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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 pénzügyi infrastruktúrák megbízható és hatékony 
működését elősegítse.  Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a reálgazdasági és pénzügyi tranzakciók megvalósuljanak.

A jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson a belföldi pénzforgalomban és a hazai felvigyázott pénzügyi infrastruktúrák 
működésében megfigyelhető tendenciákról, a főbb kockázatokról, valamint arról, hogy az MNB milyen eszközöket mozgó-
sított annak érdekében, hogy a fent jelzett alapvető feladatát megvalósítsa. E kiadvánnyal az MNB hozzájárul a pénzfor-
galommal, a pénzügyi infrastruktúrákkal 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 ügyvezető igazgató irányítása alatt. 
A publikációt a Pénzügyi Stabilitási Tanács hagyta jóvá 2018. május 22-i ülésén. A jelentés készítésében részt vettek: Balla 
Gergely Patrik, Béres Dániel, Bodnár László, Brosch Judit, Divéki Éva (főszerkesztő), Füstös Krisztina, Harkácsi Gábor József, 
Hegyes-Szabó Éva, Ilyés Tamás, Kajdi László, Kiss Milán, Luspay Miklós (főosztályvezető), Mészárovics Milán, Pintér Cecília 
(szerkesztő), Takács Kristóf, Tornai Miklós, Varga Lóránt (főosztályvezető).

A Pénzügyi Stabilitási Tanács a 2018. március 13-i és 2018. május 22-i, a Monetáris Tanács pedig a 2018. május 8-i ülésén 
tárgyalta az anyag kiemelt üzeneteit, valamint a jelentést, és értékes tanácsokat adott annak elkészítéséhez.

Az MNB szakértői elsősorban a 2017. év releváns információit dolgozták fel, ugyanakkor előre tekintő jelleggel a 2018. 
évi aktuális folyamatok elemzése is megtalálható a jelentésben.
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Kiemelt üzenetek

A fizetési kártyás vásárlások forgal-
ma és a fizikai elfogadóhelyek száma 
dinamikusan, közel évi 25 százalékos 
mértékben nő, az érintéses technoló-
gia elterjedésében pedig Magyaror-
szág Európa élmezőnyében van.

AzévfolyamánafizikaielfogadóhelyekésaPOS-terminálokszámaegyaránt
közelnegyedévelnőtt.Emellett2017akényelmesésgyorsérintésestechnológia
használatábanisazáttörésévevolt,amelymeghatározóváváltahazaikártyás
fizetéseknél, akártyásvásárlási forgalomtúlnyomórészemár ilyenmódon
bonyolódottle.Eztelősegítetteazérintésesinfrastruktúrabővülése,melynek
eredményekéntafizetésikártyáktöbbmint70,aPOSterminálok80százaléka
támogatjaazújtechnológiahasználatát.Azinterneteskereskedelemfejlődését
jelziakártyafizikaijelenlétenélküllebonyolítottonlinefizetésikártyástranzak-
ciókforgalmánaknagymértékűnövekedése,bárezenforgalomarányaazösszes
fizetésikártyástranzakcióhozképesttovábbraisviszonylagalacsony.

A hazai fizetési rendszer hatékony-
sága folyamatosan közelít az uniós 
átlaghoz.

2017-benisjelentősenjavultapénzforgalomhatékonyságaéstovábbközelí-
tettazeurópaiuniósátlaghoz.Többekközöttajegybankaktívfejlesztőiszere-
pénekeredményekéntazátutalásiforgalomGDP-hezviszonyítottarányában
márcsakkismértékűazelmaradásazeurópaiátlaghozképest.Emellettmind
akiskereskedelmielektronikusfizetésiforgalomban,mindaközüzemiésegyéb
szolgáltatásokszámláinakelektronikusfizetéseterénjelentősfejlődésmutat-
kozottelsősorbanahazaifizetésikártyásinfrastruktúraésvásárlásiforgalom
számottevőbővülésénekköszönhetően.

A fizetési kártyás visszaélések mérté-
ke a forgalomhoz viszonyítva tovább 
csökkent, azaz a nemzetközi összeha-
sonlításban is kiemelkedő biztonság 
tovább javult.

Bárakártyásvisszaélésekszámacsekélymértékbenemelkedett2017-ben,azon-
banezanövekedésjóvalelmaradateljesfizetésikártyásforgalombővülésétől,
azazakártyahasználatösszességébenmégbiztonságosabblett.Afogyasztóbarát
szabályozásiháttérnekköszönhetőenráadásulavisszaélésekkelokozottkárnak
csakkevesebb,minttízszázalékaterheliakártyabirtokosokat,akároktúlnyomó
részétakártyakibocsátókésazelfogadópénzforgalmiszolgáltatókviselik.

A pénzforgalmi szolgáltatások árainak 
szintje és szerkezete sem ösztönzi je-
lenleg megfelelő mértékben az elekt-
ronikus tranzakciók elterjedését.

ApénzforgalmiszolgáltatásokáraiMagyarországonmásországokkalösszeha-
sonlítva,apénzügyitranzakciósilletékárnövelőhatásátkiszűrveisrelatívema-
gasak.Jelentősatranzakciószámtólésafizetésimegbízásértékétőlfüggődíjak
alkalmazásánakazarányakülönöstekintettelazátutalásokra,amelyazelekt-
ronikuspénzforgalomköltségeitazaztigénybevevőkszámáranagymértékben
növeli.Ugyanakkorapénzforgalmiszolgáltatókatranzakciószámtólésértéktől
függetlencsomagárazástmáseurópaiországoknálkisebbaránybanalkalmaz-
zák.AzMNB2018-banrészleteselemzéstkészítapénzforgalmiszolgáltatások
árazásáról,éspárbeszédetkezdeményezapénzforgalmipiacszereplőivelarról,
hogymilyenlépésekkelérhetőelmárrövidtávonazügyfelekszámárakedve-
zőbb,azelektronikusműveletekhasználatátösztönzőárazásMagyarországon.
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A pénzügyi intézmények pénzforgalmi 
szolgáltatásokból származó fajlagos 
bevételei enyhén csökkenő tendenci-
át mutatnak.

Apénzügyiintézményekpénzforgalmiszolgáltatásokbólszármazóbevételeiaz
elsőháromnegyedévadataialapján6százalékkalemelkedtekazelőzőévhez
képest.Haatranzakciószámmalarányosbevételekethasonlítjukazelektroni-
kusfizetésekszámához,akkorkismértékbencsökkenőtendencialátható,azaz
fajlagosanolcsóbbaklettekapénzforgalmiszolgáltatásokafogyasztókszámára.
Hasonlóahelyzetatranzakciókértékeésazezekkelarányosbevételektekinte-
tébenis.Ugyanakkorazegyfizetésikártyárajutóbevételekesetébenkismér-
tékbennövekvőtendencialátszik.

A felvigyázott pénzügyi infrastruktú-
rák 2017-ben hatékonyan és bizton-
ságosan működtek, magas rendelke-
zésre állásukkal támogatták a pénz és 
tőkepiacok működését. 

Afelvigyázottrendszerekbenalebonyolítottfizetésekértékejelentősennöve-
kedettaforgalomdarabszámánakmérsékeltebbbővülésemellett.2017-ben
aVIBERésaBKRrealizált10százalékotmeghaladóforgalmiértékemelkedést,
aKELERforgalmaésaKELERKSZFáltalelszámolt tőkepiaciügyletekértéke
számottevőennemváltozott.Arendszerekegészévbenrobosztusanműködtek.
AKELER,KELERKSZFésBKRrendelkezésreállásaelőzőévhezképestkismérték-
benromlott,mígaVIBER-éjavult.Afelvigyázottrendszerekbenazincidensek
helyreállításiidejéneknövekedésévelaműködésikockázat2017-benkismér-
tékbenemelkedett.AzMNBrészvételévelnemzetközifelvigyázásalattállóCLS
ésT2Spénzügyiinfrastruktúrákahazairendszerekhezhasonlóanbiztonságosan
éshatékonyanüzemeltek.

2017-ben a fizetési rendszer résztve-
vői hatékony likviditásmenedzselést 
folytattak, melynek köszönhetően 
a likviditás elegendő mértékű volt 
a fizetési forgalom lebonyolításához.

Afizetésirendszerrésztvevőklikviditásáraaháromhónaposbetétmennyiségi
korlátozása,valamintakötelezőtartalékráta2016decemberi1százalékracsök-
kentésevolthatással.Ezekkövetkeztében2017évfolyamánarésztvevőkMNB-
nélvezetettfizetésiszámlaegyenlegeazelőzőévhezképest2-300milliárdforint-
talalacsonyabbszintrecsökkent,melyetarésztvevőkazállampapírállományuk
növelésévelkompenzáltak.Arésztvevőkhatékonylikviditásmenedzselésének
köszönhetőenafizetésiszámlaegyenlegcsökkenésenemeredményezteama-
ximálishitelkeretkihasználtságnövekedését,sőthitelkeretüketrövidebbideig
ésátlagosankisebbértékbenvettékigénybefizetésiforgalmukteljesítésére.
2017-benugyannövekedettaVIBER-benasorbanállásokszáma,azonbanasor-
baneltöltöttátlagosidőcsökkentésjellemzően1óránálrövidebbideigtartott.

2017-ben sem érte veszteség a 
KELER KSZF-et és a többi klíringtagot 
a megnövekedett számú és értékű 
klíringtagi késedelmes teljesítéséből 
fakadóan. 

AKELERKSZFkockázatkezelésikeretrendszere2017-benissikeresenkezelte 
aklíringtagokkésedelmesteljesítésébőleredőmegnövekedettkockázatokat. 
AKELERKSZF2017-benazelőzőévinélkétés félszer többkésedelmes tel-
jesítést regisztrált,másfélszermagasabbösszértékben.Ezekháromnegyede 
atőkepiachoz,mígatöbbiazelszámoltenergiapiacokhozkapcsolódott.Atőke-
piaciesetekmindegyikébenértékpapíroldali,mígazenergiapiaconpénzügyiés
biztosítékkésedelemtörtént.Egyklíringtaglikviditásiproblémájaokozott2017-
bentöbbnapigfennállóenergiapiacikésedelmesteljesítést,melyetaKELER
KSZFmegfelelőenkezelt.Azutóbbiesetbenérintettklíringtagklíringtagságát
megszüntették,ígyatovábbiakbannemjelentkockázatotsemaKELERKSZF-re,
sempedigapiacranézve.

A KELER Központi Értéktár határidő-
ben beadta engedélykérelmét az ér-
tékpapír-kiegyenlítésről és a központi 
értéktárakról szóló Európai Uniós 
rendelet (CSDR) szerinti engedély 
megszerzéséhez.

ACSDRapénzügyieszközökUniónbelülibiztonságos,hatékonyészökkenőmen-
teskiegyenlítésételőmozdítóésaközpontiértéktárakegységesszervezetiés
irányításistruktúrájátmeghatározószabályrendszer.AKELER-nekaCSDRszerinti
engedélykérelmétarészletszabályokattartalmazótechnikaisztenderdek(RTS)
megjelenésétkövetőhathónaponbelülkellettbenyújtaniaazMNB-hez.AKELER-
nek,mintszakosítotthitelintézetneknemcsakaközpontiértéktári,hanemaban-
kijellegűkiegészítőszolgáltatásairavonatkozóanisengedélyeztetnikellatevé-
kenységét.Azengedélyezésifolyamatlezárása2018másodikfelébenvárható.
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Az MNB a KELER KSZF nemzetközi 
engedélyező kollégiumával együtt-
működve megtárgyalta a KELER KSZF 
2017-es tevékenységét, melyet az 
EMIR szabályozásnak megfelelőnek 
minősített.

2017.novemberébenazMNBvezetésévelaKELERKSZFnemzetköziengedé-
lyezőkollégiumaévesülésénmegtárgyaltaa2017-esévlegfontosabbesemé-
nyeit,engedélyezettszolgáltatásait,valamintaKELERKSZFrövidésközéptávú
terveit.Azüléskiemelttémáiközétartozottakkv-piacazonnaliügyleteinek
elszámolásaésgaranciavállalása,aBRMromániaiárutőzsdeszámáratervezett
határonátnyúlóelszámolásiésgaranciavállalásiszolgáltatás,aCEEGEXügyletek
elszámolásidevizájánakforintróleuróraváltozása,illetveaCEEGEXhatáridős
gázügyletekátvezetéseaMiFIDszabályozásértelmébenszabályozottpiacnak
minősülőHUDEXgázpiacra.Atestületmegerősítette,hogyaközpontiszerződő
félműködésemegfelelanemzetköziszabályozáselvárásainak.

A nemzetközi piaci szereplőkkel való 
szorosabb együttműködés hatéko-
nyabbá teszi a kibertámadások elleni 
felkészülést.

AzMNBfolyamatosannyomonkövetiakiberbiztonsággalkapcsolatosnemzet-
köziiparágiajánlásokatésazokrelevánsrészeitbeépítisajátfelvigyázóimódszer-
tanába,rendeleteibeésajánlásaiba.MindemellettazMNBévekótarésztvesz
apénzügyiinfrastruktúrákkiberbiztonságávalfoglalkozóEKB-smunkacsoportban.
Amunkacsoportfelmérteésértékeltearelevánseurópaipénzügyiinfrastruktúrák
felkészültségét.Azesetlegesentapasztalthiányosságokmegszüntetésérekonkrét
javaslatokatistett.Aközeljövőbenalakulmegpiaciszereplőkésszabályozókrész-
vételévelegykiberbiztonsággalfoglalkozónemzetközimunkacsoport,aminekcélja
azegyüttműködéserősítéseésazegyszerűbbésgyorsabbinformációmegosztás.

A pénzforgalmi szolgáltatók a 2017-
ben elvégzett hatósági ellenőrzések 
alapján főként az ügyfelek tájékoz-
tatására, valamint a fizetési művelet 
összegének haladéktalan jóváírására 
vonatkozó szabályokat nem tartják 
be.

A2017-benelvégzettpénzforgalmihatóságiellenőrzésekáltalánostapaszta-
lata,hogyavizsgáltpénzforgalmiszolgáltatókműködésemegfelelő,azonban
mindegyikkövetetteljogszabálysértést.A15intézménynélelvégzettellenőr-
zéssoránösszesen156esetbenkerültmegállapításrajogszabályirendelkezés
megsértése.Ezeküzletihatásukattekintveesetenkéntveszélyeztettékafize-
tésiforgalomlebonyolításánakkiszámíthatóságát.Apénzforgalmiszolgáltatók
akésedelmesenvagyhibásanteljesítettfizetésimegbízásokkal,valamintanem
megfelelőtájékoztatásbóladódóankisebb-nagyobbmértékbenveszteségetis
okoztakazügyfeleknek(pl.azügyfelekcsakkésőbbrendelkezhettekazőket
megilletőösszegekfelettvagynemvoltinformációjukaköltségmentesutóla-
gostájékoztatáslehetőségéről).A2017-benazelvégzetthatóságiellenőrzések
alapjánésa2016-osévrőláthúzódóvizsgálatokkalegyüttösszesen75millióFt
bírságkiszabásárakerültsor.

Az ügyfelek érdekében az MNB el-
kezdte a fizetési számla váltásáról 
szóló kormányrendelet betartásának 
hatósági ellenőrzését, mely rávilágí-
tott egyes intézmények nem megfele-
lő gyakorlatára.

A 2017. évi hatósági ellenőrzések során az MNB megállapította, hogy
aszámláváltásifolyamathozkapcsolódószámlamegszüntetést–amelyaszám-
laváltási folyamatbefejező lépésénektekinthető–,ahitelintézetektöbbal-
kalommalolyanesetbenismegtagadták,amelyreatörvénynembiztosított
lehetőséget.Azelutasításleggyakoribbindokaazvolt,amikorazügyfélfizetési
számlájáhozfizetésikártya,illetveegyébszolgáltatás(internetbank,SMSszol-
gáltatás)istartozott.Továbbihiányosságkéntjelentmeg,hogyahatáronátnyúló
számlaváltásmegkönnyítéséhezkapcsolódótájékoztatásikötelezettségeiknek
alegtöbbvizsgáltintézménynemtetteleget.
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Az azonnali fizetés szabályozása 2017 
végén elkészült, a tervek szerint 2019. 
július 1-től használható lesz Magyar-
országon a nemzetközi mércével is 
innovatív, új szolgáltatás.

Azazonnalifizetésirendszerlétrehozásamindenérintettközösérdeke,arend-
szerre épülő szolgáltatásokkal jelentős mennyiségű készpénzes tranzakció
elektronizálásaváliklehetővé.Aközéptávonnemzetköziszintenisszéleskörben
azonnaliváválópénzforgalomszámosgazdaságifolyamatmodernizálásátteszi
lehetővé.2017-benaGIROZrt.megkezdteazazonnalifizetéseketfeldolgozó
központiinfrastruktúraésakiegészítőszolgáltatásokattámogatótovábbirend-
szereklétrehozását,ezzelpárhuzamosanpedigacsatlakozópénzforgalmiszol-
gáltatóknáliselindultakafejlesztések.ÉvvégénazMNBelfogadtaésközzétette
azazonnalifizetésekrevonatkozójogszabályielőírásokat,valamintnyilvánossá
váltakarendszerműködésénekrészleteitleírószabálykönyvekis.Arendszer
biztonságos,megbízhatóműködéséttámogatólikviditáskezelésikeretrendszer
véglegesítéseisfolyamatbanvan.

Az MNB és a GIRO innovatív techno-
lógiák bevezetésével támogatja az 
azonnali fizetésen alapuló modern és 
ügyfélbarát szolgáltatások fejleszté-
sét.

Azazonnalifizetésirendszerrelmegvalósulóvalósidejűpénzforgalomhatéko-
nyabbátesziapénzügyiszektorműködését,valamintnöveliagazdaságver-
senyképességét.Aminélkedvezőbbnemzetgazdaságihatásokeléréséhezolyan
széleskörbenhasználhatófizetésimegoldásokravanszükség,amelyekafizetési
helyzetektúlnyomótöbbségébenbiztosítjákazazonnalifizetéslehetőségét.
Aközpontirendszerfunkciói(pl.aszámlaazonosítókénthasználhatómobilszá-
mokése-mailcímek, illetveafizetésikérelemüzenetek)támogatjákamo-
dernfizetésiszolgáltatásokfejlesztését.AzMNBésapiacközösérdeke,hogye
szolgáltatásokazügyfelekszámáraolcsóklegyenek,azárazásszerkezetepedig
atranzakciószámjelentősnövekedésétösztönözze.Aszükségesberuházások
megtérülésétnemamagasáraknak,hanemamegjelenőújtranzakciósforga-
lomnakkellbiztosítania.AzMNBhatározottelvárása,hogyapiaciszereplőknél
márazinduláskorelérhetőeklegyeneknyíltszabványokonalapuló,átjárható,
egyszerűenkezelhetőésbiztonságosazonnalifizetésimegoldások.

Az azonnali fizetési alapszolgáltatásra 
kiterjedő fizetési márka hozzájárulhat 
az azonnali fizetés elterjedéséhez és 
elősegíti az alapszolgáltatásra épülő, 
innovatív fizetési megoldások megje-
lenését.  

Afizetésimárkastratégiacélja,hogyazalapszolgáltatásokatszéleskörbenmeg-
ismertesseafizetésiszolgáltatásthasználóéspotenciálisanigénybevevőügyfe-
lekkel.Fontos,hogyfizetésimárkaakiegészítőszolgáltatásokfejlesztésébecsak
alegszükségesebbmértékbenavatkozzonbele.Ezzeltáglehetőségetbiztosítva
aversenynek,azinnovációkelterjedésénekezenatéren,amellyelszámosúj
kiegészítőszolgáltatásimárkaiskialakulhat.Afizetésimárkánaknemszükség-
szerűenrészei,deahhozajánláskéntkapcsolódhatnakafizetésiszolgáltatások
egységesítésétbiztosítóadatbeviteliszabványokésalapvetőfizetésifolyamatok
leírásai,amelyeketazérintettekegymássalegyüttműködve,vagyegyedilegdol-
goznakki.Aszabványokésfolyamatoknyílttátételévelafizetésiszolgáltatások
közöttiátjárhatóságmegteremthető.

A pénzforgalom fejlesztésének közép-
távú stratégiai céljaként a hazai elszá-
molási rendszerek konszolidációját 
tűzte ki az MNB.

Azazonnalifizetésirendszermagyarországibevezetésévelegyolyankorszerűés
rugalmasinfrastruktúraállmajdahazaipénzforgalmiszereplőkrendelkezésére,
amelyelméletilegazazonnalifeldolgozásikötelezettségalánemesőtranzakciók
kezeléséreishasználhatólehet.Mivelapénzforgalombanalapvetőfontosságú
amérethatékonyság,ezértközéptávonérdemesmegfontolniegyesjelenlegi
infrastruktúra-elemek(napközbenielszámolás,éjszakaielszámolás)konszolidáci-
óját.Azegyesrendszerelemekösszevonásárólazonbancsakazazonnalifizetési
rendszerfunkcióinakésazegyestranzakciótípusokátterelésiköltségeinekés
lehetőségeinekismeretébenlehetdönteni.EzekfigyelembevételévelazMNB
2018folyamánrészletesközéptávúinfrastruktúrastratégiátkészít.
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A digitális jegybankpénz lehetséges 
előnyeit és kockázatait világszerte 
vizsgálják a központi bankok, így az 
MNB is. 

Azelmúltévektechnológiaiinnovációjarévénelméletbenlehetővévált,hogy
ajegybankokdigitálisformábanisteremtsenekszéleskörbenelérhetőjegy-
bankpénzt.Adigitálisjegybankpénzbevezetésealapvetőenváltoztatnámeg
apénzügyiközvetítőszektorműködésétéstöbbszempontbólérintiaközponti
bankokfeladatkörét.Azérintettjegybankiterületekközétartozikapénzfor-
galom,amelynekhatékonyságanőhetazújtípusújegybankpénzforgalomba
hozatalával,mertakészpénzköltségeselőállításaéskezelésehelyettadigitális
formátumtársadalmiszintenmegtakarításteredményezhet.Azonbanszámos
kihíváséskockázatisfelmerül,nemcsakapénzforgalom,deamonetárispolitika
éspénzügyistabilitásszempontjábólis.AzMNB,összhangbantöbbekközöttaz
angol,adán,asvédjegybankvagyazEurópaiKözpontiBankelemzésimunká-
jávalszakmaiszempontbólfontosnaktartjaakérdésmegalapozottvizsgálatát.

A virtuális pénzek fizetési rendszer-
ben betöltött szerepét folyamatosan 
nyomon követi az MNB, ugyanakkor 
jelenleg nem várható jelentős forga-
lomnövekedés ezen a téren.

Azelmúltévekbenegyretöbbvirtuálispénz jelentmeg,amelyközpontiki-
bocsátóésműködtetőintézménynélkül,legtöbbszörablokklánctechnológia
felhasználásávalajelenlegipénzügyiszektortólfüggetlenszolgáltatásokatkínál.
Ugyanakkorezenújtípusúpénzekszerepeapénzforgalombanrendkívülkorlá-
tozott,elsősorbanéppenannakköszönhetően,hogydecentralizáltjellegükés
ebbőlfakadótulajdonságaik(példáulajelentősárfolyam-volatilitás,vagyaru-
galmatlanpénzkínálat)miattnemképesekmegfelelőenbetölteniapénzfunkció-
kat.UgyanakkorazMNB,együttműködvemásállamiszereplőkkel,anemzetközi
tendenciákatkövetvefolyamatosanvizsgáljaaztakérdést,hogykell-eésha
igen,akkormilyenmódonszabályozniavirtuálispénzekműködését.

Az új Pénzforgalmi irányelv átülteté-
sével a nem banki innovatív szereplők 
működése hazánkban is fokozhatja 
a versenyt, emelheti az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatások színvonalát és 
biztonságát. 

A2018januárjábanhatálybalépettújPénzforgalmiirányelvszigorúbiztonsági
szabályokbetartásamellettlehetővéteszi,hogyazügyfelekinnovatívharmadik
félszolgáltatókatvegyenekigénybepénzforgalmiműveleteiklebonyolításához.
Ezenszabályokatabiztonságoskommunikációróléserősügyfél-hitelesítésről
szólószabályozástechnikaisztenderdekhatározzákmeg.Azirányelvszabályai-
nakalkalmazásátsegítőegyeskiegészítőszabályokmégnemléptekhatályba,
amelyekmiattahatálybalépéséigtartóátmenetiidőszakbanazirányelvegyes
szabályainaknem,vagyeltérőenkellapénzforgalmiszolgáltatóknakmegfelel-
niük.Azújtechnikai,biztonságikövetelményekmiattátkellalakítaniazMNB
ellenőrzésigyakorlatátis.
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1. Bevezetés

A Magyar Nemzeti Bank jegybanktörvényben rögzített 
alapvető feladata, hogy a pénzforgalom zavartalan lebo-
nyolítását és az azt támogató fizetési és elszámolási rend-
szerek megbízható és hatékony működését elősegítse. 
Amennyibenagazdaságiszereplőkaköltséghatékony,gyors
ésbiztonságoselektronikusfizetésimódokatajelenleginélis
nagyobbmértékbenhasználnák,afizetésitranzakciókterén
jelentőserőforrásoklennénekmegtakaríthatóktársadalmi
szinten,amikedvezőenhatnaagazdaságversenyképességé-
nekésnövekedésénekszintjéreis.Ehhezazonbanarravan
szükség,hogyafizetésihelyzetektöbbségébenakészpénz
mellettlehetőséglegyenazelektronikusfizetésieszközök
egyszerűésbiztonságoshasználatáraalacsonyésátlátható
költségekmellett.Emellettelengedhetetlen,hogyahazai
pénzügyi infrastruktúrákmagas szintű szolgáltatással és
a jogszabályoknakmegfelelően támogassák a gazdasági
szereplők által kezdeményezett reálgazdasági és pénz-
ügyitranzakcióklebonyolítását.Emiattalapvetőjegybanki
feladat a pénzügyi infrastruktúrák felvigyázása. 2017-től
apénzügyiinfrastruktúrákfelvigyázásakiegészültazérték-
papír-kiegyenlítésirendszer,aközpontiértéktáriésaköz-
pontiszerződőféltevékenységfelügyeletével.Arendszerek
megbízhatóságának,biztonságának,hatékonyságának,likvi-
ditáskezelésének,arendszerekközöttikapcsolódószolgál-
tatásoknakanyomonkövetéseéselemzéseegykockázat
alapúfelvigyázóikeretrendszeralapjántörténik.Ezenke-
retrendszernekrészévéváltaközpontiszerződőfelekre,va-
lamintazértékpapír-kiegyenlítésirendszerekreésközponti
értéktárakrajogilagkötelezőérvényűnemzetköziszabályo-
zásnakvalómegfelelésvizsgálatais.AzMNBahitelintézetek
ésegyébpénzforgalmiszolgáltatókpénzforgalmihatósági
ellenőrzése soránahiányosságok feltárásával hozzájárul
azokjogszabálykövetőmagatartásánakerősítéséhez.Ezáltal
elősegítiapénzügyiközvetítőrendszermegbízható,szabály-

követőműködését,azügyfelekszámárakiszámíthatópénz-
forgalmifolyamatokbiztosításátésezenkeresztülaszolgál-
tatásokatigénybevevőfogyasztókhatékonykiszolgálását.

