az új nemzetközi alapelvek számos területen szigo-
rúbb követelményeket támasztanak, valamint olyan 
új területeket is érintenek, amiket a korábbi ajánlá-
sok nem vagy nem teljes mértékben fedtek le. Azúj
alapelvekegységesek,átfogóbbésrészletesebbirány-
mutatástnyújtanak,valamintkiterjedtebbahatályuk
és alkalmazhatóságuk köre,mindemellett lehetővé
tesziktovábbraisafelvigyázóimunkarugalmasságát.
APFMI-banarégialapelvekhezképestújdonságként
jelentekmegazüzletikockázatkezeléséhezkapcso-
lódóelvárások,arendszerhelyreállításánakvagyte-
vékenységének tervezettbeszüntetésére vonatkozó
követelmények.Aválságotkövetőennagyobbfigye-
lemfordultarétegzetttagságiszintbőlszármazóköl-
csönösfüggőségekbenrejlőkockázatokcsökkentésé-
re,ígymegjelentekatöbbszintű(közvetlen,közvetett)
rendszertagságra,résztvevőiszintekrevonatkozóren-
delkezésekis.Hasonlóanapénzügyi infrastruktúrák
közöttikapcsolatokéskölcsönösfüggőségvizsgálata
iselőtérbekerült,mivelazokonkeresztülaműködé-
siéspénzügyikockázatoktovábbterjedhetnekapia-
cokésarésztvevőkfelé.Aválságfelhívtaafigyelmet
anemteljesítésekésalikviditásikockázatkezelésének
gyengepontjaira,hiányosságaira, így többekközött
arésztvevőkésügyfelekérdekeinekvédelmeérdeké-
benmegjelentekazértékpapírokszegregációjánakés
ahordozhatóságánakbiztosításáhozkapcsolódóelvá-
rások,illetveapénzügyiforrásokravonatkozókocká-
zatkezelésieljárásokkibővítéséreissorkerült.

A kockázat alapú felvigyázási keretrendszer meg-
újításához alapvetően a pénzügyi infrastruktúrákra 
vonatkozó új nemzetközi felvigyázói alapelvek meg-
jelenése és a hazai felvigyázói gyakorlatba való átül-
tetése jelentette a kiindulópontot.ABISésazIOSCO
aPFMInemzetigyakorlatbaültetésétegyeditagországi
hatáskörbeutalta,ígyahazaipénzügyiinfrastruktúrák
sajátosságait isfigyelembevévekerültátdolgozásra

akockázatalapúfelvigyázásikeretrendszer,mellyelaz 
MNBnemzetköziszinteniselőremutatóéspéldaérté-
kűgyakorlatotkövet.Akeretrendszerátdolgozásaso-
ránajelenlegalkalmazottkockázatimegközelítésvolt
akiindulóalap,melybeazújalapelvekteljesmérték-
benbeépítésrekerültekakereskedésiadattárházakra
vonatkozóalapelvkivételével,mivelhazánkbannem
működikilyenintézmény53.Afelvigyázottrendszerek
kockázatikitettségénekfolyamatosnyomonkövetése
továbbraisösszetettkockázaticsoportokvizsgálatá-
val–szolgáltatásellátásánakkockázata,azelszámo-
lásiéskiegyenlítésikockázat,akapcsolódórendszer
kockázat, illetve az ezekmellettfigyelemmel kísért
hatékonyműködést befolyásoló egyéb szempontok
vizsgálata–valósulmeg,azonbanazok tartalmaaz
alapelvekalapjánmódosításraéskiegészítésrekerült.
Azösszetettkockázaticsoportokmeghatározásasorán
bizonyosesetekbenafelvigyázókszándékosantértek
elanemzetközisztenderdekáltalfigyelembevettkoc-
kázatikategóriáktól(példáulműködésikockázat,lik-
viditásikockázat,hitelkockázat),ígybiztosítvaateljes
körűenésegységesen,mindanégyhazaifelvigyázott
rendszerrehasználhatókockázattípusokkialakítását.
Mindemellett amegújítás során figyelembe kellett
venniahazaifizetésiéselszámolásirendszerekbenaz
elmúltévekbenbekövetkezettjelentősváltozásokat,
így többekközöttanapközbenielszámolásbeveze-
tésétakisértékűfizetésekterén,vagyaKELERKSZF
tevékenységénekbővülését.Ezekalapjánafelvigyázás
fókuszaegyrészrőlbővült,másrészrőlviszontazegyes
súlypontokáthelyeződtek.Akapcsolódóuniósszin-
tűszabályozásmegjelenésévelafelvigyázásésafel-
ügyelethatáskörét,feladataitésaKELER-csoporthoz
kapcsolódó tevékenységét is újra kellett gondolni.
Azújnemzetközialapelvekfőkéntakétéventeelké-
szített átfogó felvigyázói értékelésmódszertanának
módosítását és annak a felvigyázott rendszerekre
vonatkozóegységesítéséteredményezték.2015-ben
máramegújítottkeretrendszeralapjánvalósulmeg
azátfogóértékelés,melynekcéljaafelvigyázottrend-
szereknemzetközialapelveknekésajánlásoknakvaló
megfelelésénekfelmérése.

53Akereskedésiadattárházakra(TR)működésénekfigyelemmelkísérésétazonbanahazaifelvigyázásnemhagyhatjakiteljesenamódszertanából,
ugyanis a hazai értékpapír-elszámolási rendszernek van kapcsolódási pontja európai TR-ral. A KELER jelenleg a tőzsdén kívüli ügyleteket –
melyekközpontiadattárházfelévalójelentéseazEMIRalapjánkötelező–jelentiaREGIS-TR-nek.AREGIS-TRluxemburgiszékhelyű,melykoope-
ratívfelvigyázásalátartozik.Ahazaifelvigyázásnaknemterjedkiahatályaakülföldiszékhelyűéstulajdonúpénzügyiinfrastruktúrákra,ezek
esetébenaszékhelyszerintijegybankafelelősfelvigyázó,amelyaKELERkereskedésiadattárházzalvalókapcsolatát,adatszolgáltatásitevékeny-
ségétisnyomonkövetikannakfelvigyázásasorán.
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4.2. Az internetes fizetések biztonságára 
vonatkozó ajánlások átültetése és a megfelelés 
felmérése a fizetésimodell-felvigyázás 
keretében

A fizetésimodell-felvigyázás célja a pénzforgalomban 
és a fizetési rendszerekben alkalmazott modern és 
újfajta technikai megoldások kockázatainak kezelése 
és a fizetési módok iránti bizalom fenntartása.Afi-
zetésimodell-felvigyázásönállótevékenységkéntha-
zánkbanmégnemjelentmeg,azonbanegyeselemei
afizetésirendszerekfelvigyázásának,apénzforgalom
lebonyolításáhozkapcsolódójogszabályoknak,illetve
apénzforgalmiellenőrzéseknekmárarészétképezik.
Annakérdekében,hogyazinnovatívtechnikaimegol-
dásokalkalmazásaapénzforgalombanneveszélyez-
tesseapénzforgalmiszolgáltatások,valamintafizetési
és elszámolási rendszerek hatékony és biztonságos
működését,afelvigyázásitevékenységnekalkalmaz-
kodniakellezekhez.AzMNBterveiszerintafizeté-
simodell-felvigyázás során egységes keretrendszer
alapjántörténikmajdafizetésimódoklebonyolítási
szabályainak, valamint a tranzakciók megadásához
éslebonyolításáhozhasználtinfrastruktúrának–így
azigénybevettinformatikaieszközöknekéskommu-
nikációscsatornáknak–azértékelése.Afizetésimo-
dell-felvigyázásnakahazaifelvigyázásikeretrendszerbe
történő integrálásávalapénzforgalmiellenőrzésiés
afelvigyázásitevékenységmárlefogjafedniafizeté-
sifolyamatteljeslebonyolításifolyamatát,kiterjedve
afizetésimódokhozvalóhozzáférésre,amegbízások
benyújtásánakmódjáraéscsatornájára,valamintaz
elszámolásiéskiegyenlítésitevékenységreis.

Az interneten igénybe vehető fizetési megoldások 
gyors fejlődése miatt elengedhetetlen az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági követelmények kialakítása, 
szabályozása és fizetésimodell-felvigyázás keretében 
történő ellenőrzése. Ennekérdekébenakisértékű

fizetések biztonságával foglalkozó, az Európai Köz-
pontiBankkezdeményezésére2011-benlétrehozott
SecuRePayfórum54azinternetesfizetésekbiztonsá-
gáravonatkozóajánlásokatésazajánlásokbetartá-
sánakértékelésiszempontjaitiskidolgozta.Afórum
munkájának eredményeként az EKB és az Európai
Bankhatóság(EBA)közöttiegyüttműködéskeretében
kialakításrakerültekazinternetesfizetésekrevonat-
kozóspeciálisellenőrzésiésbiztonságiintézkedések,
azügyfelektájékoztatására,valamintazügyfelekkel
folytatottkommunikációmódjáravonatkozóegységes
ajánlásokésiránymutatások55(6.keretesírás).Aki-
dolgozottajánlásokésiránymutatásokapénzforgalmi
szolgáltatásokrólszólóirányelvtájékoztatásikövetel-
ményekreésapénzforgalmiszolgáltatásoknyújtásával
kapcsolatoskötelezettségekrevonatkozószabályaira
épülnek.Aziránymutatásokvonatkoznakazinternetes
átutalásokraéskártyásfizetésiműveletekre,továbbá
abeszedésekelektronikusfelhatalmazásánakinterne-
tenkeresztültörténőmegadására,módosításáraésaz
elektronikuspénz-számlákközöttiutalásokinterneten
keresztül történőmegadására. Az iránymutatásban
központi témaként szereplő erős ügyfél-hitelesítési
eljárástajelenlegkészülőbenlévőPSD2isszabályoz-
nifogja.

Az új iránymutatásoknak a tagállamokban műkö-
dő pénzforgalmi szolgáltatóknak és fizetési mó-
doknak 2015. augusztus 1-jétől kell megfelelniük. 
AzMNB-nek,mintilletékeshatóságnak,májuselején
jelenteniekellettazEurópaiBankhatóságfelé,hogy
megkíván-efelelniaziránymutatásoknak.AzMNB
jelentési kötelezettségének eleget tett és jelezte,
hogymegkíván felelniaz iránymutatásoknak.An-

54EuropeanForumontheSecurityofRetailPayments.
55Recommendationsforthesecurityofinternetpayments: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationssecurityinternetpaymentsoutcomeofpcfinalversionafterpc201301en.pdf 
Assessmentguideforthesecurityofinternetpayments: 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assessmentguidesecurityinternetpayments201402en.pdf 
Finalguidelinesonthesecurityofinternetpayments: 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/934179/EBA-GL-2014-12+(Guidelines+on+the+security+of+internet+payments).pdf

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationssecurityinternetpaymentsoutcomeofpcfinalversionafterpc201301en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assessmentguidesecurityinternetpayments201402en.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/934179/EBA-GL-2014-12%2B%28Guidelines%2Bon%2Bthe%2Bsecurity%2Bof%2Binternet%2Bpayments%29.pdf
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nakérdekében,hogyelőkészítseaziránymutatások
életbeléptetését,felmérteaszektormegfelelésének
aktuálisszintjét.Afelmérésérdekébenönellenőrzési
kérdőívetküldöttkimindenérintettszereplőnekés
kérteazintézményeket,hogynyilatkozzanakarról,
hogymegfelelnek-eazajánlásoknak,éshanem,ak-
kormikorratervezikazajánlásoknaktörténőteljes
megfelelést.AzEKBésazEBAközöttiegyüttműködés
keretébenkialakítottjelenlegiiránymutatásegyát-
menetiidőszakraszól,melyamostkidolgozásalatt

állóPSD2hatálybalépésigtart,dejövőévvégéigaz
iránymutatásokmódosításavárható.Egyesországok,
mintpéldáulazEgyesültKirályságeztkihasználva,
bár biztosítani kívánja az iránymutatásoknak való
megfelelést,deeztcsakaPSD2hatálybalépésével
egyidőbentervezi.Mindemellettnemzetköziszin-
tenfolyamatbanvanamobilfizetésekbiztonságára
vonatkozóajánlásokésértékelésirendszerkidolgo-
zásais,eztvárhatóanatagállamoknak2017-benkell
implementálniuk.

Az internetes fizetések biztonságára vonatkozó minimumkövetelmények legfőbb célja az internetes fizetésekkel 
kapcsolatos csalások, visszaélések megelőzése.Aziránymutatásokazáltalánosellenőrzésiésbiztonságikörnyezetre,
azinternetesfizetésiműveletekrevonatkozókülönlegesellenőrzésiésbiztonságiintézkedésekretovábbáazügyfelek
tájékoztatására, valamint az ügyfelekkel folytatott kommunikáció módjára vonatkozó minimumkövetelményeket
határozzákmeg. A tizennégy alapelvárásmellett az iránymutatások bemutatnak néhány bevált gyakorlati példát,
amelyekkövetéseapénzforgalmiszolgáltatókésazérintettpiaciszereplőkszámárajavasolt,denemelőírás.Azalap-
elvárások szabályozás, kockázatkezelés, incidenskezelés, ügyfél azonosítás és hitelesítés, biztonsági beállítások és
védelem,ügyféltudatosság,kommunikációésügyfélhozzáféréskategóriákbanfejezetekretagozódvajelennekmeg.

Az alapelvárások egyik legfontosabb és legvitatottabb eleme az erős ügyfél-hitelesítési eljárás, melyet úgy kell 
kialakítani, hogy védje a hitelesítési adatok bizalmas jellegét. Azerősügyfél-hitelesítésnekezértazalábbielemek
közüllegalábbkettőhasználatánkellalapulnia:

I.tudás:amitcsakafelhasználótud,példáulstatikusjelszó,kód,személyiazonosítószám;
II.tulajdon:amitcsakafelhasználóbirtokol,példáultoken,intelligenskártya,mobiltelefon;
III.afelhasználóegyedijellemzője:példáulolyanbiometriaijellemző,mintazujjlenyomat.

Akiválasztottelemeknekmindemellettegymástól függetlennekkell lenniük,vagyisazegyikkelvalóvisszaélésnem
veszélyeztethetiatöbbit.Legalábbazegyikelemnemlehetújrafelhasználhatóésmegismételhetőazegyedijellemző
kivételével,valamintnemlehettitokbanellophatóazinternetenkeresztül.Agyakorlatbanazerősügyfél-hitelesítés
alapjajellemzőenazügyféláltalmegadottfelhasználónév,statikusjelszókiegészítveegyegyszerhasználatosjelszó-
val, amely az ügyfélhez változatos csatornákon keresztül juthat el, így például SMS-ben a mobiltelefonjára, vagy
abankjaáltalbiztosítotttokenhasználatávalsajátmagagenerál.