Az MNB alapvetően katalizátorként vesz részt a hatékony-
ság növelésében: elemzéseket készít, valamint aktív koor-
dináció és párbeszéd segítségével igyekszik megteremteni 
azokat a feltételeket, amelyek elősegítik, hogy az érintet-
tek a társadalmi érdekek figyelembevételével döntsenek. 
Az elektronikus fizetési eszközök jelenleginél szélesebb
körű használatának számos pozitív hatása lehet a hazai
gazdaságra.Növelhetőveleapénzforgalomhatékonysága,
csökkenthetőkatranzakcióklebonyolításáhozfelhasznált
erőforrások, segíthetia rejtettgazdaságvisszaszorítását,
mindezeknekköszönhetőenpedigtámogatjaagazdasági
növekedéstis.UgyanakkorazMNBakatalizátorifunkcióján
túlszabályozzaapénzforgalomlebonyolítását,ígyMNB-el-
nökirendeletbenelőírtkövetelményekenkeresztültudja
alakítaniapénzforgalmiszolgáltatásokpiacát.

Ajelentéselsőrészebemutatjaapénzforgalomhatékony-
ságánakvizsgálatasoránahazaielektronikusfizetésimódok
használatátésfejlődésitendenciáit,azelektronikuspénz-
forgalomhozkapcsolódóvisszaélések,valamintapénzfor-
galombólszármazóbevételekésalakosságipénzforgalmi
szolgáltatásokárazásánakalakulását. Ezt követőenhazai
pénzügyi infrastruktúrák működésével és azok felvigyá-
zásávalkapcsolatos fejlemények ismertetésérekerül sor.
Emellettfoglalkozikapénzforgalmiellenőrzésektapaszta-
lataivalis.Ajelentésmásodikrészeháromkiemelttémát
tárgyalrészletesen,azazonnalifizetésirendszerbevezeté-
sét,apénzforgalomközéptávústratégiaiirányait,valamint 
az új Pénzforgalmi irányelv kapcsán felmerülő lényeges,
gyakorlatikérdéseket.
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2. A hazai fizetési rendszer működése

A pénzforgalom, valamint a pénzügyi infrastruktúrák meg-
bízható és hatékony működése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a reálgazdasági és pénzügyi tranzakciók megvalósul-
janak.A jegybankivagykereskedelmibankiszámlapénz-

bentörténőfizetések,valamintazértékpapírokkalésegyéb
pénzügyieszközökkelvégrehajtotttranzakcióklebonyolítá-
sáhozolyanközpontirendszerekrevanszükség,amelyek
biztosítják a tranzakciók elszámolását és kiegyenlítését.

1. ábra
A hazai pénzügyi infrastruktúra áttekintő ábrája
(2017)

átutalás3

postai
pénzbefizetési

fizetési számlára

CLS-ben

devizaügyletek
(forint oldal)

OTC piac

garantált tőzsdei
azonnali piac

garantált tőzsdei
származékos piac

Jelmagyarázat:
pénzmozgás pénzmozgás

értékpapírmozgásügyletkötés

fizetési kártyával

műveletek

12 832 mrt Ft4

csoportos
beszedés3

Bankközi klíring 
rendszer (BKR)*

Fizetési kártya
elszámolási rendszerek

Posta Elszámoló
Központ

CLS*

KELER Csoport KELER Csoport

Elszámolás

464 mrd Ft

15 799
mrd Ft1

86 750
mrd Ft2101 333 mrd Ft

715 611 mrd Ft

2069 mrd Ft

19 096
mrd Ft

193 934
mrd Ft

779 mrd Ft

77 mrd Ft

111 925 mrd Ft

193 934 mrd Ft5

2 909 mrd Ft5

2 365 mrd Ft5

nincs adat

nincs adat nincs adat

Kiegyenlítés

MNB
Ügyfélszámla-

vezető
rendszer

  VIBER*
(RTGS)

*

*

1  A BKR éjszakai elszámolás során normál rend szerint elszámolt megbízások értéke
2 A BKR napközbeni elszámolás során elszámolt megbízások értéke
4 az on-us tételeket nem tartalmazza
5 A teljes forgalomnak csak a bankközi része kerül elszámolásra a kártyatársasági rendszerekben
6 Ügyletkötés (bruttó forgalom)
* felvigyázott rendszerek
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AVIBERazMNBáltalüzemeltetettvalós idejűbruttóki-
egyenlítésirendszer,amelyelsősorbanarésztvevőkegymás
közötti,valamintügyfeleiknagyösszegűésidőkritikuspénz-
éstőkepiacitranzakcióinak,illetveakapcsolódópénzügyi
infrastruktúrák(BKR,KELER-csoport,CLS)elszámolásának
kiegyenlítéséreszolgál.ABankköziKlíringRendszer(BKR)
aGIROZrt.(GIRO)általműködtetettfőkéntalakosságés
vállalatokkisösszegűfizetéseitelszámolóbruttófizetési
rendszer,melynekkételszámolásimódjaanapközbeniel-
számolásésazéjszakaielszámolás.AGIROafizetésimeg-
bízásokelszámolásátvégzi,mígakiegyenlítésazMNB,mint

teljesítőfélfeladata.Abankkártyástranzakciókelszámolása
akártyatársaságok(Visa,MasterCard)nemzetközirendsze-
reiben,mígapostaifizetésimódokéjellemzőenaPostaEl-
számolóKözpontban(PEK)történik.AKELER-csoporttagjai,
aközpontiértéktár(KELER)ésaközpontiszerződőfél(KELER
KSZF)értékpapírelszámolásiéskiegyenlítésiszolgáltatást
végeznek,valamintnyilvántartjákahazaikibocsátásúérték-
papírokat(1.ábra).AzMNBfelvigyázóitevékenységehazai
viszonylatbanaVIBER,aBKR,aKELERésaKELERKSZFmű-
ködéséreterjedki,továbbáazMNBrésztveszaCLSésT2S
nemzetközikooperatívfelvigyázásábanis.
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2.1. Pénzforgalmi folyamatok

1IlyésTamás–VargaLóránt(2018):Akereskedőkfizetésikártya-elfogadásaMagyarországonazonlinepénztárgépekadataialapján.Hitelintézeti
Szemle,17.évf.1.sz.2018.márciushttp://www.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/hsz-17-1-t4-ilyes-varga.pdf

2.1.1. AZ ELEKTRONIKUS FIZETÉSI 
FORGALOM ÉS AZ EZT BIZTOSÍTÓ 
INFRASTRUKTÚRA

2017-ben folytatódott az elektronikus pénzforgalom 
korábbi években tapasztalt dinamikus bővülése, amely 
elsősorban a bankkártyás fizetések egyre növekvő nép-
szerűségére vezethető vissza(2.ábra).Akártyásvásárlási
forgalomemelkedése2017-bentöbbmint25százalékvolt
amegelőzőévhezviszonyítva,azazakorábbiévekbenelért
jelentősmértékűforgalomnövekedéstovábbfokozódott.
Acsoportosbeszedésekszámaazelmúltévek tendenci-
ájávalösszhangban3százalékkalemelkedett,azátutalási
forgalombővüléseezzelszembenmeghaladtaaz5százalé-
kot,amikimagaslónaktekinthetőakorábbiévekhezképest.
Akészpénzfelvételekszámakismértékben,1százalékkalkö-
zel116milliódarabranőtt.

Az adóhivatalhoz bekötött online pénztárgépek forgal-
mánkeresztülahazaifizetésiszokásokgyakorlatilagatel-
jes kiskereskedelmi szektorban közvetlenül vizsgálhatók. 

Azanonimizáltanátadott2015-16-osadatbázisbólazMNB
elemzéstkészítettazelektronikusfizetésekkiskereskedelmi
szektorbanjellemzőhasználatáravonatkozóan.1 

A hazai online pénztárgépek által bonyolított forgalom
éventeátlagosan3,7milliárdtranzakció,közel10ezermil-
liárdforintértékben.Akészpénzestranzakciókértékbenés
számaránybanisjelentősrészétteszikkiaforgalomnak.Az
adatbázisbanszereplő704milliókártyástranzakcióelma-
radaMagyarNemzetiBankstatisztikaiadatszolgáltatásában
jelentett888milliótranzakciótól.Ennekazoka,hogyazon-
linepénztárgépeknemmindenüzlethelységbenkötelezőek,
példáulaszolgáltatószektorjelentősrészenemszerepelaz
adatbázisban.Azegyébforgalomösszességébenelenyésző.
Avizsgáltidőszakbanisnőttazelektronikustranzakcióksú-
lya,amiegybenaztjelentette,hogyakészpénzesfizetések
átlagértéke2000forintról2100forintraemelkedett,míg
akártyástranzakciókátlagértéke6300forintról6000fo-
rintracsökkent.(1.táblázat)

1.táblázat
Az online pénztárgép (OPG) adatbázis aggregált 
jellemzői

2015 2016

Fizetési műveletek 
száma összesen

3,63milliárddb 3,74milliárddb

Készpénzes 
fizetések száma

90,00% 87,70%

Kártyás vásárlások 
száma

8,70% 10,40%

Egyéb fizetési 
műveletek száma

2,50% 3,10%

Fizetési műveletek 
összesített értéke

9134milliárdFt 9780milliárdFt

Készpénzes 
fizetések értéke

74,30% 71,50%

Kártyás vásárlások 
értéke

21,70% 23,70%

Egyéb fizetési 
műveletek értéke

4,00% 4,80%

2. ábra
A fizetési számlához kapcsolódó főbb fizetési 
műveletek forgalma
(2012-2017)
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http://www.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/hsz-17-1-t4-ilyes-varga.pdf
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A pénzforgalmi infrastruktúra fejlődése elsősorban a fi-
zetési kártyás elfogadói hálózat számottevő bővülésében 
mutatkozott meg az év során. 2017-benapénzforgalmi
szolgáltatókáltalvezetettfizetésiszámlákszámastabilan
10,5milliódarabkörülalakult,ésezenbelülazelsődlegesen
fizetésicélrahasználtszámlák6,6milliósszámábaniscsak
kismértékű,egyszázalékalattiemelkedéstörténtazelőzőév
végéhezképest.Közel2százalékkalnőttahazaikibocsátású
fizetésikártyákszáma,amelyazévvégénmeghaladtaa9,1
milliódarabot.Jelentősenbővültafizetésikártyáselfogadói
infrastruktúraazévsorán,amelyelsősorbanafizikaielfoga-
dóhelyek25százalékosnövekedésébenmutatkozottmeg,
így2017végénmár106ezerhelyenvoltelérhetőakártyás
fizetés.AzelfogadóhelyekenüzemelőPOSterminálokszáma
szinténszámottevően,közelnegyedévelnőttésmeghaladta
a136ezret.Azelfogadóihálózatbővülésébennagyszere-
pevoltaNemzetgazdaságiMinisztériumáltalmeghirdetett
országosPOS-telepítésiprogramnak,melynekkeretébenaz
acél,hogykétlépcsőbenösszesen60ezerújterminálthe-
lyezzenekkiazállamitámogatásrévénmérsékeltkereskedői
költségekmellett.Azinterneteselfogadóhelyekszámaaz
egyenletes,évesszinten11százalékosbővülésután2017
végéremegközelítettea9400-at.

Ma már a kiskereskedelmi forgalom döntő többségét le-
fedő üzletekben lehet kártyával fizetni. A2015-16-osOPG
adatbázisban szereplő hazai kiskereskedelmi üzleteknek
csakkevesebb,mintegyharmadarendelkezettkártyásfize-
tésilehetőséggel(53ezerüzlet174ezerüzletből),azonban
ezekazüzletekazösszforgalomtöbbmintkétharmadátad-
ták.Mivelafizetésikártyátelfogadóüzletekjellemzőenma-
gasabbforgalmatbonyolítanakle,akártyaelfogadóhelyek
összesena tranzakciók75 százalékátbonyolították le (3.
ábra).

A kis üzletek esetében a kártyaelfogadás még mindig je-
lentősen elmarad a nagyobbakétól. AzOPGadatokbólegy-
értelműenkiolvasható,hogyakártyaelfogadáslegnagyobb
mértékbenazadottüzletévesforgalmátólfügg.Azüzletek
méret szerinti eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy

számoskisméretűboltbóléskevesebbjelentősennagyobb
boltbólállahazaikiskereskedelmiszektor.Azüzlethelyek
közelfelekevesebb,mint10millióforintévesforgalommal
rendelkezikéscsakkisaránybanfogadelfizetésikártyát.

A2015és 2016adatait átfogóOPGadatbázis összesen7,4milliárdegyedi tranzakciót tartalmaz.Amintában
szereplő nagyságrendileg 120 ezer kereskedelmi egység jelentős részben lefedi a kiskereskedelmi forgalmat.
A2015-reés2016-ravonatkozóadatoktúlnyomórésztkiskereskedelmiüzletekrevonatkoznak,vendéglátóés
szálláshelyek ennek csak kisebb részét jelentik. A forgalom összértéke nagyságrendileg kevesebb, mint fele
anemzetiszámlákbanszereplő„háztartásokfogyasztásikiadásai”sornak,akiskereskedelmiforgalomértékével
viszontnagyságrendilegösszevethető.Akiadásioldalkimaradórészeifőkéntaszolgáltatószektorhozéslakhatá-
siköltségekhezkapcsolódnak.

1. keretes írás
Az online pénztárgép (OPG) adatbázis fő jellemzői

3. ábra
Kártyaelfogadó üzletek statisztikái
(2016-os az OPG adatbázis alapján)
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4. ábra
Üzletek gyakorisága és kártyaelfogadási aránya éves 
forgalom szerint
(Ft) 2015-2016
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Azüzletekmásikfelejellemzőena10és100millióséves
forgalomközéesik,esetükbenakártyaelfogadásterősen
befolyásoljaaméret.Atöbbszázmillióforintosévesforga-
lomfelettiüzleteknélakártyaelfogadásszinteteljeskörű,
azonbanszámszerűlegezkevésüzletetjelent.(4.ábra)

Minden korábbinál nagyobb mértékű volt a kártyás vá-
sárlási forgalom bővülése 2017-ben.Ahazaikibocsátású
kártyákkal bel- és külföldön lebonyolított fizetési forga-
lommintegy26százalékkalemelkedettadarabszámotés
atranzakciókértékéttekintveegyaránt.Ezazelmúltévek-
ben tapasztalt, egyébként szinténdinamikusnövekedési
ütemetismeghaladta.Azelmúltévektendenciájávalössz-
hangban2017-benisakártyafizikaijelenlététnemigénylő,
elsősorbanazinternetenlebonyolítottvásárlásiforgalom
voltazegyikleggyorsabbanfejlődőszegmens,amiazelőző
évhezképest35százalékkörülnőttatranzakciókdarabszá-
mátésösszértékétnézve.Ennekellenéreaze-kereskede-
lemhezkötődőfizetésiműveletekmégmindigviszonylag
kisrészétadjákateljeskártyásforgalomnak.Ahazaikár-
tyabirtokosok általmagyar és külföldi internetes elfoga-
dóhelyeken828milliárdforintösszértékbenlebonyolított
mintegy77milliótranzakcióateljesvásárlásiforgalomkis
részét(darabszámban11százalékot,értékéttekintveközel
17százalékot)jelenticsupán.

A fizetési kártyás készpénzfelvételek száma nem válto-
zott jelentősen, míg a felvett pénz értéke kismértékben 
emelkedett az év során(5.ábra).2017-benakártyáskész-
pénzfelvételek számameghaladta a 108millió darabot,
amikismértékű,kevesebbmint2százalékosnövekedést
jelentett.Afelvettpénzösszértékeezzelszembennagyobb

mértékben,mintegy8százalékkalemelkedett,ígytöbbmint
7400milliárdforintotvettekfelapénzforgalmiszolgáltatók
ügyfeleiezenamódon,ami68ezerforintosátlagértéket
jelentettegytranzakciónál.Akészpénzfelvételek98száza-
lékátkezdeményezőlakosságiügyfelekesetébenazATM-en
lebonyolítottkisebb(64ezerforint)átlagértékűtranzakciók
jellemzőbbek,mígabankfiókiPOS-terminálokhasználata
inkábbamagasabbátlagértékű(254ezerforint),dekisebb
darabszámúműveletetbonyolítóvállalatiügyfelekhezkap-
csolódik.

2017-ben az érintéses technológia használata vált megha-
tározóvá a kártyás vásárlások esetében, amely főleg az ezt 
támogató infrastruktúra gyors ütemű bővülésére vezet-
hető vissza(6.ábra).Ahazaikibocsátásúkártyákkalbelföl-
dönlebonyolítottérintésesvásárlásokszáma65százalékkal
emelkedett,értékepedigközelmegduplázódott2017-ben
azelőzőévhezképest.Ennekeredményekéntpedigmáraz
összesvásárlástöbbmintkétharmada(412milliódarab)
történtilyenmódon,amiértékbenateljesforgalomfelét
(2326milliárdforint)tetteki.Ezzelszembenahagyomá-
nyosfizikaivásárlásitranzakciókszámatöbbmintnegyed-
évelcsökkent2016-hozviszonyítva.Azérintésesforgalom
bővülésenagybanvisszavezethetőazinfrastruktúraelmúlt
évekbentapasztaltdinamikusbővülésére.Azérintésesfunk-
cióvalrendelkezőfizetésikártyákszámaközel18százalékkal
nőtt2017-benazelőzőévhezképest,ígymárakártyák72
százalékarendelkezikezzelafunkcióval.Azelfogadóihálózat
tekintetébenisszignifikáns,közel36százalékosemelkedés
mutatkozottazérintésestechnológiáttámogatóPOS-ter-
minálokszámánakbővülésében,ígymáraterminálok83
százalékánállehetettezzelamegoldássalfizetni.

5. ábra
A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal belföldön és 
külföldön lebonyolított tranzakciók éves növekedési 
üteme (az előző év azonos időszakához viszonyítva)
(2011-2017)
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6. ábra
Az érintőkártyás technológia terjedése a 
magyarországi fizetési kártyás rendszerben
(2012-2017)
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A kártyás vásárlások túlnyomó többsége 50 ezer forint 
alatti értékben történik, és a kisértékű fizetéseknél az 
érintéses technológia használata a meghatározó (7.ábra).
Akártyásvásárlásokértékhatárszerintimegoszlásáttekint-
veelmondható,hogya forgalom60százalékátaz5ezer
forintalattifizetésekteszikki.Ezekközöttakisértékű,5ezer
forintalattifizikaikártyásvásárlásokközötttöbbmint75
százalékazérintésestranzakciókaránya,deméga10és50
ezerforintközöttifizetésekesetébenisilyenmódonbonyo-
lítjákafizikaitranzakciók56százalékát.Azadatokalapján
emellettazislátható,hogy50ezerforintfölöttiértéksávban
drasztikusancsökkenakártyahasználat.

2.1.2. A PÉNZFORGALOM 
HATÉKONYSÁGA NEMZETKÖZI 
ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

A hazai elektronikus fizetések elmúlt években tapasztalt di-
namikus fejlődése a pénzforgalom hatékonyságát mérő mu-
tatók értékének emelkedésében és európai átlaghoz történő 
felzárkózásban is megmutatkozott(2.táblázat).Ahazaipénz-
forgalomfejlettségéthárommutatóvalmériazMNB,amelyek
alegfontosabbpénzforgalmiterületeketfedikle.Ezekmind-
egyikénélfolytatódottafolyamatosnövekedés2017-benis,
melynekeredményekéntazEurópaiUnióátlagáhozisegyre
jobbanközelítahazaipénzforgalomhatékonysága.

Az átutalások GDP-hez viszonyított arányát tekintve a hazai 
pénzforgalom már Európa legfejlettebb harmadába tarto-
zik(8.ábra).AlegkisebbnövekedésazátutalásokGDP-hez

viszonyított arányának tekintetébenmutatkozott, amely
2017-benmeghaladtaa2016-osértéket,ugyanakkorezen
aterületenmáregyébkéntiscsekélymértékűazelmara-
dásazUnió17,7-szeresátlagosarányától.Atöbbieurópai
országgalösszehasonlítvaelmondható,hogyezenatéren
a hazai pénzforgalom fejlettsége meghaladja a legtöbb 
Unióstagállamét.

7. ábra
A fizetési kártyás vásárlási forgalom értékhatár 
szerinti megoszlása
(2017)
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2. táblázat
A magyarországi pénzforgalom fejlettségét jellemző mutatószámok alakulása uniós összehasonlításban
(2012-2017)

Mutató Számítás Magyarország Európai 
Unió

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016

Átutalások Átutalásokévesösszege
/GDP

13,6 13,6 14,21 14,51 16,01 16,2 17,7

Vásárlások
elektronikus
fizetése

Bankkártyásésegyéb
elektronikusanfizetett
vásárlásokévesösszege
/Éveslakossági
fogyasztás

11,8% 13,0% 14,8% 17,4% 20,7% 24,3% 35,9%

Közüzemiés
egyéb
szolgáltatások
számláinak
elektronikus
fizetése

Csoportosbeszedések
ésegyébelektronikus
számlafizetésekbecsült
évesösszege/
Számlafizetésekbecsült
évesösszege

23,5% 24,3% 25,4% 33,5%1 39,2%1 43,9% 70%2

Forrás: MNB, EKB, Eurostat
1 Adatszolgáltatói javítások miatt eltérés a korábban publikált adattól
2 Becsült érték az EU-országok egy főre jutó csoportos beszedési adatai, és jegybanki elemzések alapján.
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A kiskereskedelmi vásárlásoknál egyre gyakoribb az elekt-
ronikus fizetés, amely elsősorban a kártyás fizetések gyor-
suló ütemű elterjedésére vezethető vissza, ugyanakkor 
jelentős tér van még a bővülésre (9.ábra).Avásárlások
elektronikusfizetésérevonatkozómutatóértékeatavalyi-
nálisnagyobbmértékben,3,6százalékponttalemelkedett,
amelytúlnyomórésztafizetésikártyásvásárlásimódegyre
növekvőnépszerűségénekeredménye.Akártyásvásárlási
forgalom25százalékosévesbővülésenagybanköszönhető
azérintésestechnológiaszéleskörűelterjedésének,amely
olyankisértékűfizetéseknél isgyorséskényelmeselekt-
ronikusalternatívátjelent,melyeknélkorábbanszinteki-
zárólagkészpénzthasználtak.Akártyásvásárlásiforgalom
nemzetköziösszehasonlításbanisfigyelemreméltóbővü-
léseegyúttalazt is jelenti,hogyazelmúltévekbengyors
ütembenközelítettahazaifejlettségazeurópaiszinthez,és
2017-benmárazeurópaiátlagkétharmadátérteelama-
gyarérték.Ugyanakkormáseurópaiországokkalamagyar
mutatóértékétösszevetveazislátható,hogyjelentőstér
vanmégabővülésreezenatéren,amiahazaipénzforgalmi
szolgáltatókszámáraistovábbiüzletilehetőségethordoz 
magában.

Akártyahasználatotbefolyásolótényezőketjobbanmegért-
hetjükazOPGadatbázisbóllevonhatókövetkeztetésekből.

A kártyahasználati hajlandóság kezdetben a fizetés érté-
kétől függően nő, azonban egy bizonyos pont felett fo-

2 http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051
3 http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051

kozatosan csökken. A2015-16-osOPGadatokalapjánaz
üzletmérethezhasonlóanatranzakciókértékétisnagyszá-
múkisértékűéskisszámúnagyértékűtranzakciójellemzi.
Atranzakciókfele1000forintnálkisebbértékűésközel70
százaléka3000forintnálkisebb.Mivelakisértékűtranzak-
cióknál jelentősen alacsonyabb a kártyahasználati arány
ésaforgalmataz ilyentípusútranzakciókdominálják,az
átlagoskártyahasználatiarányisalacsonymarad.Akártya-
használatiarányfolyamatosannő30ezerforintig,mígutána
csökkennikezdésamillióstételeknélmárrendkívülala-
csony.Ajelenségpontosokanemismert,azonbanafeltéte-
lezéseinkszerintaháztartásoknállévőjelentőskészpénzben
tároltmegtakarításokadhatnakerremagyarázatot,amelyek
készpénzestranzakciókéntjelentkeznekakiskereskedelem-
ben.(10ábra)

A kártyás fizetési hajlandóságot jelentősen befolyásolja 
a készpénzes fizetés nehézkessége. Azértékkategóriáksze-
rintikártyaelfogadásiarányokjelentősbelsőheterogenitást
fednekel.Példakénta10ezerforintosértékkörülitranzakci-
ókátlagosan35százalékbankerülnekkiegyenlítésrekártyá-
val,azonbanezjelentősenfüggapontosértéktől.Afizetés-
hezszükségesbankjegyekésérmékszámánakemelkedése
jelentősennöveliakártyásfizetésvalószínűségét.Ezarra
utal,hogyakártyásfizetéstafizetésértékéntúlakényelmi
szempontokiserősenbefolyásolják.Másváltozókhatásá-
tólfüggetlenülegy10címletetigénylőfizetéshatszorna-
gyobbvalószínűséggelkerülkártyávalkiegyenlítésre,mint

8. ábra
Az átutalások GDP-hez viszonyított aránya az európai 
országokban
(2016)
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*: Az EKB adatai magukba foglalják a határon átnyúló átutalási forgal-
mat is, emiatt magasabb a magyar érték az 1. táblázatban közöltnél.
Forrás: EKB adatok2 alapján MNB szerkesztés

9. ábra
Vásárlások elektronikus fizetése az európai 
országokban
(2016)
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*: Módszertani eltérések és árfolyamváltás miatt kismértékben eltér 
a táblázatban közölt magyar értéktől.
Forrás: EKB és Eurostat adatok3 alapján MNB szerkesztés

http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051
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az egy címlettel közvetlenül kiegyenlíthető vásárlások. 
(11.ábra)

A hazai kártyahasználati hajlandóság is egyenletes ütem-
ben emelkedett 2015-16-ban, a jelenlegi trendek alapján 
az európai átlag egy évtized alatt elérhető. Az OPGadatok
alapján kártyahasználat időbelialakulása folyamatosnö-
vekedéstmutatottavizsgáltkétévben.Azösszesfizetési
tranzakcióközülakártyástranzakciókaránya20százalék-
ról25százalékranőttazonban,hacsakazelfogadóhelyek
forgalmátnézzük–azazolyanfizetésihelyzeteket,aholvan
lehetőségválasztaniakétfizetésimódközött–atényleges
arány30-35százalékközöttmozgott.(12.ábra)

A számlafizetések terén a közelmúltban lezajlott fejlesz-
tések kedvező hatással voltak az elektronikus fizetési 
megoldások forgalmára, és 2017-ben már a számlák 44 
százalékát fizették ki készpénz használata nélkül.Azel-
múltévekfejlesztéseiközülkiemelendőkaMagyarPosta
által végrehajtott változtatások, valamint amobilfizetési
megoldásokbevezetése,melyekrévénegyretöbbszámla
befizetésénélváltelérhetővéazelektronikusfizetésimód.
Amagyarsajátosságnaktekinthetősárgaésfehércsekkek
elektronizálásaalapvetőenbefolyásoljaazeurópaiátlaghoz
történőfelzárkózást,ígyafejlesztésekjelentősmértékben
megnöveltékazelektronikusanbefizetettszámlákarányát.
Azelsősorbanszinténrendszeresszámlafizetésekrehasznált
csoportosbeszedésekforgalmaesetébena2016-banelért3
százalékosévesnövekedés2017-benisjellemzőmaradt,így
ezishozzájárultamutatóértékénekdinamikusnövekedé-
séhez.Mindezekahatásokegyüttesenazteredményezték,
hogy2016-hozképestmintegy5százalékponttalemelkedett
azelektronikusszámlafizetésekaránya.