6. keretes írás
Az internetes fizetések biztonságára vonatkozó ajánlások, iránymutatások
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4.3. A LEI-kódokhoz kapcsolódó felvigyázói 
feladatok

A pénzügyi piacok szereplőinek egyedi beazonosítható-
sága a pénzügyi piacok stabilitásának egyik alapfeltétele, 
amit a nemzetközi együttműködés keretében létreho-
zott LEI-kódok használata is támogat.A2008-asglobális
pénzügyi válság következtébennagyszabású szabályo-
zásihullámindult,amelynekegyikfőcéljaazvolt,hogy
mérsékeljeazegyespénzügyitermékekkelkapcsolatos
tranzakciókkockázatát.EnnekrészekéntaG-20-asorszá-
gokfelhatalmazásaalapjánaPénzügyiStabilitásBizottság
(FinancialStabilityBoard(FSB))2012júniusárakidolgozta
a„GlobalLegalEntityIdentifierforFinancialMarkets”56 
címűdokumentumot,melyrögzíti,hogyapénzügyipia-
cokonjelenlevőszereplőketolyanegyediazonosítóvalkell
ellátni,amelyekalapjánegyértelműenbeazonosíthatóvá
válnakatranzakciókbanrésztvevőfelek57.

A LEI-kód kialakításának szempontrendszerében 
a széles körű alkalmazhatóság, a rugalmasság és 
a gyors bevezethetőség volt az elsődleges.ALEI-kód
kialakításasoránazegyediségmelletttörekedtekarra
is,hogyakódmegfelelőrugalmasságotbiztosítson.
Erreamiattvoltszükség,hogyaLEI-kódvilágszinten
bárholkiadhatólegyen,ígypéldáulazegyesországok

sajátos karakterkészleteiben lévő különbségeket is
kezelniekellett.EzenkívülaLEI-kódotazegyesnem-
zetiszervezetekéshatóságokisalkalmazhatjákahelyi
pénzügyipiaciszereplőkazonosításra,ígykiegészítve,
pótolvavagykiváltvaahelyiszintűazonosítókat.ALEI-
kódotalapvetőenapénzügyirendszerstabilitásáértfe-
lelősintézményekcéljaiszerintalakítottákki,azonban
jellegébőleredőenaLEI-kódfelhasználhatóságanem
korlátozódikaközszférára.(8.táblázat).

A LEI-kód kiadásának felvigyázása nemzetközi együtt-
működésben valósul meg, amelynek munkájában az 
MNB 2014 októberétől vesz részt.ALEI-kódkiadása
helyiszintentörténik58,ésaztáltalábanapénzügyiinf-
rastruktúrátképezővalamelyintézménybocsájtjaki.
ALEI-kódokkiadásánakösszehangolásáért,aLEI-kódot
kiadószervezetekkelszembentámasztottkövetelmé-
nyekmeghatározásáértésazengedélyekkiadásáért
egynemzetköziszervezet(GLEIF59)afelelős.AGLEIF
munkájánakfelvigyázásanemzetköziegyüttműködés-
benvalósulmegaLEIszabályozásiésfelvigyázóibizott-
ságának60kereteinbelül,melynekmunkájábanteljes
jogútagkéntazMNB2014.október27-tőlveszrészt.

8. táblázat
A LEI-kód használatának előnyei

Közszféra Magánszféra

1)Javulásazadatokrészletezettségiszintjében,illetveaz
adatokonvégzettelemzésekminőségében.Ezközvetlenül
ishozzájárulmindamikro,mindpediga
makroprudenciáliskockázatokfeltérképezéséhez,ésígy
azokjobbkezeléséhez.

1)Javulóvállalatiszintűkockázatkezelés,főkénta
partnerkockázatterén.

2)Egyszerűbbkockázatkezeléstteszlehetővéazoknaka
felügyeletiszerveknekilletvevállalatoknak,amelyek
határonátnyúlókockázatokkalszembesülnek.

2)Működésihatékonyságnövekedéseazinformációhoz
jutás,illetveazinformációfeldolgozásánakgyorsulása
következtében.

3)Átláthatóbbkörnyezetetteremtabajbajutott
vállalkozásokfelszámolásával,illetveszanálásávaljáró
kockázatokfelméréséhez.

3)Ahatóságokfelétörténőjelentésikötelezettség
egységesül.

4)Növeliateljespiacátláthatóságát,amelycsökkentia
visszaélésekkockázatátésgyakoriságát.

56 http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20120608.pdf
57Nemcsakapénzügyitranzakciókbanrésztvevőfelek,hanemahozzájukkapcsolódóvállalkozások,illetvevállalatcsoportokisbeazonosíthatóvá
válnakezáltal,amelyígyelősegítitöbbekközöttapénzügyifertőzésveszélyfelmérését,valamintapénzmosásésaterrorizmusellenivédekezéstis.

58EzekahelyiLEI-kódkiadóegységek(LocalOperatingUnit–LOU),melyekbőlegyországbanlehettöbbis, illetveegy-egyLEI-kódkiadótöbb
országszámáraisbocsáthatkiLEI-kódokat.

59GlobalLegalEntityIdentifierFoundation.
60LEIRegulatoryOversightCommittee(LEIROC).

http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20120608.pdf


MAGYAR NEMZETI BANK

FIZETésI RENdsZER jElENTés • 2015. jÚNIUs56

4.4. Kooperatív felvigyázás a CLS és a T2S 
kapcsán

A közeljövőben tovább bővül az MNB felvigyázói te-
vékenysége a CLS és a T2S nemzetközi együttműkö-
désben folytatott felvigyázásában való részvétellel. 
Számospénzügyiinfrastruktúratöbbországrakiterje-
dően,ígytöbbjogrendszerfennhatóságaalattnyújtja
szolgáltatásait.Hatékony és biztonságosműködésük
így többnemzetihatóságérdeke,ennekkövetkezté-
ben együttműködésük az adott pénzügyi infrastruk-
túra felvigyázásában elengedhetetlen. A nemzetközi
szolgáltatástnyújtódevizakiegyenlítésirendszer(CLS)
ésaT2Sértékpapír-kiegyenlítésirendszerkooperatív
felvigyázásaazérintettországokjegybankjainakrész-

vételével,arendszerszékhelyeszerintijegybankveze-
tésévelzajlik.ACLSesetébenaFederalReserveBankof
Newyork,aT2S-nélpedigazEurópaiKözpontiBankaz
elsődlegesfelvigyázó.Akooperatívfelvigyázáseszköz-
rendszereésfeladatamegegyezikanemzetipénzügyi
infrastruktúrákhozkapcsolódófelvigyázáséval.Tekintet-
telarra,hogy2015-benaforintelőreláthatólagbeveze-
tésrekerülaCLSkiegyenlítésimechanizmusba,illetve
aKELER2016-bancsatlakozikaT2S-hez,erendszerek
kooperatívfelvigyázásábanazMNBisrésztfogvenni.
Mindezújiránybatereliahazaifelvigyázást,miveleddig
kooperatívfelvigyázásbanazMNBnemvettrészt.

ALEI-kódfelépítésétazISO17442:2012-esnemzetköziszabványtartalmazza.Akódegy20karakterbőlállószámsor,
amelybenszámokésbetűkegyarántszerepelhetnek.ALEI-kódakövetkezőmódonépülfel:

•1-4karakter–aLEIkódkiadóazonosítója(pl:5299)

•5-6karakter–foglaltkaraktereknullaértékkel(pl:00)

•7-18karakter–referenciaadat,amelyelőredefiniáltszabályokalapjángeneráltegyediazonosító.A12karakterből
állóreferenciaadatokolyan információkattartalmaznak,mintpéldáulaLEIkódhoztartozószervezetneve,címe,
székhelye,jogiformájaésaLEI-kódlejárata.(pl:MPT6BHOJRRB7)

•19-20karakter –ellenőrzőkarakterek(pl.:46)

AfentipéldaalapjánegyLEIkódegyben:529900MPT6BHOJRRB746

EgyszervezetcsakegyLEI-kódotkaphatésakiadottkódakkorsemváltozikmeg,hapéldáultulajdonostváltegycég.
Fontostovábbá,hogyakorábbanhasznált,devalamilyenoknálfogvainaktívváváltLEI-kódotegymásikszervezetnem
kaphatjameg.

7. keretes írás
A LEI-kódok és az adminisztrációt ellátó nemzetközi rendszer rövid bemutatása
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4.5. A helyreállítással és szanálással összefüggő 
felvigyázói feladatok, ezek hatása a fizetési 
rendszerekre

A pénzügyi infrastruktúrák működése alapvetően 
meghatározza a pénzügyi rendszer stabilitását ezért 
a nemzetközi ajánlások új védelmi vonalként helyre-
állítási61 és szanálási tervek kidolgozását javasolják 
a pénzügyi infrastruktúra intézményei vonatkozásá-
ban.Apénzügyi infrastruktúrátalkotórendszereket
üzemeltető intézmények rendszerkockázati szem-
pontból kritikus szolgáltatásokat nyújtanak a piac
többiszereplőjeszámára.Jelentőségüknélfogvaolyan
kockázatkezelésimódszereketéseljárásokatkellalkal-
mazniuk,amelyekminimálisracsökkentikaműködési
zavarokbekövetkezésénekvalószínűségétésminden
körülményközöttbiztosítjákakritikusfunkciókfolya-
matosellátását–itttehátnemateljesszolgáltatási
kör, hanem csak a kritikus funkciók folyamatos el-
látásaacél.Természetesenakockázatotnemlehet
teljesmértékbeneliminálnia rendszerből,azonban
fel lehetkészülniazegyeszavartokozóesemények
kezelésére.ABISkereteinbelülműködőPénzforgalmi
éspénzügyiinfrastruktúrabizottság(CPMI),valamint
azIOSCOazelőzőekokánadtaki2014októberében
apénzügyiinfrastruktúrákhelyreállításáraésszanálá-
sáravonatkozóajánlásait.Azajánlástulajdonképpen
egyútmutatóéseszköztáregyben,hogymilyenelvek
éseszközökmenténkellfelépíteniahelyreállítási,il-
letveszanálásitervet.Azalkalmazotteszközöketmin-
digazadottpénzügyiinfrastruktúrasajátosságaihoz
igazodvakellalkalmazni,biztosítvaatranszparenciát.
Ezekalapjánapénzügyiinfrastruktúrátalkotóintéz-
ményeknekrendelkezniükkellhelyreállításiésszaná-
lásitervekkel.Akéttervtartalmáttekintvehasonló,
hiszencéljukakritikusszolgáltatásnyújtásánakbiz-

tosítása.Akülönbségetazadja,hogyahelyreállítási
tervetmagaapénzügyiinfrastruktúra,aszanálásiter-
vetviszontaszanálásihatóság–Magyarországonaz
MNB62–készítiel.Ezzelösszhangbanahelyreállítási
tervetakritikushelyzetbekerültintézménynek,míg
aszanálásitervetaszanálásihatóságnakkellvégrehaj-
tania.Akapcsolódókockázatokatafelvigyázókmind
ahelyreállítási,minda szanálási tervkialakításakor
felmérikésértékelik.

Magyarországon az értékpapír elszámolási és ki-
egyenlítési rendszert üzemeltető KELER-csoport 
megkezdte a helyreállítási tervének kidolgozását 
2014-ben. Ennekeredményeként2014novemberé-
benaKELERKözpontiÉrtéktárigazgatóságaelfogadta
avállalathitelintézetihelyreállításitervét,illetve2014
harmadiknegyedévébenaKELERKSZFhelyreállítási
tervének egyik részekéntmegalkotta a végső vesz-
teségallokációs koncepcióját. Utóbbi keretein belül
aKELERKSZFmeghatároztaazokatazeszközöket,illet-
veeljárásokat,amelyeketaközpontiszerződőfélalkal-
mazhatolyanmértékűklíringtaginemteljesítésesetén,
amiteljesmértékbenkimerítianemteljesítésbenvét-
kesfélegyénibiztosítékait,azadottpiacramegképzett
kollektívbiztosítékot63,tehátanemteljesítésesetére
megképzett garanciaalapot, valamint a KELER KSZF
EMIRszerintnemteljesítésbőladódóveszteségfedezé-
sérefelhasználhatótőkéjétis64.Ahelyreállításitervek
kialakításánálelegendőrugalmasságotkellbiztosítani
ahelyreállítófélnek,ígyfontos,hogyahelyreállítási
tervekbenlévőkockázatokatapénzügyiinfrastruktú-
rákfelvigyázóiiselőzetesenfelmérjékésértékeljék.

61Ezarendszerekpénzügyihelyreállításrautal,ésújelemkéntjelenikmegakorábbanislétezőüzletmenetfolytonossági(BCP),illetvekatasztrófa
elhárítási(DRP)tervmellett.

62  Ahazaiszanálásikeretrendszerhatályaahitelintézetekreésabefektetésivállalkozásokraterjedki,tehátapénzügyi infrastruktúrákközülaz
MNB-nekcsakazokrakell szanálási tervetkészítenie,melyek ilyen formábanműködnek (pl.ahitelintézeti formábanműködőKELERZrt.-re).

63AnemteljesítésbenvétlenfelekáltalmegképzetttartalékésaKELERKSZFlimitálthozzájárulásaasajáttőkéjéből.
64AKELERKSZFklíringtagifórumkereteinbelülismertetteakoncepciótapiacirésztvevőkkel,akikneméltekészrevétellelakoncepciókapcsán.
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4.6. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő 
üzemzavarok szorosabb nyomon követése és az 
elemzések első eredményei

A pénzforgalmi szolgáltatások működési kockázata-
inak pontosabb feltérképezése érdekében az MNB 
figyelemmel kíséri a pénzforgalmi szolgáltatóknál 
jelentkező üzemzavarokat.MNBrendeletbenírjaelő
abankok,szakosítotthitelintézetekésafióktelepek
részére,hogyapénzforgalmiüzemzavarokrólrészle-
tes, szöveges adatszolgáltatást készítsenek eseti és
negyedéves rendszerességgel. Az adatszolgáltatási
kötelezettség szempontjából üzemzavarnak minő-
sülminden, pénzforgalmi szolgáltatást érintő fenn-
akadás vagy kiesés.A tavalyi év soránösszesen26
hitelintézet169pénzforgalmatérintőüzemzavarról
küldöttadatszolgáltatást, amelyek közel 60%-átöt
bank szolgáltatta. A 2014-benbeküldött jelentések
összesítésealapjánelmondható,hogyapénzforgalmi
üzemzavaroktöbbségeaz internetbankiszolgáltatá-
sokat,aBKRfeléküldöttkimenőfizetésimegbízások
kezelését,illetveabelsőszámlavezetőrendszerekmű-
ködésétérintette(21.ábra).AzMNB-nekmegküldött
adatszolgáltatásokszerintapénzforgalmiüzemzavarok
automatikusészlelésérenemmindenhitelintézetdol-
gozottkimonitoringrendszert,ugyaniselőfordult,hogy
azokatcsupánazügyfelekszemélyesenvagytelefonos
ügyfélszolgálatontettbejelentéseialapjánészlelték.
Azinternetbankhozkapcsolódóincidensekbekövet-
kezéseésészleléseközöttiidőalegtöbbesetbenfél
óránálrövidebbvolt,afennállásiidejük,azonbanát-
lagosan3óra57percvolt.Ezekatípusúpénzforgalmi
incidensekáltalábanvalamilyentechnikaihibáravol-
takvisszavezethetők,jellemzőenrövidzárlatra,rend-
szerhibára, memóriahiányra, túlterheltségre. Ezek
következtébenazügyfeleknemtudtákelérniabank
internetesfelületét,vagyhasikerültisbelépniük,ak-
korazottelérhetőszolgáltatásokatnem,illetvecsak
korlátozottmértékbentudtákigénybevenni.Ahiba
okátólfüggőenelőfordult,hogyazüzemzavarcsakaz
ügyfelekegyrészétérintette.Amásodikleggyakrab-
banelőfordulóproblémaaBKR-beküldendőkime-
nő fizetésimegbízások teljesítéséhez kapcsolódott.
A BKR napközbeni elszámolást érintő üzemzavarok
bekövetkezésekoráltalábanegyvagykettőelszámo-
lási ciklussal későbbkerültek csak kiküldésreaz át-
utaltösszegek,ezzelesetenkéntmegsértvea4órás