2.1.3. AZ ELEKTRONIKUS 
PÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ 
VISSZAÉLÉSEK ALAKULÁSA

2017-ben csökkent a fizetési kártyákkal elkövetett visz-
szaélések forgalomhoz viszonyított aránya, azaz biztonsá-
gosabbak lettek a kártyás fizetések (13.ábra).Azévelső
háromnegyedévébenakibocsátóioldalonelkövetettmint-
egy27ezervisszaéléssel776millióforintoskártokoztak.
Avisszaéléseketateljesfizetésikártyásforgalomhozviszo-
nyítvaelmondható,hogyagyorsütembennövekvőszámú
ésértékűkártyástranzakcióra2017-benkevesebbvisszaélés

10. ábra
Vásárlások értékének gyakorisága és a kártya- 
használati arány érték szerint logaritmus skálán 
(2015-2016)
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11. ábra
Kártyahasználati arány és gyakoriság a szükséges 
bankjegyek és érmék száma szerint 
(2015-2016)
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12. ábra
Kártyahasználati arány az összes fizetési helyzetben 
és az elfogadóhelyeken érték szerint 2015-2016
(2015-2016)
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jutott,azazanemzetköziszinteniskiemelkedőbiztonságú
magyarrendszerbenmégkockázatmentesebblettakártya-
használat.2017elsőháromnegyedévébenaforgalomhoz
viszonyítottaránya0,005százalékotsemérteel,azaz100
ezerkártyástranzakciórakevesebbmint5visszaélésieset
jutott.Azelfogadóioldaltvizsgálvamégkevesebbvoltavisz-
szaélés(kevesebbmint4200darab)ésazezekkelokozott
kár(202millióforint)2017elsőháromnegyedévében.Fon-
tostovábbá,hogyafizetésikártyákérintésesfunkciójához
kapcsolódóanmindössze18darabvisszaéléstörtént,ami
atöbbmint424milliódarabérintésesvásárláshozképest

4CardNotPresent-CNP

elhanyagolható, azaz az érintéses technológia rendkívül
biztonságos.

A fizetési kártyás visszaélések típusát tekintve 2017-ben 
is a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő forgalomhoz kap-
csolódó csalások voltak meghatározók (14.ábra).Akorábbi
évekhezhasonlóan2017-benisakártyafizikai jelenlétét
nemigénylő4,elsősorbaninternetesvásárlásitranzakciók-
hozkapcsolódóvisszaélésekdomináltak,akibocsátóioldali
esetek78százaléka,mígazokozottkárháromnegyedeaz
elektronikuskereskedelmiforgalomhozköthető.Atranz-
akciók irányát tekintve elmondható, hogy változatlanul
ahatáronátnyúlóforgalomesetébenfordultelőalegtöbb
visszaélés,azösszeseset79,azokozottkár88százaléka
merültfelebbenakategóriábanakibocsátóioldalon.

A fogyasztók érdekeit előtérbe helyező jogszabályi háttér-
nek köszönhetően a kibocsátói oldalon felmerült károknak 
mindössze 10 százalékát terhelték a kártyabirtokosokra (15.
ábra).2017elsőháromnegyedévébenakibocsátóioldali
károk10százalékahárultakártyabirtokosokra,amelynekér-
tékemindössze72millióforintvolt.Aveszteségektúlnyomó
részét(56százalékot)akártyakibocsátópénzforgalmiszolgál-
tatókviselték,mígakülföldivagyhazaielfogadókraakárok
egyharmadát,232millióforintotterheltek.Azelfogadóioldali
visszaélésekkapcsánleírtkárokiselsősorbanakártyakibocsá-
tópénzforgalmiszolgáltatókatterhelték,a172millióforintos
veszteségközel70százalékaérintetteeztazintézményikört,
mígahazaikereskedőkreaveszteségeknegyedehárult.

13. ábra
Visszaélések és az ezekkel okozott kár aránya 
a kibocsátói oldalon az összes fizetési kártyás 
forgalomhoz képest
(2010-2017 I-III. negyedév)
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14. ábra
A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal elkövetett visszaélések számának és értékének megoszlása 
visszaéléstípusok szerint
(2010-2017 I-III. negyedév)
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Az egyéb elektronikus pénzforgalomban elkövetett vissza-
élések összforgalomhoz viszonyított aránya, mind a visz-
szaélések számát, mind az okozott kár értékét tekintve 
egyaránt elhanyagolható mértékű volt (16.ábra).Azegyéb
elektronikus pénzforgalomban elkövetett, azaz a fizetési
kártyákforgalmátnemtartalmazóvisszaélések(átutalás,
beszedésekstb.)száma2017-bennemváltozottazelőző
évhezképest,mígazokozottkárértékeazelőzőévitize-
dérecsökkent.Elmondhatótehát,hogyakáravisszaélési
esetek36darabosszámátviszonyítjukazátutalásiésbe-
szedésitranzakciókközel398milliódarabosszámához,akár
azazokkalokozott136millióforintoskárértéketa757ezer

milliárdforintosteljesforgalomhoz,avisszaélésekmértéke
elenyésző.

2.1.4. A PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 
ALAKULÁSA 

A pénzügyi intézmények pénzforgalmi szolgáltatásokból 
származó fajlagos bevételei enyhén csökkenő tendenciát 
mutatnak. Apénzügyiintézményekpénzforgalmiszolgál-
tatásokbólszármazóbevételeiaz2017-ben6százalékkal
emelkedtekazelőzőévhezképestésmegközelítettékaz
503milliárdforintot.Haatranzakciószámmalarányosbe-
vételekethasonlítjukazelektronikusfizetésekszámához,
akkorkismértékbencsökkenőtendenciát láthatunk,azaz
fajlagosanolcsóbbaklettekapénzforgalmiszolgáltatások
afogyasztókszámára.Hasonlóahelyzetatranzakciókértéke
ésazezekkelarányosbevételektekintetébenis.Ugyanakkor
azegyfizetésikártyárajutóbevételekesetébenkismérték-
benemelkedőtendenciamutatkozott.(17.ábra).

A pénzforgalmi szolgáltatások területén változatlanul az 
átutalásokból és a számlavezetési díjakból származó díj-
tételek jelentik a legfontosabb bevételi forrást (18.ábra).
2017-benazösszes,503milliárdforintospénzforgalmibe-
vételnegyedétazátutalásokhoz(124milliárdforint)kapcso-
lódóanszedtékbeapénzügyiintézmények,amelyfőlegarra
vezethetővissza,hogyazelektronikusfizetésimódokközül
azátutalásokösszértékealegnagyobbésennélafizetési
módnálazárazásisjellemzőenértékarányos.Fontosbevéte-
liforrásmégapénzforgalmiterületenaszámlacsomagokhoz
ésszámlavezetéshezkapcsolódódíjak,amiközel96milliárd
forintosösszegetjelentettazévsorán.

15. ábra
A fizetési kártyás visszaélések kapcsán leírt kár 
a kibocsátói és az elfogadói oldalon
(2017. I-III. negyedév)
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16. ábra
Az elektronikus pénzforgalomban elkövetett 
visszaélések száma és értéke
(2010-2017)
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17. ábra
A tranzakciók számával és értékével arányos 
pénzforgalmi bevételek forgalomhoz viszonyított 
aránya és az egy fizetési kártyára jutó 
kártyakibocsátáshoz kapcsolódó bevétel
(2014. III. n.év – 2017)
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2.1.4.1. A fizetési kártyaelfogadás költségei

A kártyaelfogadási költségek tekintetében továbbra is 
lényegesen magasabbak a kisebb kereskedők terhei, ami 
az elfogadói infrastruktúra bővülésére is hatással lehet.
Apénzforgalmiszolgáltatókkártyaelfogadáshozkapcsoló-
dóbevételeiről–amimásikoldalonakereskedőkszámára
költségetjelent–azMNBteljeskörűengyűjtadatokat.Ezek

5ASzázadvégPolitikaiIskolaAlapítványkutatásaalapján.

alapjánelmondható,hogynemváltozottazakorábbiten-
dencia,melyszerintakisebb,1millióforintalattinegyed-
évesforgalommalrendelkezőkereskedőkszámáraakártyás
vásárlási forgalomhozviszonyítvatovábbra is lényegesen
drágábbazelfogadóiszolgáltatás.Mígezenlegkisebbkeres-
kedőkesetébenaforgalom3százalékáratehetőkapénzfor-
galmiszolgáltatókbevételei,addigalegnagyobbkereskedők
esetébenezmindössze0,5százalékkörülalakul.Ugyanakkor
kedvezőváltozásvolt,hogyalegkisebbkereskedőkköltségei
folyamatosancsökkentekazelmúltévekben.(19.ábra)

2.1.5. A LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI 
SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAZÁSA

Az elektronikus fizetési megoldások használatának, így 
a pénzforgalom hatékonyságának növekedése érdekében 
az MNB változatlanul fontosnak tartja a lakossági ügyfelek 
számára felszámított pénzforgalmi szolgáltatási díjak folya-
matos figyelemmel kísérését.Azelektronikusfizetésimeg-
oldások,valamintazújinnovatívszolgáltatásokelterjedését
nagymértékbenbefolyásoljaapénzforgalmiszolgáltatások
díja.Alakosságiügyfelekszámárakínáltpénzforgalmiszol-
gáltatásokárazásaszámostényező,többekközöttaszabá-
lyozásiváltozásokésafejlesztésekhatásáraváltozhat.Asza-
bályozásiváltozásokközöttkiemelendőkamagyarjogbamár
átültetettújPénzforgalmiirányelv,valamintarészbenimple-
mentáltFizetésiszámlairányelvhatásai.Afejlesztésekközül
azazonnalifizetésbevezetésénekvanelsődlegesjelentősé-
ge.Mindezekösztönzőhatássalvannakaversenyreésígy
adíjakmérséklődéséreishathatnak.EzértazMNBtovábbra
isfontosnaktartjaalakosságipénzforgalmiszolgáltatások
árazásában jelentkező változások figyelemmel kísérését.

A lakossági ügyfelek pénzforgalmi költségei 2017-ben 
összességében nem változtak. A havi kétszeri ingyenes
készpénzfelvétel 2014-es bevezetéseóta a pénzforgalmi
költségekMagyarországonstagnáltak.Hasonlófolyamatok
figyelhetőkmegaszolgáltatástípusonkéntihavipénzforgal-
miköltségekalakulásábanis(20.ábra).Egyesszolgáltatások
esetébenahaviszámlavezetésidíjakésazéveskártyadí-
jaknálfigyelhetőmeginflációtkismértékbenmeghaladó
áremelkedés,azonbanösszességébenahavi költségeket
érintőnegatívárváltozástrendszerűentovábbrasemfigyel-
hetőmeg(21.ábra).

A pénzforgalmi szolgáltatások árai nemzetközi összeha-
sonlításban magasak és szerkezetükben számos anomá-
liát mutatnak.AzMNBmegvizsgáltatöbbeurópaiország
bankrendszerénekalakosságipénzforgalmiszolgáltatások
tekintetébenkövetettárazásigyakorlatát5.Azeddigvizsgált

18. ábra
A pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
bevételek megoszlása bevétel-típusonként
(2017)
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19. ábra
A bevételek aránya a kártyás fizetési forgalomhoz 
viszonyítva a kereskedők negyedéves kártyás 
forgalma szerinti kategóriákban
(2010-2017)
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európaiországoktöbbségébenalakosságáltalfizetettha-
vipénzforgalmiszolgáltatásidíjakteljesösszegeátlagosan
nominálisanisalacsonyabbahazaidíjaknál,ésakülönb-
ségnek csakegy részétmagyarázzaa tranzakciós illeték.
Ahavidíjakáltalábantartalmazzákatelebanki-,mobilbanki-
ésinternetbankiszolgáltatásokat,aszámlamozgásokróltör-
ténőrendszerestájékoztatástésjellemzőenazátutalások,
készpénzfelvételekésegyébtranzakciókdíjaitis.Amagyar
díjszabásjelentőseneltérettőlazárazásigyakorlattól,mivel
apénzforgalmiszolgáltatóktöbbfizetésimódesetébenis
atranzakcióértékéhezkötöttárazástalkalmaznak.

A lakossági pénzforgalmi szolgáltatások árazásának euró-
pai gyakorlata jellemzően a fix, csomagáras megoldásokra 
épül.Azegyszeriátutalásárazásaeurópaiszintenlényegé-
benháromtípusbasorolható.Azegyik,amikor ingyenes
számlavezetésmellettazátutalásoklebonyolításaisdíjmen-
tes.Amásik,amikorfixszámlavezetésidíjmellettlényegé-
bentetszőlegesszámúátutalásindíthatótranzakcióhozkap-
csolódótovábbidíjaknélkül.Aharmadikmegoldásesetében
azátutalásokárazásaakezdeményezettátutalásokszámától
függőenváltozik.Ezenmegoldásokacsomagbantörténő
díjakalkalmazásárautalnak.Továbbámegállapíthatóazis,
hogyamanuálisbeavatkozástnemigénylő,vagyisazelekt-
ronikusátutalásokatrészesítikelőnybenazárazássorán.

A pénzforgalom hatékonyságának növelése érdekében az 
MNB párbeszédet kezdeményez a piaci szereplőkkel ar-
ról, hogy milyen lépésekkel érhető el már rövid távon az 
ügyfelek számára kedvezőbb, az elektronikus műveletek 
használatát ösztönző árazás. Apénzforgalmiszolgáltatók
pénzforgalmiárazásigyakorlatanemfelelmegajellemző
európaimintáknak és a nem támogatja az elektronikus
tranzakciók tömegeselterjesztésének, ígyahatékonyság
növelésénekcélját sem.Azazonnalifizetésimegoldások
elterjesztése,ajelenlegnagyarányúkészpénzesfizetések
áttereléseazelektronikusfizetésekközéajelenlegiárazási
gyakorlatátgondolásátigényli,olyandíjszintés-szerkezet
kialakítását,amelyegyértelműenazelektronikustranzak-
ciókszámánaknöveléséremotiváljaazügyfeleket.Ameg-
felelőárazásipolitikaazegyiklegfontosabbsikerkritérium
akészpénzesfizetésekelektronizálásaszempontjából,amit
alátámaszt,hogyszintevalamennyimárműködő,jelentős
tranzakciószám növekedést produkáló európai azonnali
fizetésirendszerhasználatalegalábbakezdetiidőszakban
díjmentesvoltalakosságiügyfelekszámára.Mindezekmiatt
azMNBazévsorántovábbelemziapénzforgalmiszolgálta-
tókárazásigyakorlatát,éspárbeszédetkezdeményezvelük
arról,hogymilyenlépésekkelérhetőelmárrövidtávonaz
ügyfelek számára kedvezőbb, az elektronikusműveletek
használatátjobbanösztönzőárazás.

20. ábra
A lakossági ügyfelek átlagos havi pénzforgalmi 
költségeinek alakulása szolgáltatástípusonként
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Megjegyzés: 2014-es forgalommal számolva

21. ábra
A lakossági ügyfelek átlagos havi pénzforgalmi 
költségeinek alakulása ügyfélszegmensenként
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Megjegyzés: 2014-es forgalommal számolva
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2.1.6. A PÉNZFORGALMI 
ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI

A 2017-ben elvégzett pénzforgalmi hatósági ellenőrzések 
általános tapasztalata, hogy a vizsgált pénzforgalmi szol-
gáltatók működése megfelelő, azonban hiányosságok min-
den esetben feltárásra kerültek.A2017-ben15intézmény
helyszínivizsgálatatörténtmeg.A2017-benelvégzettés
lezártellenőrzésekalapján–intézkedésekalkalmazásamel-
lett–ötesetben24millióFtösszegbenbírságkiszabásárais
sorkerült,2ellenőrzéshatározatbafoglaltkötelezettségek
előírásával,valamintaszabályszegéstényénekmegállapítá-
sávalzárult.2017.évelsőfelébenlezárásrakerülta2016.

évrőláthúzódó2olyanellenőrzés,melyesetekbenazintéz-
kedésekelőírásamellettösszesen50millióFtösszegűbírság
kiszabásávalzárultavizsgálat.A2016-banelvégzettellenőr-
zésekközülösszesennyolcintézményesetébenavizsgálat
alapjánelőírtkötelezettségek teljesítésénekbeszámolási
határideje2017.évelsőfelébenváltesedékessé,melyeket
ahitelintézetek-egykivételével-megfelelőenteljesítettek
ígyezekahatóságiellenőrzésieljárásoktovábbiintézkedés
alkalmazásanélküllezárásrakerültek.Anyolchitelintézet
közülegyelvégzettellenőrzésesetébenazelőírtintézkedést
ahitelintézetnemmegfelelőenteljesítette,ezértesetében
újabb intézkedés alkalmazására és bírság kiszabása volt
szükséges,összesen1millióFtösszegben.(3.táblázat)

3. táblázat
Az MNB által elvégzett ellenőrzések főbb adatai, intézményi típusokra bontva
(2015-2017)

Ellenőrzések főbb adatai Intézmények típusa 2015 2016 2017

Azellenőrzöttintézményekszáma(avizsgálat
évében)

Bank 7 2 7

Szakosítotthitelintézet - - 1

Takarékszövetkezet 15 13 5

Egyébpénzforgalmiszolgáltató - - 1

Utalványkibocsátó - 4 1

Összesen: 22 19 15

Megállapításokszáma(avizsgálatévében) Bank 69 0 67

Szakosítotthitelintézet - - 6

Takarékszövetkezet 115 88 67

Egyébpénzforgalmiszolgáltató - - 13

Utalványkibocsátó - 6 3

Összesen: 184 94 156

Intézkedésekkeretébenelőírtkötelezettségek
száma

Bank 48 0 16

Szakosítotthitelintézet - - 5

Takarékszövetkezet 78 48 35

Egyébpénzforgalmiszolgáltató - - 7

Utalványkibocsátó - 2 -

Összesen: 126 50 63

Bírságokszáma(adöntéshozatalévében) Bank 4 4 4

Takarékszövetkezet 9 3 4

Egyébpénzforgalmiszolgáltató - - 1

összesen: 13 7 9

Bírságokösszege-millióFt(adöntéshozatal
évében)

Bank 43,5 24,5 56,5

Takarékszövetkezet 23,2 5,6 15

Egyébpénzforgalmiszolgáltató - - 3,5

Összesen: 66,7 30,1 75

Megjegyzés: Az intézkedés keretében előírt feladatok és kiszabott bírságok a döntés meghozatalának évéhez került összesítésre a 2017-es évben
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A Pénzforgalmi törvényhez kapcsolódóan az előző évhez 
hasonlóan, a hatósági ellenőrzés leggyakrabban a fizetési 
számla nyitásához kapcsolódó jogszabályszegéseket tárt 
fel. APénzforgalmitörvényelőírásaiszerintazügyfelekkel
kötendőszerződéseknek,valamintaszerződéskötéstmeg-
előzőtájékoztatásnaktartalmazniakell–többekközött–
aszolgáltatáslényegesjellemzőire,afelelősségiszabályokra,
valamintakeretszerződésmódosításáraésmegszüntetésére
vonatkozószabályokat.Leggyakrabbanaszerződéskötést
megelőzőtájékoztatásésaszerződések formaiés tartal-
mikövetelményeinekhiányosságaikerültekmegállapítás-
raa2017.éviellenőrzéseksorán.Továbbásokesetbenaz
ügyfelekszámárakedvezőtlen feltételeketszerepeltettek
aszerződésesfeltételeikben,illetveapénzforgalmiszám-
látnemajogszabálybanelőírtdokumentumokkalnyitották
meg.(22.ábra)

Az MNB rendeletben előírt a pénzforgalom lebonyolításá-
nak szabályaihoz kapcsolódóan a pénzforgalmi szolgáltatók 
az ellenőrzések alapján főként a fizetési művelet összegé-
nek haladéktalan jóváírására vonatkozó szabályokat nem 
tartják be. Előzőévekhezhasonlóantovábbrasemtörténik
megmindenalkalommalafizetésiműveletekösszegének
akedvezményezettrészéretörténőhaladéktalanrendelke-
zésrebocsátásaapostaikészpénzátutalások,adevizaát-
utalások,valamintafizetésikártyávalkezdeményezettjó-
váírásokesetében.EzenelőírásnakamegszegésétazMNB
szigorúanbíráljael,mivelazinformációtechnológiafejlett-
ségiszintjeajogszabálymegjelenéseótanagyságrendekkel
gyorsabbfeldolgozástteszlehetővéabankirendszerekben.
Gyakorihibakéntjelentmegtovábbáahatóságiátutalási

megbízások kezelésével kapcsolatos előírások, valamint
afizetésimegbízásokteljesítésévelkapcsolatosszabályok
betartásais.(22.ábra)

A Bankközi jutalék rendelet esetében a leggyakoribb sza-
bályszegés az elfogadók kellő részletezettségű előzetes és 
utólagos tájékoztatásához kapcsolódott. 2017-benaBank-
közijutalékrendeletbetartásánakellenőrzéséreavizsgált
szövetkezeti hitelintézeteknél, valamint öt pénzforgalmi
szolgáltatónál került sor. Az ellenőrzések feltárták, hogy
azelőzetestájékoztatás,illetveszerződéskötéssoránnem
kerültmegfelelőenrészletezésrearendeletbenelőírtmó-
donafizetésikártyákkülönbözőkategóriáiésmárkáiután
felszámítandódíjak.Azutólagostájékoztatásesetébenhiá-
nyosság,hogyakártyaalapúfizetésiműveletértfelszámított
díjakösszegébennemkerültkülönfeltüntetésreakereske-
dőidíjésabankközijutalékösszege,továbbáakibocsátott
bankkártyákonnemkerültmindenesetbenfeltüntetésre
akártyatípusa,ezáltalnemvoltbiztosítva,hogyazelfoga-
dóhelyekegyértelműenazonosítanitudják,hogyafizetőfél
milyenmárkájúéskategóriájúbankkártyávalkívánfizetni. 
(22.ábra)

Az ügyfelek érdekében az MNB elkezdte a Fizetési számla 
váltásáról szóló kormányrendelet betartásának hatósági 
ellenőrzését, mely rávilágított egyes intézmények nem 
megfelelő gyakorlatára. AzMNBkiemeltfigyelmetfordí-
tottarendeletellenőrzésére,mivelaFizetésiszámlaváltási
rendeletelőírásainakbetartásaelősegítiazeddiglassúés
nehézkespénzforgalmiszolgáltatóváltásifolyamatfelgyor-
sításátésegyszerűsítését,ígyapénzforgalmiszolgáltatások
terénaversenynövelését.A2017.évihatóságiellenőrzések
soránazMNBmegállapította,hogyaszámláváltásifolya-
mathozkapcsolódószámlamegszüntetést–amelyaszám-
laváltásifolyamatbefejezőlépésénektekinthető–,ahitel-
intézetektöbbalkalommalolyanesetbenismegtagadták,
amelyreatörvénynembiztosítottlehetőséget.Azelutasítás
leggyakoribbindokaafizetésikártya,illetveegyébszolgálta-
tások(internetbank,SMSszolgáltatás)meglétéhezkapcso-
lódott-azazazokbanazesetekben,amikorazügyfélkorábbi
számlájáhozfizetésikártyatartozott-,ígyahitelintézetek
erre hivatkozva utasították el a számlamegszűntetését.
Arendeletmegalkotásasoránazonbanrögzítvelettazon
jogalkotóiszándék,hogyabankváltásnakazügyfelekszem-
pontjábólalehetőlegkényelmesebbnekészökkenőmentes-
nekkelllennie,továbbáolymódonkellaztbiztosítani,hogy
aszámlaváltássoránneszakadjanakmegafogyasztóknak
nyújtottpénzforgalmiszolgáltatások.Továbbihiányosság-
kéntjelentmeg,hogyahatáronátnyúlószámlaváltásmeg-
könnyítéséhezkapcsolódótájékoztatásikötelezettségeiknek
alegtöbbvizsgáltintézménynemtetteleget.Egyesetben
azadottintézményegyáltalánnemdolgoztakiaszámlavál-
tásfolyamatát.2017-tőlazMNBellenőrzésitevékenysége

22. ábra
Leggyakoribb pénzforgalmi szabályszegések alakulása
(2013–2016)
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aFizetésiszámlaváltásirendeletmellettazAlapszámlaren-
deletegyeselőírásaibetartásánakellenőrzésévelisbővült.
Azalapszámlarendeletellenőrzéseavizsgáltintézmények
közülmindenalapszámlavezetésérekötelezetthitelinté-
zetesetébenmegtörtént.AzMNBazelvégzettvizsgálatok
soránegyesetbentapasztaltrendellenességet,miszerint
azAlapszámlarendeletbenmeghatározottmaximálishavi
díjösszegemellettolyandíjisfelszámításrakerült,melyre
ajogszabályalapjánnemlettvolnalehetőségeahitelinté-
zetnek(22.ábra)

A pénzforgalmi ellenőrzések tapasztalatai alapján a pénz-
forgalmi MNB rendelet néhány új szabállyal bővült, il-
letve egyértelműsödött. A pénzforgalmi ellenőrzések
ajogszabálysértésekmellettfeltártaknéhány,ajogalkotói
szándékérvényesülésétakadályozógyakorlatot,amelynek
megszüntetéseérdekébenapénzforgalmiMNBrendelet
néhányúj szabállyal bővült. Továbbá a jogkövetőmaga-
tartást elősegítendő, egyes rendelkezések pontosításra,
illetveegyértelműsítésrekerültek.Közülükkiemelendőaz
a2018.július1-jénhatálybalépőújrendelkezés,miszerint
belföldiforintfizetésiforgalombanafedezethiányosfizetési
megbízásokteljesítésétapénzforgalmiszolgáltatóaterhe-
lésimunkanaponlegkorábban16órautánutasíthatjavisz-
sza.Ezáltalmegszűnikazatöbbellenőrzöttpénzforgalmi
szolgáltatónálistapasztalt,azügyfelekrenézvehátrányos
gyakorlat,hogyazelőremegadottfizetésimegbízások(jel-
lemzőenrendszeresátutalásiéscsoportosbeszedésimeg-
bízások) teljesítése fedezethiánymiattmár amunkanap
kezdetekorvisszautasításrakerül,annakellenére,hogyaz
ügyfélfizetésiszámlájáraamunkanapfolyamánérkezhet
fedezet,ígyafizetésimegbízásaamegadottterhelésina-
ponteljesülhetettvolna.Azegységesgyakorlatbiztosítása
érdekébenegyértelműsödtekafedezetlenfizetésimegbí-
zásoksorbaállításánakidőtartamáravonatkozóelőírások,
azügyfelekmegfelelőtájékoztatásaérdekébenpedigpon-
tosításrakerültekamunkanapkezdőészáróidőpontjának
meghatározásáraésközzétételérevonatkozószabályok.

2.1.7. A PÉNZFORGALMI 
SZOLGÁLTATÓKNÁL JELENTKEZŐ 
ÜZEMZAVAROK 2017. ÉVI 
TAPASZTALATAI

Ugyan évek óta emelkedik a pénzforgalmi üzemzava-
rok száma a bankszektorban, ugyanakkor az esetszám 
a pénzforgalmi szolgáltatók számához, illetve a pénzügyi 
infrastruktúra összetettségéhez viszonyítva továbbra is 
alacsony.Azelmúltévekbenfolyamatosanemelkedettahi-
telintézetekáltaljelentettüzemzavarokszáma(23.ábra).

62017-ben196üzemzavarazinternetbanki,144incidensamobilbankiés71esetahomevagyofficebankingszolgáltatásokhozkapcsolódott.

2017-benösszesen29hitelintézet467incidensérőlkapott
adatszolgáltatástazMNB.Azévsoránazüzemzavarokbe-
következésétőlelhárításukigmértidőtartamátlagosan11
óra3percvolt,amiközelmásfélórávalhosszabba2016-ban
mért időnél.Anövekedéshátterébendöntőenegybank
háromkiemelkedőenhosszúidőtartamúinternetbankkal,
mobilbankkaléscallcenterrelkapcsolatosmeghibásodásai
állnak.Ahosszanfennállóüzemzavaroknemokoztakügyfél-
panaszt,mertazügyfeleknekcsakegyrészétésnemfolya-
matosan,hanemcsakidőszakosanérintetteAzincidensek
bekövetkezéseésészleléseközöttelteltidőközelfélórával
továbbnőtt4óra12percre.

Az internetbanki és mobilbanki rendszereket arányaiban 
nagyobb mértékben érintették 2017-ben a pénzforgalmi 
incidensek, mint a többi rendszert. Abeküldöttincidens
jelentésekalapjánegyüzemzavaráltalábanegyszerretöbb
rendszerreishatássalvolt.AzInternetbankkal,mobilbank-
kal,bankkártyávaléshomebanking-gelkapcsolatosüzemza-
varokaTOP10pénzforgalmiszolgáltatónáljóvalgyakrabban
fordultakelő,mintakisebbeknél.Aközpontirendszerekkel
(treasury,számlavezetőrendszer)ésatelefonosügyfélszol-
gálattalkapcsolatosüzemzavarokpediginkábbakisebbszol-
gáltatókrajellemzőek.2017-benazelőzőévhezhasonlóan
az üzemzavarok többmint 50 százaléka volt hatással az
internetbankiésmobilbankirendszerekreis.Ezekameg-
hibásodásokkorlátoztákazügyfeleket-többekközött-az
átutalásokelindításában,aszámlaforgalmuklekérdezésé-
ben,illetveegyébmobilbankiszolgáltatásokigénybevéte-
lében.(24.ábra)62017-benazinternetbankkalkapcsolatos

23. ábra
A pénzforgalmi szolgáltatóknál jelentkező 
üzemzavarok esetszámának és általuk érintett 
hitelintézetek számának alakulása
(2015 – 2017)
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meghibásodásokteljesidőtatamánakfeleazegyikTOP10-be
tartozóhitelintézetegykonkrét incidenséhezvoltköthe-
tő,amelysoránközelegyhónaponkeresztülazügyfelek
egyrészecsakelkerülőmegoldásrévéntudotthozzáférni
aszolgáltatáshoz.Azincidensekjelentősrészébenatúlzott
terhelés(azátlagosatjelentősenmeghaladómennyiségű
feldolgozandóadatvagyszándékoskülsőtúlterhelés)okoz-
taarendszerekelérhetetlenségét.Azüzemzavarokmásik
jelentősebbrészeazalkalmazásokhozvoltköthető(hibás
működés,váratlanlefagyások,memóriaszivárgás).Hardver
hibaeseténnemmindenesetbensikerültautomatikusan
átállni a tartalékrendszerre. Az incidensek kisebb részét
pedigkülönbözőemberihibák(tévesjogosultságvisszavo-
nás,hibáskonfiguráció,lejárótanúsítványok,tesztrendszer
helyettélesrendszerbentörténőmódosítás)okozták.22
esetbenpedigahitelesítőSMSküldésesoránbekövetkező
hibaokozottüzemzavart.2017-bentovábbnövekedettafi-
zetésikártyákhozésATM-készülékekhezkapcsolódóhibák
száma,deazarányuknemnőtttovább.7Ahibákjelentős
részét különböző hálózati hibák (szakadozó kapcsolatok,
hibásbeállítások,külsőszolgáltatónállevőhibák)okozták,
amiösszhangbanvanazzal,hogyafizetésikártyákhozés
azATM-készülékekhezköthetőüzletifolyamatokmegfelelő
működéséheztöbb,függetlenszereplőösszehangolttevé-
kenységeszükséges(kártyatársaságok,kereskedők,hitelin-
tézetek,távközlésicégekstb.).

72015-benazesetek11százalékban (27eset),2016-ban19százalékában (62eset),2017-ben16százalékéban (75eset)voltbankkártyátvagy
ATM-etérintőüzemzavar.

24. ábra
A pénzforgalmi szolgáltatóknál jelentkező 
üzemzavarok esetszámának és időtartamának 
tevékenységenkénti megoszlása, kiemelve a TOP10 
pénzforgalmi szolgáltatók adatait
(2017)
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2.2. A pénzügyi infrastruktúrák működése 

2.2.1. A PÉNZÜGYI 
INFRASTRUKTÚRÁK FORGALMA

A felvigyázott rendszerekben 2017-ben előző évhez viszo-
nyítva másfél százalékkal nőtt a lebonyolított fizetések szá-
ma, a forgalom értéke 5,7 százalékkal emelkedett. Összes-
ségében a forgalom az éves hazai GDP 40–szeresét tette ki 
(4. táblázat). 2017-banaVIBER,aBKRésaKELERKSZFrea-
lizáltdarabszámbeliforgalomnövekedést,aKELEResetében
forgalomcsökkenéstörtént.AVIBERforgalomösszértéke
11százalékkal,atételszámpedig1százalékkalnövekedett
azelőzőévhezképest.Aforgalomösszértékénekbővülését
ajegybankitenderek,O/Néspreferenciálisbetételhelyezé-
sekegytranzakciórajutóértékéneknövekedéseállt.Até-
telszámkismértékűnövekedésénekhátterébenelőzőévhez
hasonlóannagyrésztazügyféltételektranzakciószámának
emelkedéseáll.ABKRdarabszámszerintiforgalma3szá-
zalékosnövekedéstértel,amelyhezértékben6százalékos
emelkedéstársult.Atranzakcióbővüléselszámolásiplatfor-
monként,valaminttranzakciótípusonkéntisjelentőselté-
réstmutat.Anövekedéstanapközbenielszámolásegyedi(4
százalékos)valamintanapközbeniésazéjszakaielszámolás
csoportosátutalásaieredményezték(9százalékos,illetve10
százalékos).Ezzelszembenacsoportosbeszedésekvissza-
estek(4százalékkal).AKELERZrtforgalmaalebonyolított
tranzakciókszámát(2százalékkal),illetveazokforintbanki-
fejezettértékét(18százalékkal)illetőeniscsökkent.Ennek
hátterébenfőkéntarepóügyletekalacsonykamatkörnye-
zetmiattvisszaesettszámaésértékeállt.AKELERforgalma

aTARGET2-Securitiespáneurópaiértékpapír-kiegyenlítési
platformon(T2S)2017.márciusátólösszesen52elszámo-
lásinapon263darabtranzakcióvolt327,23milliárdforint
értékben.AKELERKSZFáltalelszámolttőkepiaciügyletek
értékeközel4százalékos,azokdarabszámapedigtöbb,mint
16százalékosnövekedéstmutatott.

A CLS-rendszerben kiegyenlített, forintot tartalmazó devi-
zaügyletek összértéke több mint hatvan százalékkal nőtt 
előző évhez képest. Míg2016-ban55ezerdarabolyande-
vizaügyletetegyenlítettkiaContinuousLinkedSettlement
(CLS),amelynekegyikoldalánaforintszerepelt,addig2017-
ben81ezerrerúgottezaszám.Adarabszámnövekedése
mellettakiegyenlítettösszértékisnövekedett:2016-ban
napontaátlagosan273,2milliárdforintértékbenkerültfo-
rintottartalmazódevizaügyletaCLS-be,2017-benviszont
elérte a 432,4milliárd forintot a napi forgalom. A CLS-
rendszerműködésébőladódóanezenbruttóértékekhelyett
csakanettópozíciókatkellettvalóspénzmozgássalfedezni,
ígyaCLS-hezkötődőenVIBER-benlebonyolítottegyirányú
nettóforintforgalom2016-banmindössze55,5milliárdfo-
rint,2017-benpedig73,9milliárdforintvolt.Ezegybenazt
isjelenti,hogyazátlagosnettósításihatás76százalékról
80százalékranövekedettegyévalatt.(25.ábra)Aforga-
lombővüléseaforintügyleteiketCLS-benkiegyenlítőCLS-
tagokszámánaknövekedésérevezethetővissza:2017vé-
génahatvanhétCLS-tagbólmárhuszonnégyenvettekrészt
aforintkiegyenlítésben,amelyneklebonyolításáhozöthelyi
hitelintézetnyújtottszámukraszámlavezetésiszolgáltatást.

4. táblázat
A hazai fizetési rendszerek forgalmának és résztvevői körének alakulása 
(2016–2017)

Felvigyázott rendszerek Darabszám 
(ezer db)

Érték (ezer milliárd 
forint)

GDP arány Résztvevők (2017)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 Közvetlen Közvetett

VIBER 1472 1545 1113,1 1234 31,58 32,32 46 22

BKR éjszakaielszámolás 160492 149529 13,7 15,8 0,39 0,36 37 34

napközbenielszámolás 173847 190176 82,9 86,7 2,35 2,17 37 34

KELER 538 697 240,7 196,4 6,83 5,14 137 n.a.

KELER KSZF* 1673,1 1731,8 5,1 5,3 0,14 0,13 138 n.a.

*Az adatok a tőkepiacra vonatkoznak
Megjegyzés: A BKR éjszakai elszámolás forgalmába nem szerepelnek a pénzmozgással nem járó ún. non-klíring tételek, mivel ezek csak technikai 
tranzakciók, azoknak csak a rendszer kapacitására és teljesítőképességére van hatása.
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2.2.2. A PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRÁK 
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK 
KOCKÁZATA

A felvigyázott pénzügyi infrastruktúrák 2017-ben hatéko-
nyan és biztonságosan működtek, magas rendelkezésre 
állásukkal támogatták a pénz és tőkepiacok működését. 
A rendszerekegészévben robosztusanműködtek, azon-

8Teljesszolgáltatáskiesésrőlbeszélünk,amikorarésztvevőkszámáraaVIBERszolgáltatásazincidensidőtartamábannemműködik.

banaKELER,KELERKSZFésBKRrendelkezésreállásaelőző
évhezképestkismértékbenromlott,mígaVIBER-éjavult.
A felvigyázott rendszerekbenaz incidensekhelyreállítási
idejéneknövekedésévelaműködésikockázat2017-benkis-
mértékbenemelkedett.AzMNBrészvételévelnemzetközi
felvigyázásalattállóCLSésT2Spénzügyi infrastruktúrák
ahazairendszerekhezhasonlóanbiztonságosanéshaté-
konyanüzemeltek.

A VIBER 2017-ben magas megbízhatósággal üzemelt, előző 
évhez képest tovább csökkent a szolgáltatás ellátásának 
kockázata a teljes szolgáltatás kiesések számának és egyedi 
incidens idejének jelentős csökkenésével.AVIBERrendel-
kezésreállásamindenhónapbanfelettemaradtahazaifel-
vigyázóigyakorlatbanelváráskéntrögzített99,7százaléknak
(26.ábra),éscsakkéthónapbancsökkent100százalékalá,
melyazelőzőévhétalkalmáhozképest jelentős javulás.
2017-benhasonlóanazelőzőévhez többször fordultelő
rövid idejű (1-2perces) teljes szolgáltatáskiesés8 főként
ahálózathibájamiattAzincidensekkezdeteéselhárítása
közöttiidőkismértékbencsökkent2016-hozképest,aleg-
hosszabbkiesés20percesvoltamegelőzőév22perces
leghosszabbincidensidejéhezképest.Azincidenseketkö-
vetőenarendszerüzemeltetőkatanulságokatáttekintették
ésaholszükségesnekláttákjavaslatottettekajövőbeniel-
kerülésükérdekében.

A BKR éjszakai és napközbeni elszámolás egész évben 
megbízhatóan üzemelt, bár több rendelkezésre állást csök-
kentő üzemzavar is előfordult. ABKRmindkételszámolási
rendszerenagygyorsasággalésmegfelelőhatékonysággal

25. ábra
A CLS-rendszerben kiegyenlített napi bruttó 
forintforgalom, illetve az ehhez kapcsolódóan VIBER-
ben kiegyenlített napi nettó forintforgalom
(2015. november 17 – 2018. február 16.)
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26. ábra
A VIBER teljes szolgáltatás rendelkezésre állási mutató havi alakulása (bal oldali ábra), illetve adott hónapban 
a teljes szolgáltatás kiesések előfordulása és hossza percben kifejezve (jobb oldali ábra)
(2015–2017)
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dolgoztafelatételeket,azonbanelőfordulttöbbolyanese-
mény,amelysoránarendelkezésreállásimutató9avállalt
szolgáltatásiszintaláesett(27ábra).Súlyosnaktekintjük
adecemberbenbekövetkezettrendkívülieseményt,mely-
nekkövetkeztébenanapközbenielszámolásnormálmű-
ködése csak az ötödik ciklusmegkezdésekor állt helyre.
A2017-benelőfordulthatüzemzavarból–melyekközül
kettőazéjszakaiésnégyanapközbenielszámolástérintette
–egyéjszakaiincidensneknemvolthatásaarendelkezésre
állásra,atovábbiötesetben–azelőzőévbenbekövetkező
rendkívülieseményekhezhasonlóan–akiváltóokelhárítása
alehetőlegrövidebbidőnbelülmegtörtént.

A KELER számítása szerint az ügyfelek számára érzékelhető 
üzemzavarok száma és időtartama továbbra is alacsony, az 
értéktár 2017-ben is kiemelkedő ügyfél rendelkezésre állás 
mellett üzemelt. TavalykéthónapbanelmaradtaKELERren-
delkezésreállásaazelvárt99,9százalékosszinttől(28.ábra).
Ígya2016-osévhezképestkismértékbencsökkentaKELER
szolgáltatásainakügyfélrendelkezésreállása,deezacsök-
kenésérdembennemvoltérzékelhetőazügyfelekáltal.
Acsökkenésoka,hogy2016-hozképestemelkedettazüzleti
tevékenységettámogatóinformatikairendszereketérintő
incidensekszáma.MindazonáltalazincidenseketaKELER
szakszerűen,akorábbiaktólrövidebbidőalatthárítottael.
Azincidensekkivizsgálásánakeredményekéntfoganatosí-
tottintézkedésekajövőbenvárhatóanhozzájárulnakaje-
lenlegszéttagoltinformatikaiinfrastruktúraösszhangjának

9Havi rendelkezésre állásimutató: ((munkanapok száma*GIRO (éjszakai vagynapközbeni) nyitva tartás - incidensmiatti kiesés)/(munkanapok
száma*GIRO(éjszakaivagynapközbeni)nyitvatartás))*100;

növeléséhezésameghibásodásokismételtkialakulásának
megakadályozásához.

A KELER KSZF számítása szerint az üzleti szolgáltatásainak 
ellátási szintje emelkedett 2016-hoz képest, melynek kö-
szönhetően az ügyfelek számára továbbra is magas rendel-
kezésre állást biztosított. AKELERKSZFésaKELERközött

27. ábra
Az éjszakai (bal oldali ábra) és napközbeni (jobb oldali ábra) elszámolást érintő incidensek hatása 
a rendelkezésre állásra
(2015-2017)
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28. ábra
KELER központi értéktár ügyfél rendelkezésre állása
(2015–2017)

99.50 
99.55 
99.60 
99.65 
99.70 
99.75 
99.80 
99.85 
99.90 
99.95 
100.00 

ja
n.

fe
br

.

m
ár

c.

áp
r.

m
áj

.

jú
n.

jú
l.

au
g.

sz
ep

t.

ok
t.

no
v.

de
c.

99.50 
99.55 
99.60 
99.65 
99.70 
99.75 
99.80 
99.85 
99.90 
99.95 

100.00 
% %

Normalizált 2017 
Normalizált 2016 
Normalizált 2015 
Elvárt 

Megjegyzés:2015 februárban a rendelkezésre állás mértéke 98,7 szá-
zalék volt.
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kiszervezésimegállapodásvanérvénybenazinformatikai
rendszerek üzemeltetése céljából, melynek értelmében
aközpontiszerződőfélszolgáltatásainakellátásáhozszük-
séges infrastruktúraüzemeltetésétazértéktárbiztosítja.
UgyanakkoraKELERinformatikairendszerétérintőinciden-
sek2016-hozviszonyítottkissémagasabbszámaaKELER
KSZFüzletitevékenységeinekrendelkezésreállásáttavaly
csakkisebbmértékbenérintette.Ennekkövetkezményeként
a2016-banmértkétalkalomhelyettmindösszecsakegy
hónapbannemtudtateljesíteniazelvárt99,96százalékos
rendelkezésreállásiszintet(29.ábra).

10AmódszeraSWIFT-enazMNB-beérkezőegyeditranzakcióidőbélyegeésennekatranzakciónakaVIBER-benvalóteljesítésétkövetőenaválasz-
üzenetSWIFT-envalókiküldésének–melyateljesítéstigazolja–időbélyegeközöttelteltidőtméri.

11ABKRelszámolásakkortekinthetőteljesítettnek,haarésztvevőktartozikforgalmalekönyvelésrekerülazMNB-nélvezetettfizetésiszámláju-
kon.Ennekakönyvelésnekazalapjaafedezetiösszeg,amelymeghatározza,hogyadottciklusbanegyrésztvevőnekaforgalmautánmennyivel
terhelikmegafizetésiszámláját.EnnekafedezetiösszegnekkelllikviditáskéntrendelkezésreállniaaVIBER-ben.

A fizetési rendszerekben a tranzakciók elszámolásának és 
kiegyenlítésének átfutási ideje megfelelt a rendszerekkel 
szemben támasztott hatékonysági elvárásoknak.Ahazai
fizetésimegbízásokteljesítésiidejénekegyrészétaVIBER
feldolgozókapacitásanagymértékbenbefolyásoljajelenleg,
mivelaVIBERrésztvevőifizetésiforgalmánaklebonyolítása
mellettakapcsolódópénzügyiinfrastruktúrákelszámolásá-
nakakiegyenlítéséreisszolgál.Afizetésitranzakcióktelje-
sítésiidejénekígyegyikfontosrésze,hogyaVIBERmilyen
gyorsanvégziakiegyenlítést.AVIBER-tranzakciókátfutási
idejeaSWIFT-üzenetekidőbélyegei10 alapjánkerülnekki-
számításra. Amennyiben elegendő fedezet áll rendelke-
zésrea résztvevőfizetési számláján,akkorabankköziés
ügyféltranzakciókteljesítésénekidejeátlagosan12mp,az
értékpapírügyletekpénzoldalikiegyenlítése,illetveaBKR
napközbenielszámolásfedezetbekérésekevesebb,mint16
másodpercetalattmegtörténik.Ahitelkeretmódosítások
elvégzésénekennélhosszabbazidőigénye(2-3perc),mivel
azMNBügyfélszámlavezetőrendszerénekfedezetértékelési
moduljaisbekapcsolódikafolyamatba.AVIBER-résztvevők
lekérdezéseireaválaszátlagosan17másodpercenbelülér-
kezettmeg,melyhezhasonlóidőigényűatörlésekelvégzé-
seis.ABKRnapközbenielszámolásábanegyciklusátlagos
teljesítésiideje-hasonlóanazelőzőévhez-4,9percvolt
(30.ábra).Amaximálisteljesítésiidőincidensnélkülmég
alegnagyobbtételszámúelsőciklusbansemhaladtameg
a18percet.ABKRelszámolásszempontjábólfontosmásik
időazadottciklusrabefogadotttételekVIBER-benvalótel-
jesítéséhez11szükségesfedezetiösszegekmeghatározása,
melyfélmásodpercnélrövidebbidőtvettigénybeésaleg-
nagyobbtételszámúciklusbaniscsakkisséhaladtamegaz
egypercet.

30. ábra
A BKR napközbeni elszámolási folyamat időszükséglete (2016 – baloldali ábra; 2017 jobboldali ábra) 
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könyvelése

Eredmények
rendelkezésre

állása

0,6 perc 1,6 perc 2,5 perc

egy ciklus átlagos teljesítési ideje: 4,9 perc
(melyből egyéb köztes elszámolási idő: 0,15 perc)
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VIBER-ben való

könyvelése
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egy ciklus átlagos teljesítési ideje: 4,8 perc
(melyből egyéb köztes elszámolási idő: 0,25 perc)

29. ábra
KELER KSZF központi szerződő fél rendelkezésre állása
(2015–2017)
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Megjegyzés: 2015. januárban a rendelkezésre állás mutató értéke 
98,1 százalék volt.
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2.2.3. A PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRÁK 
ELSZÁMOLÁSI ÉS KIEGYENLÍTÉSI 
KOCKÁZATA

2.2.3.1. Elszámolási és kiegyenlítési 
kockázat a VIBER-ben és a BKR-ben

Az elszámolási és kiegyenlítési kockázat nem növekedett 
meg a fizetési rendszerekben 2017-ben, a fizetési tranzak-
ciók teljesítésére a likviditás elegendő mértékű volt mind 
rendszer, mind pedig egyedi banki szinten. AVIBER-ésBKR-
rendszereklikviditásáraalapvetőenazonostényezőkhat-
nak,ígyazabbanbekövetkezőváltozásmindkétrendszert
ésazokrésztvevőitegyarántérinti.AVIBERésaBKRköz-
vetlenrésztvevőikörenagymértékbenmegegyezik,ugyanis
aBKR-elszámolásokkiegyenlítéseaVIBER-bentörténikmeg
arésztvevőkMNB-nélvezetettfizetésiszámláin.Ennekkö-
vetkeztébenafizetésiforgalomlebonyolításáraarésztvevők
mindkétrendszerbenugyanaztalikviditásthasználják:afi-
zetésiszámlájukonrendelkezésükreállószámlaegyenleget,
valamintazMNBjavárazároltértékpapír-állományukelle-
nébenkapottnapközbenihitelkeretet.

2.2.3.2. A VIBER- és BKR-résztvevők 
likviditását befolyásoló tényezők hatása 

A háromhónapos betét tendereinek 2016 augusztusi rit-
kítása nyomán a rendszerszintű pénzforgalmi hitelkeret 
magasabb szinten állt be, miközben a kötelező tartalékrá-
ta csökkentése miatt a pénzforgalmi számlaegyenleg ala-
csonyabb szinten stabilizálódott. összességébenafizetési
rendszerrésztvevőktovábbraisrendkívülmagaslikviditási
tartalékkalrendelkeznek,melyet2017-bentovábbnövel-
tek, annak szerkezetében azonban kisebb átrendeződés
figyelhetőmeg.Aháromhónaposbetétieszköztendere-
inek2016augusztustóltörténőritkításaéskésőbbimeny-
nyiségikorlátozásakövetkeztében2016szeptemberében 

(amikorutoljáravoltmennyiségikorlátozásnélkülitender)
nagymértékben jegyezték ezt az eszközt a szereplők, ily
módonjelentős likviditástvontakkiakkorarendszerből.
2017folyamántovábbfolytatódottaháromhónaposbe-
tétieszközmennyiségikorlátozása,ígyévvégéreahárom
hónaposbetétállomány75milliárdforintracsökkent,mely
következtébenazígyfelszabadulólikviditásegyrészeazál-
lampapírokállományánaknövekedésében,valamintegyéb

A kibertámadások elleni felkészülés több új, lényeges elemmel bővül. AzMNBévekótarésztveszapénzügyi
infrastruktúrákkiberbiztonságávalfoglalkozóEKB-smunkacsoportban.Amunkacsoporttavalyfelmérteésérté-
kelteazösszesrelevánseurópaipénzügyiinfrastruktúrafelkészültségét,afelmérésmagyarországikoordinálását
azMNBvégezte.Azesetlegesentapasztalthiányosságokmegszüntetéséreamunkacsoportkonkrétjavaslatokat
istett.EzenjavaslatokatazMNBfigyelembevette,amikorfrissítettearendszerekkelkapcsolatosinformatikai
elvárásokat. Nemrég megalakult a piaci szereplők és az európai szabályozó hatóságok részvételével egy
kiberbiztonsággalfoglalkozónemzetközimunkacsoport,aminekcéljaarésztvevőkegyüttműködésénekazerősí-
téseésazegyszerűbbésgyorsabbinformációmegosztáselősegítése.Ezenkívülakiber-ellenállóképességegysé-
gesítettteszteléséreazEKBegykeretrendszeralakítki(TIBER-EU),amihezahollandTIBER-NLésazangolCBEST
keretrendszertveszialapul.ATIBER-EUkeretrendszertazEU-nbelülirelevánshatóságokönkéntesalaponalkal-
mazhatják,illetveafelkértintézményekönkéntesalaponrésztvehetnekatesztelésben.Akeretrendszercélja,
hogyegységeskeretetadjonakritikuspénzügyiinfrastruktúráketikushekkeléséhezéstöbbhatóságfelügyelete
alátartozó,határonátnyúlótevékenységetfolytatószervezet/intézmény/rendszertesztelésétislehetővétegye.
Akeretrendszerlényege,hogyetikushekkercsapatokkontrolláltkörnyezetbentámadásokatfognakvégrehajta-
niazélesrendszerekellenúgy,hogyarrólcsakaminimálisanelégségesszámúszemélyfogtudniazadottintéz-
ménynél.Acélzotttámadásokelőkészítésétszerteágazóadatgyűjtéselőzimajdmeg.Atámadásfolyamántöbb
különbözőtechnika(pl.adathalászat,információellesés)isbevetésrekerülhetakonkrétinfrastruktúratechnikai
megtámadása mellett, annak érdekében, hogy a szimulált támadás minél jobban hasonlítson egy valóshoz.
Ateszteléstkövetőenazetikushekkercsapatmegosztjaatapasztalataitazadottszervezettel, ígyaszervezet
fejleszthetivédelmi,detektálóésválaszképességét,illetveazeredményekegyrészeanonimmódonmegosztha-
tóleszatöbbikritikusinfrastruktúrátüzemeltetőszervezettelis.