szabályt.Azüzemzavarkiváltóokaebbenazesetben
islegtöbbszörtechnikaijellegűhibavolt,ígytöbbek
közöttverzióváltás,rendszerleállás,rendszerfrissítés
vagy a háttér adatbázis lassulása. Gyakrabban for-
dultakelőabelsőszámlavezetőrendszereketérintő
üzemzavarok is. Ezekaz incidensekáltalábanakkor
fordultakelő,amikoraszámlavezetőrendszerésegy
hozzákapcsolódómásikalrendszerközöttikapcsolat
megszakadtvagynemműködöttmegfelelően,esetleg
azokkarbantartásaokozottfennakadást.Aszámlaveze-
tőrendszer,illetveazaztkiszolgálórendszerekközötti
üzemzavartöbbbankesetébenisvisszatérőprobléma
volt(21.ábra).

A bekövetkezett pénzforgalmi üzemzavarok jövőbeli 
elkerülése érdekében a hitelintézetek többféle in-
tézkedéssel reagáltak a problémák átmeneti, illetve 
végleges megoldása érdekében. Ezekközöttszerepelt
akülönbözőrendszerprogramokfrissítésnekmunka-
időnkívüli,illetvealacsonyabbforgalmúidőszakravaló

21. ábra
A pénzforgalmi üzemzavarok hibatípusonkénti 
megoszlása
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átütemezése,anapzárási folyamatokújratervezése,
a rendszerekműködéséhez szükséges sávszélesség
megváltoztatása,valamintahibakeresésgyorsításaés
könnyítéseérdekébenahibafájlokésnaplóüzenetek
regisztrálásánakmódosítása.Egyesbankokbevezették
azügyfelekazonnaliértesítésétaszolgáltatáskiesésé-
rőlazinternetbanknyitóoldalán,valamintelőírtákaz

ügyfeleknekküldendőSMSszolgáltatásjavításátvagy
átalakítását.A fenti intézkedéseken felül előfordult
a szükséges informatikai infrastruktúramódosítása,
amármeglévőkmellettújkontrollpontokbevezetése
vagyarendszereklassulásátelkerülendőakülönböző
rendszerekmemóriahasználatánakésténylegesszük-
ségleténekfelülvizsgálatais.
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Fogalomtár

4 órás szabály AzMNB15/2010.(X.12.)rendeleteszerintafizetőfél(átutaló)pénzfor-
galmiszolgáltatójának2012.július1-jétkövetőenbiztosítaniakell,hogyaz
ügyfeleiáltalazún.tárgynapi(vagyisaznapi)teljesítésremeghatározott
időszakalatt(avégsőbenyújtásihatáridőig)elektronikusútonindítottbel-
földiforintátutalásabefogadástólszámított4óránbelüleljussonakedvez-
ményezettügyfélpénzforgalmiszolgáltatójához.

ATM (Automated Teller 
Machine)

Bankjegykiadóautomata,amelyenfizetésikártyahasználatávalakészpénz-
felvételmellettegyébtranzakciók(pl.átutalás)islebonyolíthatók.

bankközi jutalék Afizetésikártyákkallebonyolítottvásárlásokeseténazelfogadópénzfor-
galmiszolgáltatóáltalakibocsátónakfizetett,avásárlásértékévelarányos
jutalék.

BéT BudapestiÉrtéktőzsdeZrt.

BéTa ABÉTáltalműködtetettmultilateráliskereskedésirendszer(MTF),akülföldi
részvényekforintbantörténőkereskedésérealkalmasplatform.ABÉTapia-
conmegvásároltrészvényteljesenmegegyezikakülfölditőzsdékenjegyzett
részvényekkel.

BKR BankköziKlíringRendszer, aGIROáltalüzemeltetett,bruttóelszámolású,
késleltetettkiegyenlítésűfizetésirendszer,amelynekkételszámolásimódja
azéjszakaielszámolásés2012.július2-tólanapközbenitöbbszörielszá-
molás.

blue-chip részvények Egyadottpiacleglikvidebbéslegtöbbetforgatottrészvényei.

CEEgEX Közép-ésKelet-EurópaiSzervezettFöldgázpiac

CLS (Continuous linked 
settlement)

Adevizakiegyenlítésikockázatkiküszöbölését lehetővétevőelszámolási
éskiegyenlítésimodell,melytöbbdevizábantörténőPvPmechanizmuson
alapul.ACLS-taCLSBankműködteti.

CSdR (Regulation on improving 
securities settlement in the 
European union and on central 
securities depositories)

AzEurópaiUniónbelüliértékpapír-kiegyenlítésfejlesztésérőlés aközponti
értéktárakrólszólórendelet.

chipmigráció Akizárólagmágnescsíkkalellátottfizetésikártyákchippelvalóellátása,ezzel
párhuzamosanpedigafizetésikártyákatkezelőberendezésekalkalmassá
tételeachipeskártyákelfogadására.
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dvp (delivery versus payment) Szállításfizetésellenében.Azértékpapír-adásvételiügyletekkiegyenlítését
szolgálópénz-ésértékpapír-megbízásokösszekapcsolása,amelybiztosítja,
hogyazértékpapír-oldalikiegyenlítésreakkor,éscsakisakkorkerüljönsor,
amikorapénzoldalikiegyenlítésmegtörtént,illetvefordítva,apénzoldali
kiegyenlítésrekizárólagakkorkerüljönsor,haazértékpapír-fedezetren-
delkezésreállésakiegyenlítésbiztosított.

EBPP (Electronic Bill 
presentment and payment)

Elektronikusszámlabemutatásés-fizetés.

ECC (European Commodity 
Clearing Ag)

Lipcseiszékhelyű,alapvetőenenergiapiacielszámolásokkalfoglalkozó,köz-
pontiszerződőfélkéntműködőelszámolóház.

egyéni garanciaelemek Anettóelszámolásúrendszerekáltaltámasztottbiztosítékigények,amelyek
agaranciarendszerrészeitképezik,ésamelyekfelhasználásárakizárólag
akkorkerülhetsor,haabiztosítékotképzőintézménynemteljesít(KELER
KSZFesetében:alapszintűpénzügyifedezet,árkülönbözet,alapbiztosíték,
kiegészítőpénzügyifedezet,likviditásidevizaóvadék).

elfogadó (fizetési kártya) Azapénzforgalmiszolgáltató,amellyelafizetésikártyásvásárlástlehetővé
tevőkereskedőszerződéstkötatranzakcióklebonyolítására.Atranzakciók
elszámolásaéskiegyenlítésesoránazelfogadógyűjtibeéstovábbítjaake-
reskedőnekakártyástranzakciókértékét.

elszámolás Amegbízásokfogadásának,formaiéstartalmiellenőrzésének,majdaklí-
ringtagokkétoldalúvagytöbboldalúkötelezettségeinekkiszámításátjelenti.
Akötelezettségekkiszámításatörténhetbruttó,illetvenettóalapon.

elszámolás bruttó módon Olyanelszámolásimechanizmus,amelysoránkizárólagafedezettelren-
delkezőtranzakciókkerülnekelszámolásra.