2. keretes írás
Kiberbiztonság
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pénzeszközjellegűeszközökállományinövekedésében(pl.
overnightbetét,preferenciálisbetét)csapódottki.Afize-
tésirendszerrésztvevőkszámlaegyenlegükcsökkenésével
napiforgalmukatnemtudtákvolnabiztosítani, ígyegyre
nagyobbmértékbenvoltakrászorulvahitelkeretükhaszná-
latára,melyhez2017másodikfelébennöveltékahitelkeret
fedezetét jelentőzároltértékpapír-fedezetüket,valamint
amérlegükbenlévő,addicionálisanzároltathatóértékpa-
pír-állománytis.Ígyazároltállampapírfedezetazévközepi
2000milliárdrólévvégéreközel2300milliárdranövekedett,
mígazaddicionálisanzároltathatóállampapírokállománya
azéveleji3000milliárdrólazévvégéremintegy3500mil-
liárdforintrabővült.összességébenazároltathatópapírok
teljesállománya1évalattmintegy1000milliárdforinttal
növekedett,ezzelapotenciális likviditás12azelmúlt3év
legmagasabb szintjére, 8000milliárd forint fölé került13.
(31.,32.,és33.ábra).

A BKR napközbeni elszámolási ciklusok forgalma kiegyen-
lített, melynek következtében a potenciális elszámolási és 
kiegyenlítési kockázat a magas tranzakciószám ellenére 
alacsony szintű.Anapközbenielszámoláselsőciklusaaleg-
nagyobbtételszámúciklus,mivelekkorkerülnekelszámolás-
raazelőzőüzletinapzárásautánindított,túlnyomótöbbsé-

12PénzforgalmiszempontbólpotenciálislikviditásaVIBER-rendszertagMNB-nélvezetettpénzforgalmiszámlájánlévőszámlaegyenleg,ajegyban-
ki kedvezményezettséggel zárolt értékpapírok ellenében kapott napközbeni hitelkeret, valamint a hitelintézetmérlegében szereplő egyéb,
opcionálisanzároltathatóértékpapírokösszessége.

13Hanemszámítjukbeleakéthetes,illetveháromhónaposbetétekállományát.

gébenlakosságiátutalások.Adecemberiünnepiidőszakban
azelőzőévhasonlóidőszakáhozviszonyítvajelentős,14szá-
zalékosemelkedésfigyelhetőmegazelsőciklusdarabszám
szerintiforgalmában,amelyhez37százalékosértékszerinti

31. ábra
A VIBER tagok számlaegyenlegének és likviditásának, potenciális likviditásának, forgalmának alakulása (baloldali 
ábra), kiemelve a számlaegyenleg és a pénzforgalmi likviditás alakulását (jobboldali ábra)
(2016–2017)
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32. ábra
A jegybanki eszköztár változásának hatása 
a pénzforgalom számára felhasználható fedezetekre
(2015–2016)
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forgalomnövekedéspárosult,deazévtöbbihónapjábanis
átlagosan7,5százalékosdarabszámszerintiforgalomemel-
kedéstörtént.Aforgalomnagyrészeértékbentovábbrais
anyolcadikéskilencedikciklusokbankoncentrálódik,de
aciklussűrítésbőleredőciklusonkéntiforgalmiértékcsökke-
nésévelazelszámolásiéskiegyenlítésikockázattovábbrais
alacsonyszintenmaradt.Anapközbenielszámolásterhelési
forgalma2017-benateljes,adottpillanatbanarendszerben
rendelkezésreállólikviditásnakátlagosan0,64százalékát
tetteki.Aforgalomarányaateljeslikviditáshozképestcsak
azadófizetésinapokon,valamintazévvégi,tradicionálisan
magasabbforgalmúidőszakidejénhaladtamegazátlagot,
azonbanmégadecemberiidőszakban-melyahavivolu-
mentekintetébenmindenévbencsúcsotjelentett–sem
érteelateljeslikviditás2százalékát.

2.2.3.3. A VIBER- és BKR-résztvevők 
likviditáskezelése 

A fizetési rendszer résztvevők 2017-ben is aktívan és haté-
konyan menedzselték likviditásukat. A fizetési forgalmuk 
teljesítéséhez szükséges likviditás napon belüli megfelelő 
allokálása továbbra is fontos az elszámolási és kiegyenlítési 
kockázat csökkentése érdekében. Arésztvevőkegyedilik-
viditáskezelésistratégiájátólésmérlegfőösszegétől,amér-

14A15:00utánteljesültforgalmukrészarányaanapiösszforgalmonbelüla2016.évi8százalékról2017-re18százalékranőtt.
15A17:00–18:00köztiforgalmukrészarányaanapiösszforgalmonbelüla2016.évi4százalékról2017-re11százalékranőtt.

legükbenszereplőjegybankképesértékpapír-állománytól,
illetveakötelező tartalékrátamértékétől is függ,milyen
aránybantámaszkodnakszámlaegyenlegükre,illetvehitel-
keretükreafizetési forgalmukteljesítésesoránésnapon
belülmikorindítjáktételeiketarendszerben. Amennyiben
forgalmuklebonyolításáhoznemállrendelkezésükreelegen-
dőlikviditás,úgyaVIBER-bentranzakcióiksorbanállására,
illetveaBKR-benciklusokközöttitranzakcióátgörgetésre
kerülhetsor.

Jelentős változást jelent 2016-hoz képest, hogy a VIBER 
résztvevők nagyobb értékű tranzakcióinak teljesítése a nap 
folyamán a késő délutáni – esti órákban történik, napi for-
galmuk tizedét pedig a VIBER zárást megelőző 1 órában 
teljesítik.AVIBERforgalomértékéneknaponbelülilefutása
normáleloszlástkövet,9:00és15:00közöttteljesülaforga-
lommintegy60százaléka.Ezzelellentétbenalebonyolított
forgalomdarabszámadélelőttrekoncentrálódik,anapité-
telszámközel67százalékamár11:00-igteljesült(balraferde
eloszlásajellemző).összességébenjelentősváltozáselőző
évhezképestatételidőzítéskésőbbretolódása,ígyaVIBER-
résztvevőknagyobbértékűtételeikteljesítésétjellemzően
16:00órautánrahagyják14,ésnapiforgalmukegyjelentős
részét(11százalékát)17:00-18:00köztteljesítik15.2016
szeptemberétkövetőenközel20százalékpontoskésőbbre

33. ábra
A zárolt értékpapír-állomány alakulása és összetételének megoszlása (jobboldali ábra), valamint a pénzforgalmi 
célra fordítható hitelkeret-állomány aránya a teljes zárolt értékpapír-fedezethez képest (baloldali ábra)
(2015–2017)
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tolódásfigyelhetőmegatranzakciókindításánakidőzíté-
sébenegészüzletinapfolyamán.Ajelenségbenszerepet
játszhatottaháromhónaposbetétmennyiségikorlátozá-
sa,valamintazFX-swaptenderekhatásáramegnövekedett
likviditás.Ennekkövetkeztébenabankok–tudván,hogy
bőséges likviditásvanarendszerben–később indították
tételeiket,ésinkábbazegymásnakindítottfizetésitételek
finanszírozószerepéretámaszkodtak.(34.és35.ábra)

2017-ben a VIBER résztvevők maximális hitelkeret-kihasz-
náltsága (MHKK)16 összességében nem változott, a felhasz-
nált hitelkeret abszolút nagysága rendszerszinten csökkent, 
illetve a résztvevők a hitelkeretüket előző évhez képest 
rövidebb ideig használták.  AzMHKKrendszerszintento-
vábbraisalacsonynaktekinthető(4-14százalék),melyelőző
évhezképestösszességébennemváltozott.Egyedibanki
szintenazMHKKértéke továbbra isnagy szórástmutat,
általábananagyforgalmatlebonyolítóés/vagykismérleg-
főösszegűbankokmagasMHKK-valműködnek.Ahitelkere-
tetleginkábbhasználó5VIBER-résztvevőeseténazMHKK
eseténátlagosan10százalékpontosnövekedésttalálunk,
arésztvevőktöbbmintafeleazonbanegyáltalánnem,vagy
csakritkánhasználjahitelkeretét.AzMHKKmellettfontos
annakavizsgálata,hogyahitelkeretüketmilyenmérték-
benésmilyenhosszanhasználjákfelarésztvevők.2017-ben
anaponbelülfelhasználthitelkeretátlagosértéke30száza-
lékkal(mintegy88milliárdforinttal)csökkentazelőzőévhez
viszonyítva.Mindemellettahitelkeretetátlagosan10perc-

16Ahitelkeret-kihasználtságaztméri,mekkorarészéthasználjafelegybankahitelkeretének.Anaponbelüli legalacsonyabbszámlaegyenleget
viszonyítjaarendelkezésreállóhitelkerethez,ígyezegypillanatfelvételnekszámít.

17Ezekazértékekcsakazokraabankokravonatkoznak,amelyekpénzforgalmuklebonyolításáraténylegesenigénybeisvettékhitelkeretüket.

celrövidebbideigvettékigénybearésztvevőklikviditásuk
biztosításához,ígyaztarésztvevőkösszességébennapon-
taátlagosan2,5óránkeresztülhasználták17.Anapközbeni
hitelkeretfelhasználás2017-benisaVIBERüzemidőnap-
szakátólésaVIBER-résztvevőtársaságiformájátólfüggött.
2017-esévetateljesVIBERüzemidőbenazelőzőévimin-

34. ábra
A VIBER forgalom értékének, átlagos tranzakciónagyságának (baloldali ábra) és darabszámának (jobb oldali ábra) 
alakulása napon belül, óránkénti bontásban
(2017)
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35. ábra
VIBER-forgalom időzítésének alakulása 
(meghatározott időpillanatig a forgalom hány 
százaléka teljesült napon belül) 
(2015–2017)
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Megjegyzés: MNB, KELER, MÁK, GIRO, Magyar Posta tételei nélkül.
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tátóleltérőhitelkeret-használatjellemeztea,afelhasználás
mértékefőkéntadélutániórákbanlettalacsonyabb2016-
hozképest.(36.baloldaliábra)AVIBERnyitásátkövetően,
valamintnaponbelüldélután14:00-igahazaibankokhasz-
náljáknagyobbmértékbenahitelkeretüket,eztkövetően
14:00–15:00közöttahitelkeret-használatafióktelepekés
ahazaibankokközthasonlóanalakul.15:00órátkövetően
afióktelepeknélnagyobbahitelkeret-használatiaktivitás,
azügyféltételekzárásátkövetőenazonbanahazaibankok
ismétaktívabbak.Ahitelkeretigénybevételértékeahazai
bankoknálmár12:00-tkövetőennapvégéigfokozatosan
csökken,afióktelepekesetében16:00órátkövetőenjel-
lemzőezaviselkedés.Előzőévhezhasonlóanafióktelepek

naponbelülihitelkerethasználatakiegyenlítettebbahazai
bankokénál.(36.jobboldaliés37.ábra)

A CLS felé történő befizetések 2017-ben sem okoztak 
likviditási problémát a VIBER-ben, így az elszámolási és 
kiegyenlítési kockázat ehhez kapcsolódóan továbbra is 
alacsony. ACLSközvetlentagjaiaforintdevizaügyleteikhez
kapcsolódóCLSelszámoláshozafedezetet–mivelőknem
csatlakoztakaVIBER-hez–2017-ben5VIBER-résztvevőn,
mintnostroszámlavezetőjükönkeresztülbonyolítottákle.
2017-ben egyVIBER résztvevővel bővült a nostro szám-
lavezetőkszáma.ACLSműködési rendjéből fakadóanaz
elszámoláshozkapcsolódóbe-illetvekifizetésekareggeli

36. ábra
A napközbeni hitelkeret felhasználásának mértéke a VIBER-ben - egy napra vetítve – összes résztvevőre nézve 
(baloldali ábra) (2016-2017), illetve hazai bankok és fióktelepek szerinti bontásban (jobboldali ábra) (2017)
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37. ábra
A napközbeni hitelkeret felhasználásának mértéke – egy napra vetítve – a VIBER résztvevők társasági formája 
szerinti bontásban
(2016-2017)
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órákbantörténnek,azazaCLSVIBERszámlájáratörténőbe-
fizetéseketaCLSáltalmeghatározott2idősávban7:00-8:00,
valamint8:00-9:00közöttkellteljesíteniük.Azidőszakinapi
átlagosCLSbefizetésiforgalomelérteaz76milliárdforin-
tot18,amiazadottnaponteljesültösszesVIBERforgalom
1-2,5százalékáttesziki(38.ábra).Ajelentősforgalomelle-
néreanostroszámlavezetőkCLS-hezkötődőbefizetéseiket
2017-bentöbbnyireszámlaegyenlegükterhéreteljesítették,
hitelkeretigénybevételéreelvétvekerültsorésakkoriscsak
elhanyagolhatómértékben(anostroszámlavezetőVIBER
résztvevőkátlagoshitelkeret-kihasználtságaaCLSbefizetési
időszakbancsekély0,02-1,1százalékközöttalakult).

18AmennyibenaCLS felé történőbefizetéseketésaCLSáltal indított kifizetéseket is figyelembevesszük,akkoranapi átlagos forgalmiérték
aduplájára,mintegy153milliárdforintrabővül.EzanapiátlagosVIBERforgalom2-5százaléka.

19Szeptemberbenextrémkéső,11:30körülátlagossorbakerülésiidőpontokatregisztráltunk.

2017-ben a sorbanállások száma 2016-hoz képest növe-
kedett, miközben a sorban eltöltött átlagos idő 20 perccel 
csökkent. Összességében az elszámolási és kiegyenlítési 
kockázat mérséklődött. Egybankáltalindítotttranzakció
ún. teljesítési sorbakerül addig, amígnemáll rendelke-
zésreismételegendőfedezetateljesítéshez(abeérkező,
jóváírt tranzakciók finanszírozó hatásának, vagy hitelke-
ret megnövelés, vagy sorátrendezésnek köszönhetően).
A sorbanállás ténye önmagában nem feltétlenül jelenti
a résztvevő likviditásiproblémáját,mivelannakmegléte
természetesrészeegyvalósidejűnagyértékűfizetésirend-
szerműködésének.Emiattasorbanállásokvizsgálataalap-
jáneldönthető,hogyténylegeslikviditásiproblémaállt-e
mögötte,vagyasorbanállásegyedibankilikviditáskezelési
gyakorlatravezethetővissza.A sorbanálló tételekszáma
58 százalékkal emelkedett 2016-hoz képest,mely növe-
kedésfőkéntegyVIBERrésztvevőmiatttörtént.összesen
3243 darab VIBER tranzakció került sorba 2017-ben, ez
azonbanakorábbiéveknagyságrendjénekmégígyiscsak
aharmada.Báramunkanapok94százalékábanfordultelő
sorbanállás,asorbaneltöltöttidőmintegy18százalékkal
csökkent.Atételekátlagosanmásfélóráigálltaksorban,20
perccelrövidebbideig,mintelőzőévben(39.ábra).Napon
belülasorbanállásjellemzőenaVIBERnyitásátólszámított
elsőkét-háromórábankezdődött19,átlagosanegyórával
később az előző évhez képest. A tranzakciók legkésőbb
12:00–12:30-igkerültekkiasorból,jellemzőenfélórával
később,mint2016-ban.Arésztvevőkközöttjelentőskü-
lönbségekvannakasorbanálláshosszaalapján,melyrész-

39. ábra
A sorbanállással töltött napi átlagos időtartam megoszlása
(2017)
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38. ábra
A CLS elszámoláshoz kapcsolódó befizetések átlagos 
forgalmi értékének napi eloszlása
(2017)
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benazeltérőlikviditásmenedzselésigyakorlatra20vezethető
vissza.Ahaviszintengyakransorbanállóbankoktipikusan
azaktívlikviditásmenedzsmentetfolytató,magashitelkeret-
kihasználtsággalrendelkezőrendszertagok,akik2016-hoz
képeströvidebbideigállnaksorban,napiszintenátlagosan
60percig.Akevésbéaktívlikviditásmenedzsmentetfolytató
résztvevők,(akikgyakranhitelkeretnélkülbonyolítjáklefor-
galmukat)tételeikkelhosszabbideig,átlagosan1–5óráig
állnaksorban.Ahosszúideigtartósorbanállásokatarészt-
vevőktudatosanvállalták,nemritka,hogyüzletidöntésük
alapján.MivelezenrésztvevőkVIBER forgalmaalacsony,
ígyahosszúideigtartósorbanállásuknemnöveltemegaz
elszámolásiéskiegyenlítésikockázatotarendszerben,más
résztvevőkszámáraugyanisnemokoztaklikviditásinehéz-
séget.2017-bennemalakultkikörbetartozásaVIBER-ben.

A ciklusok közötti átgörgetések gyakorisága, valamint az 
érintettek száma a BKR napközbeni elszámolásban nem 
változott, azonban az érintett tranzakciók és kötegek száma 
jelentősen csökkent.2017-benfelérecsökkentazátgör-
getésekbenérintettkötegek,harmadárapedigazérintett
tranzakciókszáma,melyhez31milliárdforintátgörgetettér-
téktartozik.Azátgörgetésekhatrésztvevőtérintettek,ezek
90százalékátugyanazazötrésztvevőadja,mintazelmúlt
évbenésakiváltóokazelőzőévhezhasonlóansemlikvi-
ditáshiány,sokkalinkábblikviditásmenedzselésihibavagy
hibásgyakorlat.Azátgörgetések84százalékatovábbrais
egyciklusonáttörténőátgörgetésmaradt,azonbanazelőző
évvelellentétbenkétesetben,melyazesetek8százalékát
jelentiésegyetlenrésztvevőhözkapcsolható,háromciklu-
sonáttörténőtranzakcióátgörgetésiselőfordult.Ajelenlegi

20Arésztvevődöntésénekfüggvényébenaddicionálisértékpapírtzároltathat,nagyobbszerepetszánhatabejövőtételekfinanszírozószerepének,
illetvevállalhatja,hogyatételtovábbraissorbanmarad.

21lásdfogalomtár
22Deliveryversuspayment(DvP)magyarulaszállításfizetésellenébenelv.ADvP-elv(deliveryversuspayment)azazszállításfizetésellenébenelv.
Lényege,hogyazügyletmegkötéseutánatényleges“szállítás”,azazteljesítéscsakfizetésellenébentörténikmeg.Mivelakiegyenlítéscsak
abbanazesetbentörténikmeg,amikor igazolható,hogyaszükségesértékpapírésannakellenértéke isrendelkezésreáll, ígyakiegyenlítési
kockázatmértékeminimális.

10ciklusbantörténőelszámolássoránakétciklusonkeresz-
tültörténőátgörgetéseknemvezetnekmégazúgynevezett
négyórásszabály21sérüléséhez,azonbanaháromcikluson
áttörténőátgörgetéseksoránmársérülanégyórásszabály.
Azátgörgetésekbenérintettbankokrendelkeztekelegendő
zároltathatóértékpapírállománnyal,ígyaszükségeslikvidi-
tástgondnélkülbiztosíthattákvolna.Mivelneméltekezzel
alehetőséggel,esetükbenlikviditáskezelésihiba,illetvehi-
básgyakorlatállhataháttérben,amelyetakártudatosanis
felvállalhattak.(40.ábra).

2.2.3.4. Elszámolási és kiegyenlítési 
kockázat a KELER-ben

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben az elszámolási és 
kiegyenlítési kockázat továbbra is alacsony volt a KELER-
ben, melynek egyik fő oka, hogy forgalmának döntő részét 
a jegybankpénzben, illetve DvP22 elven történő kiegyen-
lítés képviselte.Azértékpapírtranzakciókhozkapcsolódó
kiegyenlítésikockázatabbanrejlik,hogyazérintettekkö-
zülvalamelyik félnemkapjamegazügylet soránaneki
járóértékpapírtvagyannakpénzbeliellenértékét.Ennek
akockázatnakamérsékléséretöbblehetőségiskínálkozik.
Apénzoldaliteljesítéselmaradásánakkockázatátjelentősen
csökkentiajegybankpénzbentörténőkiegyenlítés.Ennek
oka,hogyajegybanknál–esetünkbenazMNB-nél–fizeté-
siszámlátvezetőrendszerrésztvevőkélhetnekajegybank
eszköztárábanmegtalálható,likviditáshiánykezeléséreszol-
gálóeszközökkel,amelyeknagyvalószínűséggelbiztosítják
atranzakciókpénzlábánakteljesüléséhezszükségesforráso-
kat.Szinténkockázatotcsökkentőtényező,amennyibenaz

40. ábra
Átgörgetések aránya az összes átgörgetéshez viszonyítva (2016 (baloldali ábra) - 2017 (jobboldali ábra))

Egy ciklust érintő átgörgetés

92%92%

8%8% 8%8%

84%84%

8%8%

Két ciklust érintő átgörgetés
Egy ciklust érintő átgörgetés
Két ciklust érintő átgörgetés
Három ciklust érintő átgörgetés
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értékpapírügyletekelszámolásaéskiegyenlítéseközponti
szerződőfélközbeiktatásávaltörténik.Ezekbenazesetekben
azügyletekteljesítésétmindenkoraközpontiszerződőfél
garantálja.Mindazonáltalaközpontiértéktáráltalbiztosított
szállításfizetésellenében(DVP)elvűkiegyenlítésúgyszin-
ténkiválóanalkalmasafelmerülőbizonytalanságiténye-
zőkkiiktatására.Ennekoka,hogyazüzletkötőfelekközött
addignemtörténikmegafizetés, illetveazértékpapírok
jóváírása,amígnemállrendelkezésreazügyletteljesíté-
séhezszükségesfedezet.Azértékpapírügyletekteljesítése
kapcsánpotenciálisanfelmerülőelszámolásiéskiegyenlítési
kockázatmértékénekjófokmérőjelehet,hogyatranzakciók
esetébenmekkorarésztképviselnekafentemlítettkocká-
zatcsökkentésitényezők.2017-benanevesítettmódszerek
közülaKELERvonatkozásábanalegnagyobbsúllyalajegy-
bankpénzbenés/vagyDvPelventörténőkiegyenlítéseksze-
repeltek.Aforgalomértékéttekintveajegybankpénzben
történtteljesítésaránya96,7százalék,aDvPügyletekrésze-
sedése68százalékvolt.23Ezekamutatókhozzávetőlegesen
megegyezneka2016-banmértértékekkeléstovábbra is
magasnaktekinthetők.UgyanakkoraDvPtranzakciókdarab-
számábanésértékébennémicsökkenésvoltmegfigyelhető
előzőévadataihozképest.Ennekhátterébenfőkéntazállt,
hogyaszállításfizetésellenébenelvalapjánkiegyenlített
repóügyletek24számaésértékeazalacsonykamatkörnyezet
miattvisszaesett.Azalacsonykamatkörnyezetbenazérintett
feleknekgazdaságilagkifizetődőbbvoltabankközipiacon
történőhitelfelvételarepóügyletekkeltörténőfinanszíro-
záshelyett.Mindazonáltalavisszaesésneknemvoltérdemi
hatásaakiegyenlítésbiztonságára.

2017-ben a fizetés nélküli értékpapír tranzakciók (FoP25) 
összértékében és darabszámában is kismértékű csökkenés 
volt megfigyelhető 2016-hoz képest, ami szintén a kiegyen-
lítési kockázat mérséklődésének irányába hatott. Aszállítás
fizetéselvhelyettazértékpapírtranzakciókFoPügyletkéntis
teljesítésrekerülhetnek.AzFoPügyletekesetébenatranz-
akciók pénz és értékpapír lába elválik egymástól, vagyis
technikailagaKELERcsakértékpapírterhelésivagyjóváírási
instrukciótkap.Ezazérthordozhatkiegyenlítésikockázatot
magában,mertnemismert,hogyazértékpapírügyletpénz-
oldalikiegyenlítésemikorésmilyenmódontörténikmeg.
2017-benazFoPügyletekaKELEResetébenaforgalomérté-
kének32százalékáttettékki.Megkellugyanakkorjegyezni,
hogybáraközpontiszerződőfélkénteljáróKELERKSZF-en

23AKELER-benaforgalomjelentősrészétkitevőtőzsdénkívüli(OTC)ügyletekentúlatőzsdénkötöttfixésaukciósügyletekteljesítéseDvPelv
szerinttörténik.

24Repó-,fordítottrepóügyletmindenolyanmegállapodás,amelyértékpapírtulajdonjogánakátruházásárólrendelkezikaszerződéskötésselegy-
idejűlegmeghatározottvagymeghatározandójövőbeliidőpontbantörténővisszavásárlásikötelezettségmellett.Aztranzakciókelőremegha-
tározottvisszavásárlásiárontörténnekfüggetlenülattól,hogyazügyletfutamidejealattavevőazügylettárgyátképezőértékpapírralszabadon
rendelkezik-e(szállításosrepóügyletvagyóvadékirepóügylet).

25Freeofpaymentvagyisfizetésmentesszállítás(lásdfogalomtár)

keresztülelszámoltértékpapírügyletektechnikailagszintén
FoPtranzakcióknakszámítanak,kiegyenlítésüketaközpon-
tiszerződőfélgarantálja,vagyisezekbenazesetbennem
jelentkezikkiegyenlítésikockázat.2017-benaKELERKSZF-
enkeresztülelszámolttranzakciókértékeazFoPügyletek
összértékének3,8 százalékát tették ki, így kockázat csak
afennmaradórészesetébenjelentkezhetett.

2.2.3.5. Elszámolási és kiegyenlítési 
kockázat a KELER KSZF-ben

2016-hoz képest a KELER KSZF által elszámolt azonnali tő-
kepiaci forgalom összértéke nőtt, míg a derivatív tőkepiaci 
forgalom csökkenést mutatott. Az általános klíringtagként 
elszámolt piacok bővülésének üteme 2017-ben az előző 
évekhez képest mérséklődött, de még mindig jelentős-
nek tekinthető. A kapcsolódó elszámolási és kiegyenlíté-
si kockázat arányosan változott a forgalommal. AKELER
KSZF központi szerződő félként számolja el a Budapesti
ÉrtéktőzsdénésazMTSHungary-nkereskedettpénzügyi
eszközöket,számoljaelahazaiföldgázpiacokat,valamint
energiapiaciklíringtagkéntnyújtalklíringtagiszolgáltatást
azECCpiacokonkereskedhetőazonnali,valaminthatáridős
villamosenergia, földgázésemisszióskvótatermékekre.
2017-benaközpontiszerződőféláltalelszámoltazonnali
tőkepiaciügyletekösszértékemeghaladtaa2900milliárd
forintot,ami12,7százalékosnövekedésazelőzőévhezké-
pest.Aszármazékostőkepiaciügyletekesetében2016-hoz
képestazévesösszforgalom9,6százalékosvisszaesésevolt
tapasztalható,amelynagyságrendileg250milliárdforintos
csökkenéstjelent.Amiazenergiapiacialklíringtagiszolgál-
tatástilleti,azösszesítettenergiapiaciforgalomnakazelőző
évbentapasztaltközel75százalékosbővülése2017-re12,5
százalékramérséklődött.2017-benazenergiapiaciforgalom
növekedéseannakstrukturálismódosulásávalisegyüttjárt.
Amiazazonnalipiacokatilleti,abővülésmértéketöbbmint
66százalékos.Aszármazékospiaconösszességébenközel
29százalékkalcsökkentaforgalom,amelyjórésztavilla-
mosenergiaforgalom39,7százalékosvisszaesésénekvolt
köszönhető,ezzelszembenaföldgázforgalma206,7száza-
lékkalnövekedett.összességébenazáltalánosklíringtagként
elszámoltpiacokonazelektromosáramforgalmamellett
egyrejelentősebbéválikaföldgáztermékekkereskedéseis.
EmiattaforgalombővüléseegybenaKELERKSZFkiegyenlí-
tésikockázatánaknövekedésétisjelenti.(41.ábra).
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A KELER KSZF energiapiaci alklíringtagi szolgáltatása kapcsán 
jelentkező származékos piaci nyitott kötésállomány 2017 év 
elején közel duplája volt a derivatív tőkepiac nyitott kötésál-
lománynak. Ez egyszerre mutatja az energiapiaci alklíringtagi 
szolgáltatás kiemelkedő szerepét, valamint a korábbiaknál 
lényegesen magasabb elszámolási és kiegyenlítési kockázati 
szintet is.Annakellenére,hogyazECCvonatkozásúderiva-
tívenergiapiacokforgalma2017-bencsökkenéstmutatott,
amelyettermészetesenanyitottkötésállománymértékeis
követettazévfolyamán,figyelemreméltó,hogyanyitott
kötésállománynagyságaa2017-esévelsőnegyedévében
jelentősenmeghaladtaaKELERKSZFáltalelszámoltderivatív
tőkepiacontapasztalhatónyitottkötésállományt.(42.ábra)

A késedelmes teljesítések száma, illetve értéke az előző 
évekhez képest jelentősen megnőtt, ugyanakkor ez nem 
növelte lényegesen a KELER KSZF kiegyenlítési kockázatát. 
Amennyibenegyklíringtag,vagyenergiapiacialklíringtag
nem teljesíti időben elszámolásból eredő kötelezettsé-
gét,úgykésedelmesteljesítéskövetkezikbe26.2017-ben
összesen58 ilyenesetetregisztráltaKELERKSZF,amely-
ből 44 a tőkepiachoz, 14 pedig az elszámolt energiapi-
acokhoz kapcsolódott. összességében 2016-hoz képest
anemteljesítésekszámatöbbmintkétésfélszeresére,míg
azértékeamásfélszeresérenőtt(43.ábra).Figyelembevé-
ve,hogyakésedelmesteljesítésesetébenateljesítésmeg-
történik,csakkésőbb,mintazaKELERKSZFszabályaiban
szerepel,anagyságrendbelinövekedésnemnöveltejelentős
mértékbenaközpontiszerződőfélkockázatát.

26Akorábbi„nemteljesítés”kifejezés2018-tólcsakaténylegesnemteljesítésekeseténalkalmazható.

A tőkepiacon csak értékpapír oldali késedelmes teljesítés 
történt.Aközpontiszerződőféláltalregisztrált44tőkepiaci
késedelmesteljesítésbőlazösszesértékpapíroldalikésedel-
mesteljesítésvolt.Azesetektúlnyomótöbbségébenazért
következettbeakésedelmesteljesítés,mertazügyletben
résztvevőfél,akinekszállítaniakellettazértékpapírokat,
késvejutotthozzáOTCkereskedésenkeresztülaszükséges
értékpapírokhoz,vagyisegyfajtafertőzésihatásróllehetbe-
szélni.Amaradék14esetbenpedigvalamelyelszámolásban
résztvevőfélmulasztásánakvoltakövetkezményeazérték-
papíroldanikésedelmesteljesítés.Felvigyázóiszempontból

41. ábra
A KELER KSZF forgalma
(2015-2017) 
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42. ábra
A tőkepiaci, gázpiaci, valamint energiapiaci 
alklíringtagi szolgáltatáshoz kapcsolódó nyitott 
kötésállomány alakulása (havi átlagérték)
(2015-2017)
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43. ábra
Késedelmes teljesítések számának és értékének az 
alakulása
(2015-2017)
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megnyugtató,hogyegyesetbensempénzoldalivagybizto-
sítékoldalivoltakésedelmesteljesítés,vagyisnemaklíring-
tagokpénzügyilikviditásinehézségeiokoztákakésedelmes
teljesítést.Kockázatot látunkugyanakkorabban,hogyaz
egyesszereplőkkésedelmesteljesítéseiolyanexogénténye-
zőkhatásárakövetkezettbe,amelyekreaKELERKSZF-nek
csakminimálisráhatásavan.

A KELER KSZF-nek 2017-ben a korábbi évekhez képest 
több kiegészítő pénzügyi fedezetet kellett kivetnie, amely 
növekvő kockázati szintet jelez.AKELERKSZFkiegészítő
pénzügyifedezetetakkorvetki,havalamelyklíringtagja,
megbízójavagyenergiapiacialklíringtagjaanekifelróható
okbólszegimegvalamilyenmódonaközpontiszerződőfél
szabályát.2017-benösszesen23alkalommalkerültsorki-
egészítőpénzügyifedezetkivetésére,mígabüntetésekszá-
maakorábbiévekbenjellemzőenennekazértéknekafelét
semérteel.A2017-benkiróttkiegészítőpénzügyifedezetek
közelkétharmadaaKELERKSZFenergiapiacialklíringtagi
szolgáltatásáhozkapcsolódott.(44.ábra)

A KELER KSZF megfelelő eredményt ért el a második ESMA 
stressz teszt során, mely 16 európai uniós központi szerző-
dő fél stressztűrő képességét vizsgálta különböző forgató-
könyvek mentén.Azelsőstresszteszt,mely2016-banké-
szültel,ahitelkockázatifaktorokvizsgálatárakorlátozódott,
mígamásodikstressztesztezentúlmenőenmagábanfog-
laljaalikviditásikockázatokelemzésétis.Atesztekegyrészt
információtadnakaközpontiszerződőfelekkitettségeinek

27Azeurópaiparlamentésatanács909/2014/EUrendeleteazEurópaiUniónbelüliértékpapír-kiegyenlítésjavításárólésaközpontiértéktárakról,
valamint98/26/EKésa2014/65/EUirányelv,valaminta236/2012/EUrendeletmódosításáról.

28Dematerializáltértékpapírtörvénybenmeghatározottmódon,elektronikusútonlétrehozott,rögzített,továbbítottésnyilvántartott,azérték-
papírtartalmikellékeitazonosíthatómódontartalmazóadatösszesség.Afizikai,deimmobilizáltértékpapíregyolyannyomdaiútonelőállított
értékpapír,amelynekteljeskibocsátottmennyiségeegyközpontiértéktárbankerülletétbehelyezésre,ésonnanfizikailagnemkérhetőki.

koncentráltságáról,azegyesintézményekkapcsolatrend-
szerénekösszefonódottságáról,másrésztpedigkülönböző
feltételekmellettmérikagaranciaalapokésmásbiztosíték
elemekfelhasználhatóságát,valamintarendelkezésreálló
likvideszközökmegfelelőségét.Atesztekbemutatják,hogy
azeurópaiuniósközpontiszerződőfelekrendszerszinten
ellenállóakazextrémpiacisokkokkal,illetveaklíringtagok
együttesnemteljesítésévelszemben.Azeredményekalap-
jánmegállapítható, hogy a KELER KSZF kockázatkezelési
módszereimegfelelőnektekinthetőkéskellőképpenfedezik
avizsgálatalávontkockázatokat.

2.2.4. A KELER CSOPORTHOZ 
KAPCSOLÓDÓ AKTUALITÁSOK

2.2.4.1. A KELER CSDR27 szabályozás 
szerinti engedélyezése

2017. szeptemberében megkezdődött a KELER CSDR szabá-
lyozás szerinti engedélyezése.A2008-asgazdaságiválság
hatásaiésazegységeseurópaitőkepiaclétrehozásairánti
igényszükségessétetteapénzügyieszközökUniónbelüli
biztonságos, hatékony és zökkenőmentes kiegyenlítését
előmozdítóésaközpontiértéktárakegységesszervezetiés
irányításistruktúrájátmeghatározószabályrendszerkialakí-
tását.EnnekeredményekéntszületettmegazUniónbelüli
értékpapír-kiegyenlítésfejlesztésérőlésaközpontiérték-
tárakrólszólószabályozás(CSDR),ami2014.szeptember
18-ánlépetthatálybaésarendeletiformamiattMagyaror-
szágonisközvetlenülalkalmazandó.Aszabályozásnemcsak
aközpontiértéktárakatérinti,hanemmindenvelükközvet-
lenvagyközvetettkapcsolatbanállószereplőtis.Aközponti
értéktárakengedélyezésének,felügyeletének,szervezetiés
működésikövetelményeinek,valamintazegyébtőkepiaci
szereplőkkelfennállójogikapcsolatainakszabályozásarévén
aCSDRcélja,hogyuniósszintenhozzájáruljonegykorábbi-
tólbiztonságosabb,hatékonyabbésátláthatóbbtőkepiac
megteremtéséhez.ACSDRlegfontosabbrendelkezéseiközé
tartozik,hogyegységesprudenciálisszabályokatírelőaz
értéktárakbiztonságosműködésénekgarantálásaérdeké-
ben.Akiegyenlítésifegyelemrevonatkozóelőírásaivalkí-
vánjabiztosítani,hogyapénzügyiszolgáltatókaszerződéses
kiegyenlítésiidőpontigteljesítsékazügyleteiket.Akötelező
dematerializáció vagy immobilizáció előírásával a szabá-
lyozásjelentőslépéstteszannakérdekében,hogyminden
transzferálhatóértékpapírértékpapírszámlánkerüljönnyil-
vántartásra.28Aközpontiértéktáraknakarészletszabályo-

44. ábra
Kiegészítő pénzügyi fedezet kivetések, illetve az 
érintett felek számának alakulása
(2015-2017)
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kattartalmazótechnikaisztenderdek(RTS)megjelenését
követőhathónaponbelülkellettbenyújtaniukazengedé-
lyezésirántikérelmüketazilletékeshatóságokhoz.Ennek
Magyarországegyetlenközpontiértéktárakéntfunkcionáló
KELER2017.szeptember29-éntettelegetazMNBirányá-
ba.AKELER-nek,mintszakosítotthitelintézetneknemcsak
aközpontiértéktári,hanemabankijellegűszolgáltatásai
vonatkozásábanengedélyeztetnikellatevékenységét.Az
akkreditációsfolyamatlezárásaelőreláthatólag2018-ban
várható.

2.2.4.2. KELER KSZF nemzetközi 
engedélyező kollégiumának ülése

Az MNB a KELER KSZF nemzetközi engedélyező kollégiu-
mával együttműködve megtárgyalta a KELER KSZF 2017-es 
tevékenységét, melyet az EMIR szabályozásnak megfelelő-
nek minősített.AKELERKSZFeurópaiműködésiengedély-
lyelrendelkezőközpontiszerződőfeletakezdeti2014-es
engedélyezéstőlkezdvefolyamatosannemzetközitagokból
állókollégiumfelügyeliazMNBvezetésével.Afelügyeleti
kollégiumban2017-benabelga,azír,valamintabritfel-
ügyeletvettrésztazMNBésazESMAmellett.Előbbikettő
azért,mertazáltalukfelügyelthitelintézetekjelentősrészt
képviselnekaKELERKSZFgaranciaalapjaiban,utóbbipedig
azért,mertaKELERKSZFabritekáltalfelügyeltkereskedé-
sihelyszíntszámolel.2017.novemberébenaKELERKSZF
nemzetköziengedélyezőésfelügyeletikollégiumánakéves
ülésénmegtárgyaltaazelmúltegyévlegfontosabbesemé-
nyeit,engedélyezettszolgáltatásait,valamintaKELERKSZF
rövidésközéptávúterveit.Azüléskiemelttémáiközétar-
tozottaBudapestiÉrtéktőzsdeáltalindítottújazonnali,kis-
ésközépvállalkozásoktőzsdeibevezetésétsegítő,piacának,
azXTEND-nekazelszámolásaésgaranciavállalása,amelyre
2017-benengedélytszerzettaKELERKSZF.Hasonlómódon
kerültmegvitatásraazis,hogyaCEEGEXazonnaligázpiacon
akockázatkezelésimodellbenhasználtvisszatekintésiidő-
szak180napranőt,amelyígymármegfelelőnekminősíthe-
tő,továbbáugyancsakaCEEGEXazonnaliéshatáridőspiaca
vonatkozásábanmegvitatásrakerült,hogyazelszámolási
devizamagyarforinthelyetteurólett.Akollégiummegvitat-
taaztaváltozástis,miszerintaMiFIDszabályozásértelmé-
benakorábbiCEEGEXhatáridősgázpiaca–azzal,hogyátke-
rültaHUDEXplatformra–ajövőbenszabályozottpiacként
funkcionál.Végül,denemutolsósorbanaközpontiszerződő
félengedélyezőkollégiumanagyhangsúlytfektetettaKELER
KSZFromániaiterjeszkedésénekvizsgálatárais,amelynek
részekéntkétprojektetvizsgált.Ebbőlazegyikprojektre
(ún.BRMForward)akollégiumengedélytadott,mígamásik
projektvonatkozásában(ún.BRMMTF)továbbikritériumok
teljesítéshezkötöttékapiacelszámolásának indíthatósá-
gát.Atestületmegerősítette,hogyaközpontiszerződőfél
működésemegfelelanemzetköziszabályozáselvárásainak.

2.2.4.3. A KELER KSZF új szolgáltatásai

A KELER KSZF 2017 második felétől központi szerződő 
félként számolja el a Budapesti Értéktőzsde új, XTEND el-
nevezésű multilateriális kereskedési rendszerében kötött 
ügyleteket.ABudapestiÉrtéktőzsde2017másodikfelében
indítottaelXTENDnevűkereskedésiplatformját,amellyel
atőzsdeibevezetésrealkalmas,vagyalkalmassátehetőkis-
ésközépvállalkozásoknyilvánosmegjelenésénekkönnyíté-
sétcélozza.Akereskedésihelyszínelszámolásátközponti
szerződőfélként,azXTENDpiacelődjénektekinthetőBÉT
TkategóriáhozhasonlóanaKELERKSZFvégzi.Azelszámo-
lásitevékenységmegkezdéseelőttaKELERKSZF-nekjóvá
kelletthagyatniaaváltozástazőtengedélyezőnemzetközi
tagokbólállókollégiummal,amelyazújpiacelszámolását
nemminősítettejelentősváltoztatásnak.Ezegybenjóvá-
hagyást is jelentettaKELERKSZFszámáraazelszámolási
tevékenységmegkezdéséhez,illetvevégzéséhez.Azújpiac
elszámolásanemjelentlényegiváltozástaKELERKSZFáltal
felvázoltkockázatban,illetveaprojektkapcsánaKELERKSZF
többletráfordítástsemprognosztizált.2017évvégéignem
történtértékpapírbevezetésezenapiacon,ebbőladódóan
ügyletkötéssemtörtént.

A CEEGEX azonnali és határidős piacain a kereskedési és 
elszámolási deviza az euró lett, amely így megnövelte első-
sorban a KELER KSZF finanszírozási, illetve ehhez kapcsoló-
dóan a kiegyenlítési kockázatát.ACEEGEXazügyfeleiigé-
nyeinekmegfelelőeneuróbantörténőkereskedésre,illetve
elszámolásraálltát2017-ben,amelyazemlítettpiacokatel-
számolóKELERKSZFműködésétisérintette.Annakellenére,
hogyaváltoztatástazengedélyezőkollégiumnemtekintette
jelentősnek,akorábbiforintalapúelszámolásésgarancia-
vállaláseuróalapúvá tételénkeresztülmegnőttaKELER
KSZF finanszírozási kockázata, hiszen egy-egy pénzoldali
nemteljesítéseseténaKELERKSZF-nekeuróbankellhelyt-
állnia.Figyelembevéve,hogyaKELERKSZFazeuróalapú
elszámolásbóleredőkockázatátfedezetiügyletekkötésével
istudjakompenzálni,ezhatássallehetatőkemegfelelési
szintjéreis.2017-benaCEEGEXspotpiacforgalmatöbb
mintnégyszerese,mígaCEEGEXderivatívpiac forgalma
többmint13,5-szeresevolta2016-osforgalmiértéknek.

A 2018-ban induló HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde 
határidős földgáz kereskedésének elszámolását a KELER 
KSZF végzi, amely nem jelent többlet kockázatot a központi 
szerződő fél számára.AMiFIDIIszabályozáshatálybalépése
okánakorábbiHUPX,valamintCEEGEXhatáridősvillamos
energiaésföldgázkereskedése2018-tólaHUDEXplatform-
jánkeresztültörténik.AHUDEXvillamosenergiakereske-
déséttovábbraisanémetszékhelyűEuropeanCommodity
Clearing (ECC),míg a határidős gáz termékeket a KELER
KSZF számolja el. A határidős villamosenergia, valamint
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a határidős gáz elszámolása elkülönítetten történik, így
interoperabilitásnincsanémet,illetveamagyarközponti
szerződőfélközött,vagyisaKELERKSZF-neknemkeletkezik
többletkockázataepiacon.AKELERKSZFengedélyezőkol-
légiumasemminősítettejelentősmódosításnakazújpiaci
szegmensenvalószolgáltatásnyújtást.

A Romániai Árutőzsde gázpiacainak elszámolásával új üz-
leti lehetőség nyílhat a KELER KSZF előtt, ugyanakkor ez 
természetszerűleg együtt jár az elszámolási, kiegyenlítési 
és finanszírozási kockázatának növekedésével. A KELER
KSZF együttműködési megállapodást írt alá a Romániai
Árutőzsdével (BursaRomanadeMarfuri–BRM),amely-
nek célja, hogy a KELER KSZF központi szerződő félként
számoljaelaBRMgázpiacait.Ezkétpiacotérint,egyfelől
aBRMForwardpiacot,másfelőlpedigaBRMMTFpiacot.
Figyelembevéve,hogyaBRMpiacokelszámolásajelentős
változtatásnakminősül,ezértaKELERKSZFengedélyező
kollégiumánakEMIR15.cikkeszerintieljárástkellettlefoly-
tatniamindkétpiacesetében.AfolyamatotaBRMForward
esetébensikerültlezárni2017évvégén,ígyaKELERKSZF
engedélytkapottazújpiacelszámolására.ABRMMTFen-
gedélyezésemégfolyamatbanvan.ABRMForwardpiacon
akereskedésrománlejbentörténik,ígyazelszámolás,aki-
egyenlítés, illetveagaranciarendszerisrománlejalapon
vankialakítva.ABRMprojektengedélyezésesorántöbb
olyankockázatiforrásisazonosításrakerült,amelyekkap-
csánaKELERKSZF-nekegyévenbelülelőrehaladástkell
elérnie,valaminthaladéktalanuljelezniekellazesetlegesen
felmerülőproblémákatazilletékeshatóságfelé.

2.2.5. FELVIGYÁZÓI ÁTFOGÓ 
ÉRTÉKELÉSEK 2017-BEN

A VIBER és a BKR a felvigyázói átfogó értékelések alapján 
az elmúlt 2 évben biztonságosan, megbízhatóan és haté-
konyan működtek, így támogatva a hazai pénz- és tőkepi-
ac működését, és erősítették ezzel a pénzügyi stabilitást. 
2017-benhatodszorkerültsorahazaifizetésirendszerek
esetébenazátfogó felvigyázói értékelésekelkészítésére.
AVIBERésBKRátfogóértékeléseapénzügyiinfrastruktú-
rákkal szemben támasztott követelményeket tartalmazó
PrinciplesforFinancialMarketInfrastructures(PFMI)29alap-
ján,anemzetközigyakorlatnakmegfelelőentörtént. Azér-
tékelésekalapjáularendszerüzemeltetőkáltalkitöltöttkér-

29APMFI-taBankforInternationalSettlements(CommitteeonPaymentandSettlementSystems,melybizottságelnevezéseazótaCommitteeon
FinancialMarket Infrastructures (CFMI)-ra változott) és a Technical Committeeof the InternationalOrganizationof Securities Commissions
(OICU-IOSCO)adtaki,mely2012.áprilisábanjelentmeg.

30Azértékelésegynégyelemettartalmazóalapskálaszerinttörténik,ígyazegyesalapelvekminősítéseteljesenmegfelelt,alapvetőenmegfelelt,
részbenfeleltmegvagynemfeleltmeglehet.Vannakolyantémakörök,amelyekegyesrendszereknélnemrelevánsak,ígyazoknemkapnak
értékelést.

31Abizottságmunkájábana18csatlakozottdevizajegybankjaveszrészt,illetveezekközülazeurovonatkozásábanazEurópaiKözpontiBankés4
európaijegybank.

dőív,afolyamatoskockázat-alapúfelvigyázássorángyűjtött
adatok,információk(ígypéldáulincidensriportok,szabály-
zatmódosításkoradottfelvigyázóivélemények,felvigyázói
feljegyzések),illetveazönértékeléstkövetőenlefolytatott
interjúkszolgáltak. AzértékelésekalapjánaVIBERésaBKR
működéseésszolgáltatásaimegbízhatóanéshatékonyan
működtek,súlyoskockázatotjelentőproblémanemkerült
beazonosításraArendszerekPFMIvonatkozó18alapelve
(pl.irányításirend,jogikörnyezet,kockázatkezelésikeret-
rendszer,működésikockázat,hatékonyságéseredményes-
ség)szerintiminősítésealegtöbbesetbenteljesenmegfelelt
vagyalapvetőenmegfelelt,értékeléstkapott30.Azelmúlt
kétévbenarendszerüzemeltetőkösszességébenjavítottak
a felvigyázói alapelvárásoknak való megfelelésükön, így
afelvigyázókaVIBEResetében3alapelvetfelminősítettek,
aBKResetébenpedig2alapelvetfel,egyalapelvetpedig
leminősítettek.AzértékeléseksoránazMNB,mintfelvigyá-
zóajánlásokatfogalmazottmegafelvigyázottrendszerek
számára,amelyekaműködésimegbízhatóságéshatékony-
ságtovábbinövelésétszolgálják,mivelmindegyikrendszer
esetébenlátlehetőségetafejlődésre.MNBajánlásaialapján
arendszerüzemeltetőkintézkedésiterveketkészítettek,azok
megvalósításaelkezdődött.AKELERKSZFfelvigyázóiátfogó
értékelése2017-benkezdődött,azadatokésinformációk
kiértékeléseésazalapelvekminősítésefolyamatbanvan.

2.2.6. A CLS, T2S ÉS LEI KÓD KIADÁS 
KOOPERATÍV FELVIGYÁZÁSA

Az MNB a forint CLS kiegyenlítési mechanizmusba történő 
bevezetésétől - 2015. novemberétől - vesz részt a nem-
zetközi együttműködésben folytatott CLS felvigyázásban. 
ACLS,mintnemzetköziszolgáltatástnyújtópénzügyiinfra-
struktúrakooperatívfelvigyázásábanaCLS-benkiegyenlített
devizákországainakjegybankjai31vesznekrészt.Afelvigyá-
zóibizottságotaFederalReserveBankofNewYork(FED),
mintarendszerszékhelyeszerintijegybankvezeti.Ennekke-
retébenazMNBéventerésztveszszakértőiésdöntéshozói
szintenafelvigyázóibizottságülésein,aholközösentekintik
átaCLSműködését.Azülésekenmegvitatjáktöbbekközött
aCLStervezettújszolgáltatásait,egyébrendszermódosí-
tásait,fejlesztéseit,illetveaCLSfelügyeletiértékelésének
megállapításait,továbbásorkerülaCLSképviselőivelvaló
megbeszélésreis.AfelvigyázóibizottságvéleményeziaCLS
általkészítettdokumentumokat,ígyrendszermódosításait,
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üzletszabályzatábantervezettváltoztatásokatmódosításo-
kat. A CLS-t érintő jelentős változásokhoz kapcsolódóan
afelvigyázóibizottságegyetértésétadjaaPFMIalapelvek-
nekésadottországvonatkozójogiésszabályozásielőírása-
inakvalómegfelelésealapján.

Az MNB 2017 februárjától a KELER TARGET2-Securities 
(T2S) értékpapír kiegyenlítési platformhoz való csatlako-
zásától vesz részt a rendszer kooperatív felvigyázásában. 
AT2Splatformnemzetköziegyüttműködésbenfolytatott
felvigyázásaésfelügyeleteazérintettországokjegybankja-
inak,felügyeletihatóságainakésazEurópaiÉrtékpapír-piaci
Hatóság32részvételéveltörténik,azEurópaiKözpontiBank
irányításával.Azegyüttműködéscélja,hogyarésztvevőha-
tóságokegységesértékelésiszempontokmenténvizsgálják
aT2Sinfrastruktúrafelvigyázásialapelveknekvalómegfele-
lését,valamint,hogyazértéktárakacsatlakozástkövetően
továbbraiselegettegyenekavonatkozójogiésszabályo-
zásikeretrendszerkövetelményeinek.AT2S-valkapcsolatos
kooperatívfeladatokkoordinálásátaPlenárisTestületből,
munkacsoportokbólésTitkárságbólállóintézményrendszer
hajtjavégre.Akooperatívfelvigyázássoránvégrehajtandó
főbbfeladatokazalábbiakbanfoglalhatókössze:

•   Rendszerestanácskozásokkeretébentörténőegyezteté-
sek,többekközöttaPFMIalapelveknekvalómegfelelést
illetően,elemzésekésértékelésekvégrehajtása.

•  A központiértéktárral kapcsolatos információk cseréje
aT2Sésmásrésztvevőhatóságokközött.

32EuropeanSecuritiesandMarketsAuthority(ESMA)

•   Részvételkonzekvens,azérintettekszintjénösszehangolt
ajánlások,szabályozásiváltoztatásokkezdeményezésében
éskidolgozásában.

A2018-asévegyiklegfontosabbfeladataaT2SrendszerPFMI
alapelvekszerintiátfogóvizsgálatalesz.Ennekrészekéntaz
MNBkétalapelv–arésztvevőinemteljesítésekrevonatkozó
szabályokéseljárások,valamintapénzügyiinfrastruktúrák
közöttikapcsolatok–vonatkozásábankészítielértékelését.