elszámolás nettó módon Anettósítássoránaklíringtagokegymássalszembenfennállótartozásainak
ésköveteléseinekegyetlentartozássávagykövetelésséalakításaúgy,hogy
atartozásaikösszegétcsökkentikaköveteléseikösszegével.Anettósítás
lehetkétoldalúvagytöbboldalú.Eztkövetőenazígyszámítottnettótartozik
pozíciókkiegyenlítésérekerülsor.Amennyibennincsenelegendőfedezet,
anettóelszámolásgaranciarendszerétkellfelhasználni.

elszámolási és kiegyenlítési 
kockázat

Azelszámolás,illetveakiegyenlítéskésedelmétvagyelmaradásátjelenti
afizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerbenannakellenére,hogy
azelszámolási,illetvekiegyenlítésiszolgáltatásnyújtásafolyamatos.Azel-
számolásiéskiegyenlítésikockázatmegnevezéstakétfázis(elszámolásés
kiegyenlítés)egyesrendszerekbentörténőelkülönüléseindokolja.Arend-
szerfelépítésétőlfüggőenazelszámolásikockázatrealizálódásanemfeltét-
lenülvonjamagautánakiegyenlítésmeghiúsulásátis,illetveakiegyenlítési
kockázatazelszámolásifázishibátlanságaeseténisrealizálódhat.Elszámo-
lásiéskiegyenlítésikockázatarésztvevőlikviditáshiányából,fizetésképte-
lenségébőlvagyműködésiproblémájábóladódhat.

elszámolóház Amegbízásokfeldolgozását,elszámolásátésteljesítőfélhiányábanazok
teljesítésétvégzőszervezet.
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EMIR (Regulation on oTC 
derivative transactions, central 
counterparties and trade 
repositories)

AzOTCderivatívügyletekről,központiszerződőfelekrőléskereskedésiadat-
tárházakrólszólórendelet.

ESMA (European Securities 
and Markets Authority)

EurópaiÉrtékpapír-piaciHatóság

EuroMTS Alapvetőenállamkötvényekmásodpiacikereskedésévelfoglalkozómultila-
teráliskereskedésihelyszín,amelyrebevezetésrekerültekalegtöbbeurópai
országáltalkibocsátott,5milliárdeurofelettiállamkötvény-sorozatok.

fizetési rendszer AfelvigyázottrendszerekesetébenaHpt.2.számúmellékletI.fejezet18.
pontjábanmeghatározottrendszerműködtetéséreazegyüttműködőfelek
közöttimegállapodásalapjánlétrejöttegyüttműködésiforma.Apénzügyi
infrastruktúrarésze.Magábanfoglaljaafizetésieszközöket,bankieljáráso-
kat,valamintabankközifizetésirendszereket,amelyekegyüttesenteszik
lehetővéapénzforgalomlebonyolítását.

fizetési számla Fizetésiműveletekteljesítéséreszolgáló,apénzforgalmiszolgáltatóegy
vagytöbbügyfelenevéremegnyitottszámla,ideértveabankszámlátis.

Fop (Free of payment) Fizetésnélkülitranzakció,azértékpapírügyletkiegyenlítésénekpillanatában
nincsenpénzmozgás.

gIRo GIROElszámolásforgalmiZrt.

harmadik fél, külső szolgáltató Azelszámoláséskiegyenlítésfolyamatábannemközvetlenülérintettszerep-
lő.Többségébenkommunikációsszolgáltatást,szoftver-,hardverszállítást,
egyébtámogató,illetvekiszervezetttevékenységetvégez.

hhI (herfindahl−hirschman-
index)

Apiacikoncentrációmérésérehasználtmutató,azegyespiaciszereplők
piacirészesedéséneknégyzetösszegekéntszámíthatóki,értéke0és1kö-
zöttlehet.A0közeliértékakoncentrációhiányátjelzi,mígaz1amonopol
piacszerkezetet.

Hpt. 2013.éviCCXXXVII.törvényahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozá-
sokról.

információs aszimmetria Olyan (döntési)helyzetet jelöl,amikora tranzakcióbanrésztvevő felek
egyiketöbbvagypontosabbinformációvalrendelkezik,mintamásik.Ez
felborítjaatranzakcióbanrésztvevőfelekközöttierőegyensúlyt,rosszabb
esetbenpiacikudarchozvezet.

integrált takarékszövetkezetek A„takarékszövetkezetiintegrációsszerződést”aláírttakarékszövetkezetek.
KözvetettenaMagyarTakarékszövetkezetiBankZrt.-nmintlevelezőbank-
jukonkeresztülcsatlakoznakafizetésiéselszámolási rendszerekhez,és
fizetésiforgalmukatalevelezőbankjukonkeresztülbonyolítjákle.
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jegybank által elfogadható 
fedezetek

Azonfedezetekköre,amelyeketajegybankavelekötöttfedezetthitelügy-
letek(beleértveanapközbenihitelkeretetis)fedezetekéntelfogad.AzMNB
általelfogadottfedezeteket„Ajegybankforint-ésdevizapiaciműveleteinek
üzletifeltételei”c.dokumentumtartalmazza.

kapcsolódó rendszerek 
kockázata

Akkorjöhetlétre,haazelszámolásiéskiegyenlítésifolyamategyesegymás-
raépülőlépéseitnemugyanazokaszolgáltatókhajtjákvégre.Arendszerek
közötti,alapvetőenlikviditásifüggőségiviszonyokakárfertőzésforrásaiis
lehetnek.

KELER KözpontiElszámolóházésÉrtéktárZrt.

KELER KSZF KELERKSZFKözpontiSzerződőFélZrt.

kereskedés A felek kölcsönös szerződéses megállapodása, amelynek célja pénz-
ügyi termékek adásvétele. Az adásvétel lehet leszállításos vagy
eredményelszámolásos.

kereskedés utáni pénzügyi 
infrastruktúra

Azügyletmegkötésétkövetőenazelszámolásiéskiegyenlítőfunkciótellátó
intézményekösszessége.

készfizető kezesség AKELERKSZFáltalgarantáltügyletekteljesítéséhezazegyéniéskollektív
garanciaelemeknyújtottavédelemmellettaKELERsajáttőkéjénekmegha-
tározottmértékéiggaranciátnyújtaKELERKSZF-nek.AmennyibenaKELER
KSZF-nekanemteljesítésieljárásokkezelésesoránazegyéniésakollek-
tívgaranciaelemekfelhasználásántúlakészfizetőkezességlehívásárais
szükségevan,aKELERkötelesmaximumakészfizetőkezességértékének
megfelelőfedezetetaKELERKSZFrendelkezésérebocsátani.

KgA KollektívGaranciaAlap

kibocsátó (fizetési kártya) Azapénzforgalmiszolgáltató,amelyikakártyabirtokosrendelkezésérebo-
csátjaafizetésikártyát,ésatranzakciókkiegyenlítésesoráneljuttatjaaz
elfogadókonkeresztülakereskedőkhözatranzakciókértékét.

KId rendszer AKELERésügyfeleiközöttielektronikuskommunikációtmegvalósítórend-
szer.

kiegészítő pénzügyi fedezet AKELERKSZFáltalgarantálttőkepiaci,agázpiaciésazárampiaciügyle-
tekhezaklíringtag,árampiacialklíringtagrészéreelőírttöbbletbiztosíték.

kiegyenlítés Afizetésiésértékpapír-szállításikötelezettségeknekarendszerrésztvevői
közöttiteljesítése.Akiegyenlítésateljesítőfélfunkciójátbetöltőintézmény-
nélvezetettszámlákonkönyvelésseltörténikmeg.

kijelölő hatóság ATvt.felhatalmazásaalapjánaMagyarNemzetiBank.

kijelölt rendszer Azafizetésiéselszámolásirendszer,amelyetazMNBmintkijelölőhatóság,
aTvt.hatályaalátartozórendszerkéntkijelöl,valamintaTvt.rendelkezése
alapjánaMagyarNemzetiBankáltalműködtetettrendszer.
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kollektív garanciaalap Anettóelszámolásúrendszerekáltaltámasztottbiztosítékigények,ame-
lyekagaranciarendszerrészeitképezik,ésamelyekfelhasználásáraakkor
kerülhetsor,haakockázatközösségtagjaiközülvalamelyintézménynem
teljesít.Céljaafizetésikötelezettségekteljesítésénekkésedelmébőlvagy
elmaradásábóleredőveszteségcsökkentéseegyközöstulajdontképező
biztosítékalapáltal.

körbetartozás Akkorjöhetlétre,ha afizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerben
egy,vagynéhányrésztvevőáltalbenyújtottésteljesítésrevárómegbízások
apénz-vagyazértékpapírszámlákfedezetlenségemiattnemteljesülnek.
Ennekkövetkeztébenszámosmásrésztvevőmegbízásaiisteljesíthetetlenek
maradnak.

kötegelt feldolgozás Akülönbözőidőpontbanbeérkezett,azonosmeghatározottismérvekalap-
jánegycsoportbasorolttételekegyidőbentörténő,együttesfeldolgozása.

központi értéktár Alapvetőfeladataanyomdaiútonelőállított(fizikaiformábanlétező)érték-
papírokőrzése,azimmobilizáltvagydematerializált(elektronikusjelformá-
jábanlétező)értékpapíroknyilvántartása,valamintazértékpapír-tulajdo-
nosokfőszámlákszerintinyilvántartása.Aközpontiértéktárakműködtetik
azértékpapír-kiegyenlítésirendszereket,amelyekbenazértékpapírügyletek
teljesítésekönyvelésútján(azazazértékpapírokfizikaimozgatásanélkül)
történik.

központi szerződő fél Azaközpontiszereplő,amelyazügyletbenrésztvevőfelekközéáll,és
garantáljaazügyletteljesítésétabbanazesetbenis,haazügyletbenrészt
vevőfelekvalamelyikekötelezettségéneknemteszeleget.

közvetlen benyújtó Azelszámolóházzalegyközvetlenrésztvevőfelhatalmazásaalapjánésavele
történőelszámolásmellett,kizárólagaközvetlenbenyújtósajátgazdálkodá-
sávalösszefüggőfizetésimegbízásokelszámolóházhozközvetlenültörténő
benyújtásáramegállapodástkötő,afizetésirendszerbenrésztvevőneknem
minősülőügyfél.

LEI-kód (Legal Entity Identifier) Apénzügyipiacokszereplőinekegyedi,egyértelműbeazonosíthatóságát
lehetővé tevőazonosító,amellyelnemcsakapénzügyi tranzakciókban
résztvevőfelek,hanemahozzájukkapcsolódóvállalkozások,illetvevállalat
csoportokisbeazonosíthatóváválnak,ígyelősegítitöbbekközöttapénzügyi
fertőzésveszélyfelmérését,valamintapénzmosásésaterrorizmuselleni
védekezéstis.

likviditás Afizetésiéselszámolásirendszerekbenamegbízásokteljesítésérefelhasz-
nálhatópénzügyieszközökösszessége.

likviditási küszöbérték Alikviditásfelsőküszöbértékejelziatételeksorbanállás,késedelemnélküli
teljesítéséhezszükségeslikviditásmértékétafizetésirendszerben,alikvi-
ditásalsóküszöbértékepedigarendszerszintűlikviditásnakaztalegalsó
értékétmutatja,amelyesetébenatételekkésedelemmelugyan,detelje-
sítésrekerülnekadottnapvégéig.
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MHKK Maximálishitelkeret-kihasználtság, ajegybankinapközbenihitelkeretigény-
bevételeeseténszámítottmutató,amelymegmutatja,hogyazadottüzleti
naponmaximálisanateljeshitelkeretmekkoraszázalékakerültfelhaszná-
lásraamegbízásokteljesítésesorán.

MiFId, MiFIR (Markets in 
Financial Instruments directive 
and Regulation)

Apénzügyieszközökpiacairólszólóirányelv.

MNB MagyarNemzetiBank

MTF (Multilateral Trading 
Facility)

Multilaterális(alternatív)kereskedésiplatform.

MTS AzEuroMTSáltalműködtetettmultilateráliskereskedésiplatform.

napközbeni hitelkeret A teljesítő fél (többnyire jegybank) fedezetmelletthitelkeretetbiztosít
arendszerrésztvevőiszámáraannakérdekében,hogyarendszerbenel-
számoltmegbízásokteljesítéseminélelőbbmegtörténhessen.Azelfogad-
hatófedezetekkörétateljesítőfélhatározzameg.Ahitelkeretarésztvevők
számlaegyenlegévelegyüttadjakiamegbízásokfedezetéülrendelkezésre
állólikviditást.

NFKP NapiFöldgáz-ésKapacitáskereskedelmiPiac.

NHP NövekedésiHitelprogram.

oTC (over the Counter) Tőzsdénkívülipiac(ideértveazMTFésazOTFplatformokatis).

oTF (organised Trading 
Facility)

Szervezettkereskedésiplatform.

pénzforgalmi szolgáltató Azahitelintézet,elektronikuspénz-kibocsátóintézmény,PostaElszámoló
Központotműködtetőintézmény,pénzforgalmiintézmény,MNBéskincstár,
amelypénzforgalmiszolgáltatásitevékenységetvégez.

PFMI (Principles for Financial 
Market Infrastructures)

ABISésazIOSCO2012-benkiadott,24alapelvettartalmazókiadványa,
amelyegységesalaprahelyezi,ésígyharmonizáljaapénzügyiinfrastruk-
túrákkal szemben támasztott követelményeket annak érdekében, hogy
apénzügyiinfrastruktúrákrobusztusakésapénzügyisokkoknakellenál-
lóaklegyenek.

pftv. 2009.éviLXXXV.törvényapénzforgalmiszolgáltatásnyújtásáról.

poS-terminál Azokaberendezések,amelyeklehetővéteszikafizetésikártyávaltörténő
fizetéseklebonyolítását(esetenkéntakészpénzfelvételt is)akereskedői
elfogadóhelyeken.Aműveletekrevonatkozóinformációtelektronikusan
vagypapíralapongyűjtik;azelőbbiazelektronikusPOS(EFTPOS:Electronic
FundsTransferPOS),azutóbbiazimprinter.
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potenciális likviditás PénzforgalmiszempontbólpotenciálislikviditásaVIBER-rendszertagMNB-
nélvezetettpénzforgalmiszámlájánlévőszámlaegyenleg,ajegybankiked-
vezményezettséggelzároltértékpapírokellenébenkapottnapközbenihi-
telkeret,valamintahitelintézetmérlegébenszereplőegyéb,opcionálisan
zároltathatóértékpapírokösszessége.

pSd (payment Services 
directive)

Abelsőpiacipénzforgalmiszolgáltatásokrólszóló2007/64/EK-irányelv.

pvp (payment versus payment) Fizetésfizetésellenében.Kétfizetésirendszer-résztvevőegymássalszemben
állóbankköziésügyfélfizetésimegbízásainakegyidejűteljesítése,amely
biztosítja,hogyazokkiegyenlítéséreakkor,éscsakisakkorkerüljönsor,
haamásikteljesítéséreafedezetrendelkezésreáll,ésmindkétmegbízás
kiegyenlítésebiztosított.

résztvevő Jogosultafizetésivagyértékpapír-elszámolásirendszerbemegbízástel-
juttatnimaga,illetveügyfelenevében.Arésztvevőlehetközvetlenvagy
közvetettattólfüggően,hogysajátmagacsatlakozik,vagyegymásikrészt-
vevőnkeresztül.