Az MNB részt vesz a 2012-ben útjára indított egyedi azo-
nosító kód – azaz a LEI (Legal Entity Identifier) kód – ki-
adását végző globális LEI-kiadó rendszer kooperatív felvi-
gyázásában. AKELERanémetönállóLEIkód-kiadóval(WM
Datenservice)kötöttmegállapodásaértelmébenvégziLEI-kód
kiadóiszolgáltatását,deaLEI-kódkiadószervezetekközpon-
tosítottengedélyezésétésnyilvántartásátvégzőszervezet,
aGLEIF(GlobalLEIFoundation)2018.március19-énhozott
döntésealapjánaKELERönállóLEIkód-kiadókéntfolytathatja
tevékenységét.AGLEIFésezáltalaglobálisLEI-kiadórendszer
működésétamintegy71teljesjogútagsággalrendelkezőha-
tóságbólés19megfigyelőbőlállóún.RegulatoryOversight
Committee(ROC)felvigyázza,melynekazMNBistagja.Afel-
vigyázásalapdokumentumaaROCésaGLEIFközött2015.ok-
tóberébenlétrejöttegyüttműködésimegállapodás.AzMNB
aROC-onkeresztülelsősorbanaglobálisLEI-kiadórendszer
sztenderdalkotóésazazokbetartásátfelvigyázóésellenőrző
szerve,melyelsősorbanaglobálisLEI-kódkiadórendszerirá-
nyításirendjérevonatkozóalapelvekfenntartásátésateljes
rendszernekafelvigyázásábanműködikközre.
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3. Az Azonnali fizetési rendszer bevezetése

33TIPS–TARGETInstantPaymentSettlement:https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/articles_2017/html/201706_article_tips.en.html

Apénzügyiszektorversenyképességénekfenntartásaérde-
kében2019.júliustólMagyarországonishasználhatóleszaz
újazonnalifizetésiszolgáltatás.Azelmúltévekbenafejlett

elektronikuspénzforgalommalrendelkezőországoktöbbsé-
gébenindultelazazonnalifizetésiszolgáltatásvagyannak
bevezetése.33

Avilágszinteösszesfejlettpénzforgalommalrendelke-
ző,gazdaságilagjelentősországábanmárbevezettékaz
azonnalifizetéstvagyfejlesztésalattáll (45.ábra).Az
azonnalifizetésselelérhetőelőnyök–ezenbelülelső-
sorbanaza jellemző,hogyszintebármelyhelyzetben
képesakészpénzesfizetéseknekelektronikusalternatívát
nyújtani–miattglobálistendenciaazilyenrendszerek
bevezetése. Amagyar gazdaság nemzetközi verseny-
képességénekmegőrzésemiattisalapvetőfontosságú
ezért,hogyahazaipénzforgalomislépésttartsonanem-
zetközifejlődéssel.

Ajegybankokszámosországbanmeghatározószerepet
vállalnakabevezetéskezdeményezésében,koordináci-
ójában.AzEurópánkívüliországokattekintveajegyban-
kokkatalizálószerepkörbenléptekfelpéldáulAusztráliá-
ban,Brazíliában,Dél-Afrikában,Dél-Koreában,azEgyesültÁllamokban,Indiában,Japánban,Kanadában,Kínában,
Mexikóban,Svájcban,Szaúd-Arábiában,SzingapúrbanésTörökországbanis.Másországokbanennéljóvalkorláto-
zottabbaközpontibankrészvétele,Indiábanpéldáulcsakajegybankikiegyenlítéstvégzőrendszerekműködteté-
sétvégzi.Szinténfontosszempontapiaciszereplőkaktivitása,Svédországbanpéldáulmegfelelővoltamérsékelt
szerepvállalás,mivelafejlesztésiigényapiaciszereplőkrészérőlmerültfel.Aközpontibankoktámogathatjákaz
azonnalifizetésekbevezetésétajegybankirendszerekkapacitásánakbővítésével,illetveüzemidejükkiterjesztésével
is,erreamexikóirendszerszolgálhatpéldaként.

Európábantöbbországbanispozitívtapasztalatokkövettékazazonnalifizetésbevezetését,ésazEKBaktivitása
révénnéhányévenbelülvárhatóanakontinenslegtöbbországábanelérhetőleszaszolgáltatás.Amárbevezetett
európairendszerekpéldáulAngliában,DániábanvagySvédországbankedvezőképetmutatnakapénzforgalomát-
alakulásáról.Elmondható,hogyjellemzőennemakártyásfizetésiforgalomcsatornázódottátazújfizetésimódba,
hanematársadalmilagdrágábbéskevésbéhatékonykészpénzesfizetésekszámacsökkent.Akezdetiszemélyek
közöttipénzküldésifunkciótpedigapiaciszereplőkfejlesztéseirévénrövididőnbelülkövetteamásfizetésihely-
zetekben,példáulkiskereskedelmivásárlásoknálalkalmazhatófizetésimegoldásokbevezetése.AzEKBegyrésztaz
üzletifolyamatokeurópaiszintűharmonizálásáravezetettbeegységesszabálykönyvet,másrésztazinfrastruktúra-
fejlesztése33révénazeuró-zónaországaibanolcsónüzemelőazonnalifizetésirendszertiselérhetővéteszapénz-
forgalmiszolgáltatók,végsősoronpedigafogyasztókszámára.

3. keretes írás
Azonnali fizetési rendszerek a világban

45. ábra
Tervezett vagy már működő azonnali fizetési 
rendszerek a világban

tervezett vagy már működő rendszerek

Forrás: MNB saját szerkesztés.

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/articles_2017/html/201706_article_tips.en.html
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3.1. Piaci szolgáltatások fejlesztése és árazási 
kérdések

Az azonnali fizetési rendszer alapjain létrehozott fizetési 
megoldásokkal minden fizetési helyzetben lehetővé vá-
lik az elektronikus fizetés. (46.ábra)Azazonnalifizetés
mindenolyankedvezőtulajdonsággalrendelkezik,amely
egyesfizetésihelyzetekbenjelenlegmégcsakakészpén-
zesfizetéstjellemzi.Ennekmegfelelőenazazonnalifizetési
szolgáltatássalagazdaságiesemény(pl.egyvásárlás) le-
bonyolításávalegy időbenmegtörténhetannakpénzügyi
teljesítéseisolyanmódon,hogyakedvezményezettafoga-
dottösszegetazonnalfelistudjahasználnitovábbifizeté-
sekre.Afizetéslebonyolításánakeredményérőlafizetőfél
azonnalvisszajelzéstiskaphat,ennekmegfelelőenegyértel-
műenmegállapíthatja,hogysikeresvolt-eatranzakció.Az
azonnalifizetéshasználatáhoznemleszszükségújfizetési
eszközreazügyfelekoldalán,mertaszéleskörbenelterjedt
okostelefonokhasználatávalgyakorlatilagbármilyenfizeté-
sihelyzetbenkezdeményezhetőleszafizetés.Azazonnali
fizetésiszolgáltatásigénybevételéhezpedigelegendőegy
fizetésiszámlávalrendelkeznibármelyhazaipénzforgalmi
szolgáltatónál,amimárszinténrendelkezésreállalakosság
túlnyomótöbbségénélésmindenvállalatnál.

Az azonnali fizetési rendszerre épülő fizetési szolgáltatások 
létrehozása a piaci szereplők feladata, a központi infra-
struktúra üzemeltetője nem fog közvetlenül a lakossági és 
vállalati ügyfeleknek szolgáltatásokat nyújtani.Aközponti
rendszeralapéskiegészítőszolgáltatásaiszámoslehetősé-
getnyújtanakapiaciszereplőknekinnovatívszolgáltatások
megalkotására,ezeketaszolgáltatásokatazonbanapiaci
szereplőknekönállóanvagyegymássalegyüttműködvekell
létrehozniuk.AzMNBhatározottelvárása,hogyazazon-

nali fizetési szolgáltatások úgy jöjjenek létre, hogy azok
egymással átjárhatóak legyenek, tehát egy szolgáltatás
igénybevételeeseténlehetőséglegyenlegalábbazazonnali
fizetésiszolgáltatásalapfunkcióitelérniegymásikszolgál-
tatásügyfeleiszámárais.Egyvásárlásihelyzetbenpéldául
akkorislegyenlehetőségazazonnalifizetésreépülőfizetési
megoldásokathasználni,haavásárlóésakereskedőkülön-
bözőpénzforgalmiszolgáltatókügyfelei,ésaszolgáltatók
közöttnincsközvetlenmegállapodásaszolgáltatásaikközötti
együttműködésről.

Az azonnali fizetéssel lehetővé válik az állami szektorhoz 
kötődő fizetési megoldások modernizálása is, ezért az 
érintett intézményeknek figyelmet kell fordítaniuk ezen 
lehetőségek feltérképezésére.AKormánydigitálisátállás-
ravonatkozóstratégiaicéljaivalösszhangbanazállamhoz
kötődő pénzforgalom terén is szükséges az elektronikus
fizetésilehetőségekmegteremtéseésazokhasználatának
ösztönzése.Ezzelegyrésztnövelhetőaszektorműködésiha-
tékonysága,másrésztpedighozzájárulhatszinténaKormány
általelfogadott,alakosságpénzügyitudatosságátfejlesztő
stratégiacélkitűzéseinekeléréséhezis.Azazonnalifizetési
szolgáltatássalszámosállamhozkötődőfizetésihelyzetben,
ígyakáradófizetésnél,különbözőszolgáltatásidíjakteljesíté-
sénélvagyaközműszolgáltatásokkifizetésénélismegnyílhat
alehetőségamodern,innovatívfizetésimegoldásokhasz-
nálatára.Ezzelmodernizálhatóklehetnekazállamiszektor
szolgáltatásai,ésfelgyorsíthatóazokdigitalizációja.Azállami
szereplőkakárönállóan,akárpedigegymássalvagypiaci
szereplőkkelegyüttműködveképeseklehetneklétrehozni
asajátigényeikhezalakítottújfizetésimegoldásokat.Ehhez
azszükséges,hogy2018-banazokazintézmények,amelyek
valamilyenpénzforgalmatbonyolítanakleazügyfeleikkel,
mérjékfelasajátoldalukonaszolgáltatásaiklebonyolításá-
nakésakapcsolódófizetéseknekaműködésifolyamatait,és
vizsgáljákmegazt,hogymilyenmódonlehetezeknélalkal-
mazniazazonnalifizetésiszolgáltatásokat.Ennektámoga-
tásáraaprojektenbelüllétrejöttegymunkacsoport,amely
államiintézményekkelegyüttműködveteszjavaslatokataz
újfizetésimegoldásoklétrehozásáraéshasznosítására.

A nyílt adatbeviteli megoldások használata elengedhetet-
len a szolgáltatások közötti átjárhatóság megteremtésé-
hez.Azalapszintűátjárhatóságmegteremtéseérdekében
az azonnali fizetési szolgáltatásra vonatkozó szabályozás

46. ábra
Az azonnali fizetés lehetséges alkalmazási helyzetei

Autó vagy ingatlanvásárlás

Magánszemélyek közötti pénzküldés

Szolgáltatások (pl. szerelő) helyszíni kifizetése

Számlafizetések

Online vásárlás

Időkritikus tranzakciók

Vásárlás fizikai elfogadóhelyeken
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előírja, hogy az azonnali fizetések indításához csak nyílt
adatbevitelimegoldásokhasználhatók.Ennekazelőírásnak
kétmódontudnakmegfelelniapiaciszereplők.Egyrészt
közösenegységesíthetnekegyesadatbevitelimegoldáso-
kat,amelyekszabványaibárkiszámáraszabadonelérhetőek
ésfelhasználhatóaklesznek,másrésztpedighasználhatják
saját,egyediadatbevitelimegoldásaikatis.Ekkorazonban
ezektechnikaidokumentációjátlegalábbolyanrészletezett-
séggelközzékelltenni,hogyafizetésekkezdeményezéséhez
annakhasználatávalelőállítottadatokatmáspiaciszereplők
isképeseklegyenekértelmezniéshasznosítani.Annakér-
dekében,hogylegalábbaleggyakoribbadatbevitelimegol-
dásoknállétrejöjjenekközösszabványok,azMNBaprojekt
keretébenkezdeményezteegymunkacsoportlétrehozását.
Ezamunkacsoportamunkájasoránazonosítanifogjaazokat
aleggyakrabbanhasználtadatbevitelimegoldásokat,amikre
célszerűmegalkotniaközösszabványokat,ésaszabványok-
rajavaslatotisfogtenni.Aszabványokvéglegesváltozatai
2018másodikfelébenlesznekelérhetőekapiaciszereplők-
nek,amelyeketígymárhasznosítanitudnakasajátszolgál-
tatásaikfejlesztésesoránis.

A nyílt adatbeviteli megoldások mellett az MNB közzé fogja 
tenni a piaci szereplők által kidolgozott javaslatokat a leg-
gyakoribb fizetési helyzetek alapvető fizetési folyamataira 
vonatkozóan.Afizetésiszolgáltatásokátjárhatóságávalfog-
lalkozómunkacsoportfeltérképezi,hogyaleggyakrabban
előfordulófizetésihelyzetekbenmilyenfolyamatokmen-
ténlehetaleghatékonyabbmódonkialakítaniazazonnali
fizetésiszolgáltatásokat,ezekreazalapszintűfolyamatokra
készítettfolyamatleírásokatpedigazMNBmindenkiszá-
máraelérhetővéfogjatenni.Ennekcélja,hogyatranzakci-
ókbanrésztvevőügyfeleklegalábbaleggyakoribbfizetési
helyzetekben alapvetően hasonló fizetési folyamatokkal
szembesüljenek,ésígyegyszerűbblegyenszámukraazúj

fizetési megoldások működésének elsajátítása. Emellett
aszolgáltatásokfejlesztőiszámárais jelentőstámogatást
nyújthatnak az alapszintű folyamatleírások, így ugyanis
számos,márelőrekidolgozottfolyamatközülválaszthatják
kiaszámukraleginkábbmegfelelőt,nemszükségesazokat
önállóankidolgozniuk.Ezjelentősengyorsíthatjaazújszol-
gáltatásokfejlesztését,éstámogathatjaazokhasználatának
elterjedésétazügyfelekoldalán.Fontosfigyelembevenni,
hogyafőbbfizetésihelyzetekalapfolyamatairavonatkozó
javaslatoknemkötelezőenhasználandók,ezekmellettbár-
milyentovábbi–ajogszabályoknakésaközpontirendszer
szabálykönyveinekmegfelelő–fizetésifolyamatisalkalmaz-
ható,deaközösalapfolyamatokhasználatávalisszerteága-
zó,egyediszolgáltatásokhozhatóklétre,azokugyanisnem
korlátozzákapiaciszereplőkszolgáltatásilehetőségeit.

Az MNB elvárja a piaci szereplőktől, hogy az azonnali fize-
tési szolgáltatások használatát azok árazásával is ösztönöz-
zék.Ennekegyikalapfeltétele,hogyazinnovatívszolgáltatás
bevezetésévelpárhuzamosansemmiképpensenövekedje-
nekazügyfelekáltalviseltpénzforgalmiköltségek.Emellett
azonbanazazonnalifizetésárazásátolyanszerkezetbenkell
kialakítani,hogyazzalamodernpénzforgalmiszolgáltatá-
sok versenyképesek legyenek amár jelenleg is elérhető
elektronikusfizetésimegoldásokkalésakészpénzhaszná-
lattalis.Ennekmegfelelőenfigyelembekellvenniazárazás
kialakításasorán,hogyazazonnalifizetésselszerteágazó
szolgáltatásokjöhetneklétre,amelyeketbármilyenfizetési
helyzetben lehetséges leszhasználni.Azújtípusúfizeté-
si funkciókhasználatánakösztönzéséhez tehátújárazási
struktúraiskell.Azújszolgáltatásokatsemmiképpensem
indokoltajelenlegiátutalásiszolgáltatásokhozhasonlóan
árazni,azárazásánálcélszerűarészbenazonosfelhasználási
lehetőségekmiattelsősorbanajelenlegafizetésikártyáknál
használtdíjstruktúrátalapulvenni.
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3.2. Az azonnali fizetési márka és az azonnali 
fizetés tájékoztatási kérdései

Az azonnali fizetési szolgáltatásra vonatkozó márka beve-
zetése jelentősen hozzájárulhat az új fizetési szolgáltatás 
elterjedéséhez.Azazonnalifizetésmárkabevezetéséhez
kapcsolódóelemzéselkészítésefolyamatbanvan,avégleges
döntésabevezetésről2018elsőfélévérevárható.Ajavas-
latelkészítésénekcéljaaz,hogymegvizsgáljaazokatameg-
oldási lehetőségeket,amelyekazazonnalifizetésimárka
bevezetésére vonatkozóan felmerülnek, valamint ennek
eredményekénttámogassaannakadöntésnekamegszü-
letését,hogyezekközülmelyikváltozatkerülmegvalósításra
azazonnalifizetésiszolgáltatásesetébenMagyarországon.

Az azonnali fizetési márka kialakításával az a cél, hogy 
az azonnali fizetési szolgáltatást használó vagy azzal kap-
csolatba kerülő érintetteknek legyen határozott képe, 
benyomása az azonnali fizetési szolgáltatásról.Ehhezaz
szükséges, hogy az azonnali fizetésimárka töltse be azt
aszerepet,hogyafizetésiszolgáltatástazonosítja,másfi-
zetésiszolgáltatásoktólmegkülönbözteti,minőségigaranciát
jelentahasználókszámára,támogatjaazalapszintűszolgál-
tatásegységesítését,valamintkifejeziazokatazegyeditu-
lajdonságokat,amelyekazazonnalifizetésrejellemzőek.Az
azonnalifizetésimárkánakmegkellhatározniaamárkával
lefedettszolgáltatásiszintrevonatkozóegységeskommuni-
kációselemeket,aszolgáltatásiszintműködésétleírósza-
bályrendszert,valamintamárkakapcsánérintettszereplők
feléazegységesmegjelenést.

Az azonnali fizetési márka működéséhez a szolgáltatás 
ügyfelek felé való összehangolt kommunikációja is hoz-
zátartozik.Afizetésimárkasikeresbevezetésétapiacisze-
replőkközöttiegyüttműködéssel,egységesalapokonlehet
elérni. Az egységes kommunikációval az azonnali fizetés
megkülönböztethetőleszmásszolgáltatásoktól.Ehhezaz
szükséges,hogyazügyfelekszámáraegyértelműlegyenaz
azonnalifizetésiszolgáltatásműködése,azőketérintősza-
bályoktekintetében.Mindezekmiattattólfüggően,hogy
pontosanmilyenszolgáltatásiszintreterjedkiazújfizetési
márka,aszolgáltatássalkapcsolatoskommunikációtössze
kellhangolniaszolgáltatáselterjedésbenérintettszerep- 
lőknek.

Az azonnali fizetési alapszolgáltatásra kiterjedő fizetési 
márka hozzájárul az azonnali fizetés elterjedéséhez és elő-
segíti az alapszolgáltatásra épülő, innovatív fizetési megol-
dások megjelenését. Afizetésimárkávalkapcsolatoslegfon-
tosabbelvárás,hogyazalapszolgáltatásokatszéleskörben
megismertesseafizetésiszolgáltatásthasználóéspotenci-
álisanigénybevevőügyfelekkel.Fontosazis,hogyfizetési
márkaakiegészítőszolgáltatásokfejlesztésébecsakaleg-
szükségesebbmértékbenavatkozzonbele.Ezzeltágteret
biztosítvaaversenynek,azinnovációkelterjedésénekezen
atéren.Egyilyenstratégiaalkalmazásahozzájárulahhoz,
hogyszámosújkiegészítőszolgáltatásimárkaiskialakuljon.
Afizetésimárkakeretébenazalapszintűszabályrendszer
gondozása,karbantartásaismegoldható.Afizetésimárká-
naknemszükségszerűenrészei,deahhozajánláskéntkap-
csolódhatnakafizetésiszolgáltatásokegységesítésétbizto-
sítóadatbeviteliszabványokésalapvetőfizetésifolyamatok
leírásai,amelyeketazérintettekegymássalegyüttműködve,
vagyegyedilegdolgoznakki.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak már jelenleg is kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk a lakossági és vállalati ügyfelek 
tájékoztatására az azonnali fizetési szolgáltatás megismer-
tetése, intenzív használata és így az elektronikus fizetési 
tranzakciók elterjedése érdekében. Avállalatiügyfelekfel-
készítését,azújszolgáltatásmegismertetésétmár2018fo-
lyamánmegkellkezdeniükapénzforgalmiszolgáltatóknak,
mivelszámukraadódhatnakolyanfeladatok,amelyekafo-
lyamataikátgondolását,rendszereikfelkészítésétigénylikaz
újazonnaliszolgáltatásbevezetésekapcsán.Továbbáelőfor-
dulhatazis,hogyazazonnalifizetésirendszerhezkapcsoló-
dóúj,kiegészítőszolgáltatásokfejlesztésetovábbilehető-
ségeketnyitszámukraésezekbevezetésealkalmazkodást,
feladatokelvégzését,rendszerek,folyamatokmódosítását
isigényli.2019elejétőlalakosságiügyfelektájékoztatását
isintenzívvékelltenni,annakérdekében,hogyazújszolgál-
tatásindulásáraaszolgáltatásfőbbjellemzőitmegismerjék,
ésazahhozkapcsolódófizetésiszolgáltatásokatmegtanulják
használniakülönfélefizetésihelyzetekben,azelektronikus
fizetésitranzakciókelterjedéseésígyapénzforgalomhaté-
konyságánaknöveléseérdekében. 
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3.3. Az azonnali fizetési modell és 
szabályozásának főbb elemei 

34https://www.giro.hu/kozlemenyek--/publikusan-is-elerhetove-valtak-az-azonnali-fizetesi-rendszer-szabalykonyvei/?token=c1f88fa498e270d8
af52395b7f93c879cfe6eeab45c8fa21663d07325cc35893 

35SEPA Instant Credit Transfer Rulebook: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/rulebooks/2017-sepa-instant-credit-
transfer-rulebook 

Az azonnali fizetési projekt keretében kidolgozott fizeté-
si modell összhangban van az európai működési szabá-
lyokkal, ugyanakkor számos innovációt segítő hazai sa-
játosságot is tartalmaz.Ahazaiazonnalifizetésirendszer
bevezetésénekegyikfontosfeltételeteljesültazzal,hogy
aGIROnyilvánossátetteazMNB-velésapiaciszereplők-
kelközösenkidolgozottműködésiszabályokat34.Amagyar
szabályok,azazokalapjánmeghatározottüzenetáramlásés
működésifolyamatoknagymértékbenösszhangbanvannak
aharmonizálteurópaiazonnalifizetésiszabálykönyvvel35.
Legfontosabbeltérésnekaszigorúbb,tízhelyettötmásod-
perceslebonyolításiidőkorláttekinthető,amiapénzforgal-
miszolgáltatókszámáratöbbletkihívástjelent,azonbanaz
azonnalifizetésiszolgáltatásalkalmazhatóságaszempont-
jábólkulcsfontosságú.Emellettaprojektsoránelkészültek
akiegészítőszolgáltatások(másodlagosszámlaazonosítóés
fizetésikérelem)szabálykönyveiis.Aszabálykönyveknyil-
vánossátételepedigahazaiinnováció,azazonnalifizetési
infrastruktúráraépülőkiegészítőszolgáltatásokfejlesztőinek
jelenthetfontossegítséget.

A 2017. decemberében megjelent új pénzforgalmi MNB 
rendelet már tartalmazza az azonnali átutalás, valamint az 
azt kiegészítő szolgáltatások 2019. július 1-jétől hatályos 
részletes lebonyolítási szabályait. Ajogalkotásifolyamataz
előremeghatározottütemezéstkövette,azNemzetgazdasá-
giMinisztérium,azIgazságügyiMinisztériumésaGIROZrt.
közreműködésével2017.októberéreelkészültaszabályozási
koncepció,amelymegvitatásrakerültapénzforgalmiszektor
képviselőivel,majdnovemberbensorkerültanormaszöveg
tervezetnyilvánoskonzultációjárais.Ajogszabályakülső
egyeztetésesoránkapott,indokoltnakítéltjavaslatokfigye-
lembevételévelkerültvéglegesítésreésakitűzötthatáridő-
benkihirdetésre.

A szabályozás az azonnali átutalást önálló fizetési mód 
altípusként nevesíti, pontosan meghatározva, hogy mely 
fizetési megbízások tartoznak ebbe a körbe.Azonnaliátuta-
lásimegbízásnakminősülnekamanuálisfeldolgozástnem
igénylő,forintfizetésiszámlaterhéreindított,terhelésina-

potnemtartalmazóegyediforintátutalásimegbízások,10
millióFt-osértékhatárig,amelyekbenyújtása,afogyasztó
ügyfelekkivételével,nemkötegeltentörténikafizetőfélré-
széről.Azazonnaliátutalásimegbízássáminősítésbennem
játszikszerepet,hogyazátutalásakedvezményezettmilyen
pénznembenvezetettfizetésiszámlájajaváratörténik,mivel
azilyentípusúfizetésimegbízásdevizábanvezetettfizetési
számlajaváraisbenyújtható.Továbbáapénzforgalmiszol-
gáltatóajogszabályalapjánazonnaliátutalásimegbízásnak
nemminősülőátutalásimegbízásokat(pl.abenyújtásnapját
követőterhelésinappalellátottátutalások,aszétbontott
vállalatikötegeltmegbízások,a10millióforintosértékhatár
fölöttiátutalások)isbeküldhetazazonnalifizetésirendszer-
be,azonbanazilyenfizetésimegbízásokesetébennemkell
megfelelnieapénzforgalmiMNBrendeletazonnaliátuta-
lásravonatkozóelőírásainak.

Az azonnali átutalási megbízás teljesítésére a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatójának a rendelkezésre álló idő 
a fizetési megbízás átvételétől számítva, legfeljebb 5 má-
sodperc. Azazonnaliátutalásimegbízástakkorkellátvett-
nektekinteni,haazakétegyüttesfeltétel teljesül,hogy
afizetésimegbízáspénzforgalmiszolgáltatóhozbeérkezett
ésahitelesítésmegtörtént.Afizetőfélpénzforgalmiszol-
gáltatójánakazátvételtkövetőenlegkésőbb5másodpercen
belülelkelljuttatniaafizetésiműveletösszegétakedvez-
ményezettpénzforgalmiszolgáltatójához,abbanazesetben
pedig,haafizetőfélésakedvezményezettszámlavezető
pénzforgalmiszolgáltatójaazonos,apénzforgalmiszolgál-
tatónak legkésőbb5másodpercenbelülbiztosítaniakell
a kedvezményezett rendelkezési jogát afizetésiművelet
összegefelett.Alegfeljebb5másodpercesteljesítésihatár-
időagyakorlatbanaztjelenti,hogyafizetőfélpénzforgalmi
szolgáltatójánakezenidőnbelülelkellvégeznieafedezetel-
lenőrzést,apénzmosásgyanúsfizetésimegbízásokésegyéb
visszaélésekkiszűrését,afogyasztókáltalbenyújtottkötegek
szétbontását,továbbá,haakedvezményezettfizetésiszám-
lájátmáspénzforgalmiszolgáltatóvezeti,azazonnaliátuta-
lásimegbízásazonnalifizetésirendszerbevalótovábbítását

https://www.giro.hu/kozlemenyek--/publikusan-is-elerhetove-valtak-az-azonnali-fizetesi-rendszer-szabalykonyvei/?token=c1f88fa498e270d8af52395b7f93c879cfe6eeab45c8fa21663d07325cc35893
https://www.giro.hu/kozlemenyek--/publikusan-is-elerhetove-valtak-az-azonnali-fizetesi-rendszer-szabalykonyvei/?token=c1f88fa498e270d8af52395b7f93c879cfe6eeab45c8fa21663d07325cc35893
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/rulebooks/2017-sepa-instant-credit-transfer-rulebook
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/rulebooks/2017-sepa-instant-credit-transfer-rulebook
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olymódon,hogyaz5másodpercbebeleférjenarendszeren
belülikiegyenlítésmegtörténteis.