SecuRe pay fórum EuropeanForumontheSecurityofRetailPayments.AzEurópaiKözponti
Bankkezdeményezésére2011-benlétrehozott,akisértékűfizetésekbiz-
tonságávalfoglalkozófórum.

sorkezelés Központieljárás,amelysoránafizetési,illetveértékpapír-elszámolásirend-
szerbenátmenetilegfedezetlenmegbízásokatarendszernemutasítjavisz-
sza,hanemsorbaállítja,majdelégségesfedezetrendelkezésreállásaesetén
automatikusanfeldolgozza.

szabadon választható 
tartalékráta

A2010.novemberitartalékteljesítésiperiódustólatartalékköteleshitelinté-
zetekszabadonmegválaszthatjákkötelezőtartalékszintjüket.Választásukat
félévente(áprilisbanésoktóberben)módosíthatják,amisoránválaszthat-
naka2,3,4és5százalékostartalékrátaközül.

szolgáltatás ellátásának 
kockázata

Afizetési,valamintazértékpapír-elszámolásirendszerbenazelszámolási,
illetvekiegyenlítésiszolgáltatásfennakadását,ellehetetlenülésétjelenti.Ez
általábanaszolgáltatónálkialakultműködésirendellenességrevezethető
vissza,vagyafinanszírozási,azüzletiproblémájábóladódhat.

TEA TőzsdeiElszámolásiAlap

T2S (TARgET2-Securities) Páneurópaikiegyenlítésitechnikaiplatform,azeurópaiértékpapírpiacok
tranzakcióinakkiegyenlítésére.

társadalmi költség Afizetésiláncbanfelmerültösszeserőforrásigénytfoglaljamagában,azaz
afizetésiláncösszesszereplőjénekráfordításátazondíjaknélkül,amelyeket
azérintettszereplőkafizetésilánconbelülegymásnakfizetnek.

teljesítés Lásdkiegyenlítés.
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teljesítő fél Azaszervezet,amelyafizetésiéselszámolásirendszerekbenrésztvevő
intézmények,valamintaközpontiszerződőfélteljesítésiszámlájánakve-
zetőjekéntbiztosítjaamegbízásokkiegyenlítését,illetve–szükségesetén
–azintézményvagyaközpontiszerződőfélrészérehiteltnyújtateljesítés
megkönnyítéseérdekében.

tőkepozíciós limittúllépés Aklíringtagvagyamegbízóáltalfenntarthatónyitottszármazékospozíciók
mennyiségeasajáttőkeszázalékában.AKELERKSZFesetébenatőkepozí-
cióslimitekkalkulációjánakmódja:aKELERKSZFáltalszámítottalapbizto-
síték-követelmény/sajáttőke.

Tvt. Afizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerekbentörténőteljesítés
véglegességérőlszóló2003.éviXXIII.törvény.

ügyfélfizetések Arendszerrésztvevőügyfeleiáltalkezdeményezettmegbízások.

vIBER Valósidejűbruttóelszámolásirendszer, elsősorbanaayösszegűésrend-
kívülsürgőspénzügyiműveletekkiegyenlítéséreszolgálófizetésirendszer.
Azelszámolásésaajesítésfedezetellenőrzéssel(bruttóelv)ésegylépés-
ben,valósidőbentörténik.Amennyibenaanzakcióbenyújtásátkövető
azonnalifeldolgozássoránaaezetrendelkezésreáll,aabízásvéglegesen
ésvisszavonhatatlanulteljesül.



I. (Nagy) Lajos Király
(Visegrád,1326.március5.–Nagyszombat,1382.szeptember10.)

Magyarország(1342-1382)ésLengyelország(1370-1382)Anjou-házikirályavolt.

UralkodásaaközépkoriMagyarKirályságegyikfénykora:azországbelsőbékéjeésdinasztikuskapcsolatailehetővétették 
atársadalom,agazdaságésakultúrafejlődését,ígyazországfejlettségeközelebbkerültanyugat-európaiországokéhoz.
AktívkülpolitikájaéshadjáratairévénMagyarországeurópainagyhatalommávált.Alovagkirályszemélyeskvalitásaiésdicső-
ségeshadjárataimegihlettékméga19.századimagyarnemzetiromantikaköltőitis.

Lajos,KárolyRóbertmagyarkirályésŁokietekErzsébetlengyelhercegnőházasságábólszületett.Trónörökösnekkijárógondos
neveltetéstkapott.Jogi,történelmiéspolitikaiismeretekmellettegyházinevelőibevezettékahittudománybaésahétszabad
művészetbe(grammatika,dialektika,retorika,aritmetika,geometria,csillagászat,zene),valamintalovagiismeretekbeis.
Apjahalálátkövetően1342.július21-énkoronáztákmegSzékesfehérváronazországfőembereinek„egyszívvel,egyakarat-
tal”valóhozzájárulásával.

Lajostelekincstárat,stabilésjólműködőállamszervezetetörökölttehetségeséshűséges,őtmindenbensegítőéstámogató
főnemesekkel,ígyenergikusanpróbálhattaelérninagyváradifogadkozásábanösszegzettkülpolitikaicéljait.Buzgónvallásos,
egybenalovagierényeketmegtestesítőférfiúvolt,akiemelletterőskézzelirányítottaországait.Feltétlenhíveésbiztostá-
maszavoltapapságnak,mégannakellenéreis,hogyaznemmindigszolgálta(ki)azérdekeit.

Lajosalapvetőenafőurakkalegyetértésbenkormányzott,deaköznemességetisigyekezettmegnyernimagának.Az1351-ben
kihirdetetttörvényeiegészen1848-igamagyarnemesialkotmányosberendezkedésgerincétképezték.Ennekrészevoltaz
Aranybullamegújítása,amiaz1222-esoklevélkeletkezéseutánmásfélévszázaddalanemesiszabadságokalaptörvényévé
vált.Kimondtaazegyazonszabadság(latinulunuseademquelibertas)elvét,azazaköznemességnekazonosjogokatbiztosított
afőnemességgel.Kiemelendőmégazősiségtörvénye,amelynekértelmébenhakihaltegybirtokoscsalád,aföldekaSzent
Koronáraszálltakvissza.(AzAranybullaugyanlehetővétetteaszabadörökítést,deaznemkerültátagyakorlatba,ésakirály
rendelkezésévelcsakeztahelyzetetrögzítette.)Lajoskirályságánakutolsószakaszábanreformjaikeretébentöbbátalakítást
isvégrehajtottazállamigazgatásbanésabíróságirendszerben.

Apápakéréséregyakranviselthadat„azigazhitvédelmében”:holapogánylitvánok,holazeretnek(bogumil)vagyortodox
kereszténydélszlávokellen.Lajosuralkodásátvégigkísértékazitáliai,dalmáciai,litvániaiésbalkánihadjáratokis.Ezekjelen-
tősenigénybevettékazországpolitikai,pénzügyiéskatonaiteherbíróképességét,deaKárolyRóbertáltalstabilizáltállam-
szervezetsikeresenkiálltaamegpróbáltatásokat.AMagyarKirályságLajosuralmaalatteurópainagyhatalommávált(„Magyar
Archiregnum”).Lajosdiplomáciaitevékenységeközvetlenérdekeltségeinkívüliskiterjedttöbbeurópaiállamra:semelőtte,
semutánanemvoltmagyaruralkodó,akiilyenaktívkülpolitikátfolytatottvolnaazországhatáraintúl.Lajosbelviszályoktól
éskülsőtámadásoktólmenteskirályságalehetővétetteazországválságoktólmentesfejlődését,mindpolitikai,mindgazda-
ságitekintetben.
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