Azonnali átutalás esetében a kedvezményezett fizetési 
számláján való haladéktalan jóváírás megtörténhet anélkül 
is, hogy a fizetési művelet összegét a pénzforgalmi szol-
gáltató a saját számláján történt jóváírással egyidejűleg 
ténylegesen lekönyvelte volna. Ennekelőfeltétele,hogy
akedvezményezettpénzforgalmiszolgáltatójamásmódon
biztosítsaapénzforgalmiMNBrendeletbenmeghatározott
három követelmény teljesülését. Nevezetesen azt, hogy
asajátszámlájántörténtjóváírástkövetően,tehátamikor
azazonnalifizetésirendszerbenmegtörténtakiegyenlítés,
haladéktalanulértéknappallássaelafizetésiműveletössze-
gét,azthaladéktalanulelérhetővétegyeakedvezményezett
részéreolymódon,hogyazzalakedvezményezettazonnal
teljeskörűenrendelkeznitudjon.Továbbá,hogyakedvez-
ményezettpénzforgalmiszolgáltatóvalszembenikövetelése
haladéktalanulésvisszavonhatatlanulmegemelésrekerül-
jönafizetésiműveletösszegével.Ezaztjelenti,hogyele-
gendőazösszegjóváírásátbizonyosfeltételekmellettelő-
tétrendszerbenbiztosítaniafőszámlavezetőrendszerben
történőkönyveléstvisszamenőlegesértéknappalkésőbbis
biztosítanilehet.

A szabályozás megengedi a kedvezményezett másodlagos 
számlaazonosítójának használatát is az azonnali átutalási 
megbízás megadásakor a kedvezményezett neve és pénz-
forgalmi jelzőszáma helyett.Azazonnalifizetésirendszer
indulásakorapénzforgalmiszolgáltatónakaztkellbiztosíta-

nia,hogyafizetésiszámlafelettrendelkeznijogosultmásod-
lagosszámlaazonosítókéntEGT-nbelülimobiltelefonszámot,
elektronikuslevelezésicímet,továbbáhazaiadóazonosító
jeletvagyadószámotrendelhessenhozzáafizetésiszámlá-
hoz.Amásodlagosszámlaazonosítókfizetésiszámláhozvaló
hozzárendelésére,annakmódosításáravagytöröltetésére
csakaszámlavezetőpénzforgalmiszolgáltatóútjánvanlehe-
tőség,amelykötelesmeggyőződniarról,hogyaszámlatulaj-
donosvalóbanjogosult-eamásodlagosszámlaazonosítóval
kapcsolatosilyenintézkedéskezdeményezésére.Amásodla-
gosszámlaazonosítókérvényességénekfelülvizsgálataérde-
kébenapénzforgalmiszolgáltatónakaszámlatulajdonossal
évenkéntiadategyeztetéstkellkezdeményeznie,amelynek
sikertelenségeeseténamásodlagosszámlaazonosítóérvé-
nyétvesztiéstörlésrekerülaközpontiadatbázisból.

Az azonnali átutalási megbízás indítását megkönnyítő fize-
tési kérelemmel kapcsolatban az MNB határozott elvárása, 
hogy a pénzforgalmi szolgáltatók fejlesszenek és biztosítsa-
nak ilyen jellegű szolgáltatásokat azon ügyfeleik számára, 
akiknek ezt gazdasági aktivitásuk indokolja (például ke-
reskedők, közművállalatok, egyéb lakossági szolgáltatók). 
Akedvezményezettafizetésikérelmetlegfeljebbkéthóna-
posérvényességgelnyújthatjabeaszámlavezetőpénzfor-
galmiszolgáltatójának,ezenbelülazonbanazérvényesség
szabadonbeállítható.Aszabályozásnemtiltja,hogyafizető
félamegkapottfizetésikérelembenszereplő,azazonnali
átutalásimegbízásmegadásáhozszükségesegyesadatokat
módosítsonvagykiegészítsen,enneklehetővétételeafize-
tésikérelmetbenyújtókedvezményezettdöntésétőlfügg.
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3.4. A központi infrastruktúra fejlesztése és 
a rendszer főbb szolgáltatásai

A központi infrastruktúra fejlesztése ütemterv szerint ha-
lad, így 2019 júliusától elérhető lesz Magyarországon az 
azonnali fizetési szolgáltatás.(47.ábra)2017-benaközpon-
tirendszerüzemeltetésétvégzőGIROZrt.azMNBközremű-
ködésévelmeghatároztaaközpontirendszerműködésével
kapcsolatoslegfontosabbelvárásokat,amelyalapjánelké-
szültarendszerbeszerzéséhezszükségeskövetelményjegy-
zék.Ezenelvárásokalapján2018januárjábanmegtörtént
aközpontirendszerszállítójánakakiválasztása.AdánNets
A/Sáltalfejlesztettrendszermindentekintetbenmegfelel
amagyarazonnalifizetésiszolgáltatásműködésévelésüze-
meltetésévelkapcsolatoselvárásoknak,ésazelvártszínvo-
nalonképesbiztosítaniazátutalásokfolyamatos,valósidejű
feldolgozását.Emellettaközpontirendszerbenmegvalósí-
tandókiegészítőszolgáltatásokkalkapcsolatoskövetelmé-
nyeketisteljesítenitudja,ígylehetővéteszi,hogyahazai
pénzügyiinfrastruktúránmodernfizetésiszolgáltatásokat
legyenekképeseknyújtaniapiaciszereplők.2018elején
arendszerszállítóésaGIROközösmunkájábanmegkezdő-
döttaközpontiinfrastruktúralétrehozása.

2018 őszén a teljes elvárt funkcionalitással rendelkezésre 
fog állni az azonnali fizetés központi rendszere, így meg-
kezdődhetnek a pénzforgalmi szolgáltatókkal közös, 2019 
nyaráig tartó tesztek.2018elejénmegkezdődöttarendszer
működésévelkapcsolatosrészletekvéglegesítése,amelyke-
retébenarendszerműködésétteljesmértékbenhozzáigazítja

aszállítóahazaielvárásokhozésjogszabályielőírásokhoz.
Ezzelpárhuzamosanmegkezdődöttapiaciszereplőktájékoz-
tatásaisarendszerpontosműködéséről.Ennekkeretében
2018tavaszánelérhetővéváltakafizetésiéskiegészítőszol-
gáltatásoküzeneteinekrészletesdefiníciói,acsatlakozással
kapcsolatostechnikaiinformációk,valamintazüzletifolyama-
tokatleírószabálykönyvekbővítettváltozatai.Ebbenamun-
kábanintenzívazegyüttműködésaGIROésapiaciszereplők
között,aprojektkeretébenüzemeltetettmunkacsoportokban
rendszeresazüzletiésinformatikaifolyamatokkal,alikvidi-
táskezeléssel,valamintabiztonságimegoldásokkaléstesz-
telésselkapcsolatosrészletinformációkmegosztásaésapiaci
szereplőkoldalánfelmerülőkérdésekmegválaszolása.

A GIRO által üzemeltetett központi rendszer kiegészítő 
szolgáltatásai jelentős mértékben támogatják a piaci sze-
replők oldalán az innovatív fizetési megoldások létrehozá-
sát.Aközpontirendszerazalapszintűazonnaliátutalásokat
azévmindennapjánfolyamatosan,napi24órában,valós
időbendolgozzafel.Ezzelbiztosítható,hogyatranzakcióban
résztvevőügyfelekközöttlegfeljebbötmásodpercalattle-
bonyolíthatólegyenegyátutalás.Afolyamatos,valósidejű
lebonyolításmárönmagábanisszélesíthetiazelektronikusfi-
zetésekfelhasználásilehetőségeit,azalaprendszerkiegészítő
szolgáltatásaiazonbanszerteágazó,innovatívszolgáltatások
létrehozásáttesziklehetővé.Amásodlagosszámlaazonosí-
tóadatbázishasználatávallehetővéválik,hogyazügyfelek
aszámlaszámokhasználatanélkül,telefonszámokra,email
címekre,adószámokravagymáshasonlóazonosítókraindít-
sanakfizetéseket.Afizetésikérelemhasználatávalazazon-
nalifizetésirendszerenkeresztülküldhetőekolyanüzenetek,
amelyekkelegyfizetéskedvezményezettjeelküldhetiafizető
félnekatranzakcióadatait,ezekalapjánpedigafizetőfélaz
adatokújbólimegadásanélkül,mindösszeazátutalásjóvá-
hagyásávalelindíthatjaafizetést.Aközpontirendszerezeket
azüzenetküldéseketazátutalásokhozhasonlósebességgel
ésrendelkezésreállássaldolgozzafel.Afentiekmellettaköz-
pontiinfrastruktúrarészeleszegyolyanüzenetküldőhálózat,
amelyenapénzügyiüzenetekmellettszámosmástípusú,
apiaci szereplők szolgáltatásaihoz kapcsolódóüzenet (pl.
elektronikusszámlázásiinformációk)istovábbíthatólesz.Míg
amásodlagosszámlaazonosítóadatbázistcsakpénzforgal-
miszolgáltatókérhetikelaszemélyesadatokbiztonságának
megőrzéseérdekében,afizetésikérelmeketésakommuni-
kációshálózatotmásintézményekisigénybevehetik.

47. ábra
Az azonnali fizetés bevezetésének eddigi mérföldkövei
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3.5. Az azonnali fizetés likviditási keretei

Az azonnali átutalások fedezeteként szolgáló forintlikvi-
ditás kezelése egy újonnan kialakított, automatizált ke-
retrendszerben fog megtörténni, amelynek használatára 
a rendszertagoknak megfelelően fel kell készülniük. Az
azonnalifizetésirendszertagjainakarendszerMNBáltal
vezetettgyűjtőszámlájánkellmajdbiztosítaniukazazon-
naliátutalásaikforintfedezetét.Arendszerelőfinanszírozott
módonfogműködni,azazmindenegyesrendszertagakkora
összegetfogelkülöníteniagyűjtőszámlára,amelykalkulá-
ciójaszerintelegendőahhoz,hogyazazonnalifizetésifor-
galmazökkenőmentesenlebonyolódjon.Arendszertagok
felelősségelesz,hogysajáttapasztalataikéspénzforgalmi
előrejelzéseikalapjánmegfelelőmennyiségűforintlikviditást
dedikáljanakarendszerre.Fontos,hogylikviditásbiztosításra
alapvetőencsakagyűjtőszámlátnyilvántartóVIBERműkö-
dési idejében,azazmunkanapokon7:00és18:00között
lesz lehetőség, vagyis az éjszakai időszakok és hétvégék
előttlegalábbakkoraforintösszegetkellelkülönítenieegy
rendszertagnak,amelyakövetkezőVIBER-nyitásigelegen-
dőfedezetkéntszolgálszámára.Arendszertagokugyanak-
korasajátmagukáltalbiztosítottfedezetmellettatöbbi
rendszertagtólbeérkezőátutalásokfinanszírozóhatásárais
számíthatnak,ígyelegendőlehetcsakanettóforgalmukat
fedezniük.

A fedezetbiztosítás fontosságára való tekintettel egy au-
tomatikus likviditáskezelési funkció fogja támogatni az 
azonnali fizetési rendszer tagjait, amelynek segítségével 
minimum- és maximumértéket állíthatnak be a rendszer-
re dedikált saját forintállományukat illetően.Amennyiben
arendszertagforintfedezeteabe-éskimenőazonnalifi-
zetéseikövetkeztébenaminimumértékalácsökken,vagy
amaximumértékföléemelkedik,arendszerautomatikusan
beutalást,illetvekiutalástfogkezdeményezni,arendszer-
tagáltalmeghatározottközépértékrevisszaállítvaafedezeti
szintet.Ahatárértékekmegfelelőmeghatározásátkövetően
tehátarendszertagokhelyettmagaarendszerfogjaelvégez-
nialikviditásmenedzsmentet,amiegybenaztisjelenti,hogy
rendkívülilikviditásbevonásraéslikviditáskivonásraahatár-
értékekmódosításanyújtmajdtechnikai lehetőséget.Az
automatizáltműködéstőlfüggetlenülarendszerbentartani
tervezettlikviditásértékénekmeghatározásaarendszertag
felelősségemarad,vagyiskülönösenfontos,hogyvalameny-
nyirendszertagmindenhelyzetbenmegfelelőelőrejelzéssel
rendelkezzenasajátazonnalifizetésiforgalmátilletően.

Az MNB az azonnali fizetési rendszer és a jegybanki eszköz-
tár közötti kapcsolat kialakításakor arra törekszik, hogy az 
eszköztár likviditáskezelést segítő elemei az azonnali fize-
tési műveletek forintfedezetének biztosításakor is igénybe 
vehetők legyenek. AzazonnalifizetésirendszerésaVIBER
közötti infrastrukturálisegyüttműködésmegtervezésekor
ajegybankamonetárispolitikakereteitisszemelőtttartja,
különöstekintettelazazonnalifizetésirendszerrededikált
likviditáskamatkondícióira,arendszertagoktartalékteljesí-
tésikötelezettségéreésajegybankihiteleszközökalkalmaz-
hatóságára.AzMNBcéljamindezzelkapcsolatbanaz,hogy
azinfrastrukturálisfeltételekminéljobbantámogassákaz
azonnalirendszerreelkülönítettlikviditásbőségét,deegy-
úttalamindenkorimonetárispolitikakeretei isérvénye-
süljenek.Adedikáltlikviditáskamatkondícióiesetébenez
azt jelenti,hogyazalkalmazottkamatmeghatározásakor
a semlegesség biztosítása az elsődleges, tehát az, hogy
a gyűjtőszámla kondíciói ne legyenek kedvezőtlenebbek
arendszertagokszámárabiztosítottmásjegybankieszkö-
zökfeltételeinél.Szinténasemlegességelvéhezköthetően
merülnekfelazokazelképzelések,hogyatartalékköteles
intézmények bevonhassák az azonnali fizetési rendszer-
reelkülönített likviditásukata kötelező tartalékjukba,és
hogyaVIBERüzemidejealattelérhetőjegybankihitelke-
ret azon túl is felhasználható legyen az azonnali fizetési
rendszerben. Ezutóbbi funkció lehetővé tenné, hogy az
előrefinanszírozottforintlikviditásmellettarendszertagok
értékpapír-fedezetalapjánmeghatározotthitelkereteiisaz
azonnalifizetésekfedezetétképezhessék,amimégbiztonsá-
gosabbátehetiaVIBERüzemidejénkívüliidőszaklikviditás- 
kezelését.

Az MNB a rendelkezésére álló eszközeivel támogatni fog-
ja az azonnali fizetési rendszer likviditásmenedzsment-
jét, ugyanakkor a többletfunkciók kialakításakor minden 
esetben szem előtt tartja az azonnali fizetési rendszer 
kapcsán megfogalmazott alapelvárásait.AzMNBnyitott
arra,hogyelfogadhatófedezetieszközökmellettnyújtott
likviditássegítőhitelkonstrukcióját,vagyisanapközbenihi-
telkeretetazeddiglenemfedettidőszakokban,azazaVIBER
munkanapokon7:00és18:00közöttelérhetőüzemidején
kívüliselérhetővétegyeazazonnalifizetésirendszertagjai
számára.Akapcsolódófejlesztésbiztosítaná,hogyarend-
szertagokszámlapénzállományukmellettjegybankikedvez-
ményezettséggelzároltértékpapírjaikfedezetiértékévelis
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számolhassanakazéjszakaiéshétvégi likviditáskezelésük
során.AzMNBugyanakkorcsakrendkívülilikviditásihely-
zetekkezelésérekívánjabiztosítanieztalehetőséget,mivel
aszámlapénzzelteljesítettelőfinanszírozásttekintielsődle-
gesnek.Mindeztalátámasztja,hogyazMNBelemzéseisze-
rintarendszerszintűforintlikviditásazértékpapír-fedezetek

nélkülisbőséges,ígyazazonnalifizetésirendszerműködé-
semindenkorbiztosítható.Arendszertagilikviditáskezelés
jegybankitámogatásatehátcsakkiegészítőlehetőségként
merülhetfel,avonatkozóújfunkciókkalkapcsolatbanpedig
elvárás,hogyhasználatukneeredményezzeavégfelhaszná-
lóidíjakindokolatlanemelkedését.
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4. A pénzforgalom középtávú stratégiai 
irányai

4.1. Pénzügyi infrastruktúra fejlesztési stratégia

Az azonnali fizetési szolgáltatás 2019. július 1-re tervezett 
bevezetése kapcsán a jelenleg működő fizetési rendszerek 
jövőbeni szerepét is át kell tekinteni a hazai pénzforgalmi 
infrastruktúra hatékonysága szempontjából.A2019-ben
bevezetendőújrendszerszámottevőváltozásokatokozhat
atöbbielszámolásiplatformforgalmábanis.Ebbőlaszem-
pontbóllényegesapénzforgalmipiacmérethatékonyjelle-
ge,azazcélszerűalehetőlegkevesebbinfrastruktúraelemet
párhuzamosanműködtetni.Jelenlegakisértékűfizetések
jelentős részének feldolgozása aGIROáltalműködtetett
éjszakai ésnapközbeni rendszerekben történik, amelyek
abankokközöttiátutalásokésbeszedéstípusúmegbízások
elszámolásátvégzik.Akisértékűfizetésekesetébenezért
megkellvizsgálni,hogyazújazonnalifizetésirendszerkor-
szerűjellemzőiésaköltséghatékonyságmiatthogyanle-
hetségesközéptávonateljeskisértékűátutalási,valamint
beszedésiforgalomlehetőlegnagyobbrészénekátterelése
azazonnaliinfrastruktúrára.Azaznemcsupánazazonnali
teljesítésikötelezettségalátartozóátutalásokésbeszedé-
sek,hanemezenfizetésimódokteljesbankköziforgalma
lebonyolódhat elméletileg az új rendszerben, beleértve
például aMagyar Államkincstárhoz kötődő nagytömegű
tranzakciókatis.Ennekkövetkeztébenlehetséges,hogyaz
ezeketafizetésiműveleteketeddigfeldolgozórendszerek
megszüntethetőklesznek,amellyelmindaközpontiinfra-
struktúrákmindpedigapénzforgalmiszolgáltatókoldalán
növelhetőapénzforgalomlebonyolításánakhatékonysága.

A kisértékű fizetési forgalom az azonnali fizetési infra-
struktúrára történő átterelésének lehetőségeiről az MNB 
részletes stratégiát készít 2018-ban. Az azonnali fizeté-
si rendszeresetébenmegkellmajdvizsgálni,hogyazúj
platformmilyenmértékbentudjaténylegesentámogatni
azösszestípusúfizetésimód forgalmának feldolgozását.
Azazamárvéglegesnektekinthetőrendszerfunkcióinakés
jellemzőinekismeretébenlehetségescsakaztmegmonda-
ni,hogyvalóbanátlehet-eterelniazújrendszerreatöbbi
platformtranzakcióit.Másrészt–amennyibenazazonnali
rendszertechnikailaglehetővéteszi–elemeznikellaztis,
hogyatranzakciósforgalomátterelésemásplatformokról

valóbanköltséghatékonymegoldás-e,vagyazehhezszük-
ségestöbbletfejlesztésekmiattnemérhetőelmegtakarítás
aműködésiköltségektekintetében.Emellettazegyesinf-
rastruktúraelemekesetlegesátszervezésénél,konszolidá-
ciójánálelsődlegesszempont,hogyafogyasztókszámára
nelegyenérzékelhetősemmilyencsökkenésaszolgáltatási
színvonalbanésarendszerekmegbízhatóműködésében.Az
MNBaGIROZrt.bevonásávalafentiszempontokalapján
részletesenkidolgozottpénzforgalmiinfrastruktúrastraté-
giátkészít2018másodikfélévében.

A CLS-be vitt forintforgalom úgy tud tovább növekedni, ha 
az eddig kimaradó negyvenhárom CLS-tag közül többen 
úgy döntenek, hogy a forintügyleteikre is igénybe veszik 
a CLS szolgáltatásait.Amagyarforint2015.november16-án
lettkiegyenlítésidevizaaCLSrendszerben,ígyimmártöbb
mintkétéveélhetabankrendszeraCLSáltalnyújtottkoc-
kázatkezelésiszolgáltatással.Arendszerlehetővétesziazt,
hogyadevizaügyletekrésztvevőivédvelegyenekapartner
esetlegesnemteljesítésébőlfakadókockázattól,mindemel-
lettpedighatékonyabbátesziadevizaügyletekkiegyenlíté-
séhezkötődőlikviditáskezelést.Azújszereplőkmegjelené-
sére2018-banisreálisesélymutatkozik,tekintettelarra,
hogyimmárkétévnyistabilműködést,éstöbbmegbízható
helyipartnerttudfelmutatniamagyarbankrendszer.Mind-
ezzelpárhuzamosanazMNBfolyamatosszakmaikapcsola-
tottartfennaCLSdöntéshozóival,melynekkeretébenközös
munkafolyikaforintkiegyenlítésfeltételeinektovábbijaví-
tásaérdekében.Mindezekalapjánajegybankbízikabban,
hogy2018-banistovábbbővülarendszerthasználókköre,
ezáltalpedigegyrenagyobbforintforgalomtuddevizaki-
egyenlítésikockázattólmentesenlebonyolódni.

A magyar piac T2S-csatlakozásából adódó harmonizációs 
feladatok megvalósítása tovább folyik, aminek keretében 
átfogó fejlesztési koncepció készül a hazai társasági ese-
mények kezelésének megreformálása céljából. AKELER
2017.február6-icsatlakozásaótaamagyarértékpapírpiac
elérhetőapáneurópaiértékpapír-kiegyenlítéstlehetővéte-
vőTARGET2-Securitiesrendszerben.Arendszermegfelelő
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használatánakfeltétele,hogyacsatlakozópiacokharmoni-
záljákaműködésüketazértékpapír-kiegyenlítésjogiéstech-
nikaiaspektusaitilletően.Aharmonizációegyikfókuszpont-
jaatársaságieseményekkezelésénekegységesítése,mivel
ezenatérenkülönösenszerteágazóazeurópaigyakorlat:
atársaságiesemények(pl.osztalékfizetés)infrastrukturális
lebonyolításaahelyijogikörnyezeten,valamintpiacigyakor-

latonalapul,ésebbőladódóansokhelyisajátosságjelent-
kezhetpéldáulazadózásésatechnikaimegvalósításterén.
Azeurópaisztenderdeknekvalómegfelelésérdekébenaha-
zaiértékpapír-infrastruktúraüzemeltetői,ígyaBÉT,aKELER
ésazMNBegyátfogófejlesztésikoncepcióttervezmegvaló-
sítani,melyneknyománahazaifolyamatokmáraközeljövő-
benazegységesnemzetközigyakorlathozfognakigazodni.

4.2. Virtuális pénzek és a digitális jegybankpénz 
koncepciójának vizsgálata

A virtuális pénzek fizetési rendszerben betöltött szerepét 
folyamatosan nyomon követi az MNB, ugyanakkor jelenleg 
nem várható jelentős forgalomnövekedés ezen a téren. Az
elmúltévekbennemzetköziszintentöbbvirtuálispénzis
megjelent,amelyajelenlegipénzügyirendszertőlfüggetle-
nül,jellemzőenablokklánctechnológiáthasználva,központi
kibocsátóintézménynélkülműködik.Ezenújtípusúpénzek
pénzforgalombanbetöltöttszerepekorlátozott.Ugyanakkor
azMNB,együttműködvemásállamiszereplőkkel,anemzet-
közitendenciákatkövetvefolyamatosanvizsgáljaaztakér-
dést,hogykell-eéshaigen,akkormilyenmódonszabályozni
avirtuálispénzekműködését.

A virtuális pénzek jelenlegi formájukban nem képesek 
a pénzforgalom megújítására.Avirtuálispénzekjelenle-
giformájukbannemtudjákbetölteniafőpénzfunkciókat,
mintazértékmérésvagyfelhalmozásieszköz,mivelkínála-
tukjellemzőennemigazodikareálgazdaságigényeihez,és
árfolyamukisrendkívülvolatilis.Központiszereplő intéz-
ményésajogiszabályozáshiányamiattfogyasztóvédelmi
szempontbólisjelentőskockázatokathordoznakmagukban.
Apénzforgalmiinnovációkszempontjábólugyanakkoregy
újkoncepcióisfelmerültazelmúltévekben,melynekelter-
jedésealapvetőváltozásokatjelenthetneapénzügyiközve-
títőrendszerműködésében.

A digitális jegybankpénz bevezetése olyan összetett kér-
dés, amely a pénzforgalom mellett számos más jegybanki 
terület és a teljes pénzügyi közvetítőszektor működését is 
nagyban befolyásolhatja.Azelmúltévektechnológiaifejlő-
déseelméletileglehetővéteszijegybankáltalkibocsátott,

széleskörbenelérhetődigitálisjegybankpénzbevezetését
is.Azelektronikusformájújegybankpénzjelenlegiselérhető
aközpontibanknálszámlátvezetőpénzügyiintézmények
számára, azonban a digitális jegybankpénz koncepciója
egyakészpénzhezhasonlóanszéleskörben,afogyasztók
számáraiselérhetőjegybankpénzbevezetéséreirányul.Ez
technológiailagegyarántmegvalósíthatóahagyományos
számlavezetőrendszerekbővítésével,amelynekkeretében
ajegybankszámlátvezetneafogyasztóknakésvállalkozá-
soknak,deelképzelhetőavirtuálispénzekműködésialapját
jelentőblokklánctechnológiaalkalmazásávalis.Ugyanakkor
adigitálisjegybankpénzesetlegesbevezetésenemcsupán
apénzforgalomra,hanempéldáulapénzügyiintézmények
betétgyűjtőéshitelnyújtóképességére is jelentőshatást
gyakorolna,ezértazelőnyökéskockázatokmérlegelésénél
mélyrehatóelemzésekszükségesek.

Az MNB más jegybankokhoz hasonlóan és összhangban 
a nemzetközi tendenciákkal, vizsgálja a digitális jegybank-
pénz bevezetéséhez kapcsolódó esetleges előnyöket és 
kockázatokat. A közelmúltban számos jegybank, többek
közöttazangol,adán,asvédésazamerikai,továbbáaz
EurópaiKözpontiBankisfoglalkoznikezdettadigitálisjegy-
bankpénzbevezetéséneklehetőségével.Ezekazelemzések
kitérneknemcsupánazalkalmazandó technológiára,de
akülönbözőjegybankiterületek(pénzforgalom,monetáris
politika,pénzügyistabilitás)tevékenységéreésagazdaságra
gyakorolthatásrais.Mivelazonbanadigitálisjegybankpénz
feltehetőenteljesenátalakítanáagazdaságésapénzügyi
szektorműködését,ezértegyikemlített intézményésaz
MNBsemtervezkonkrétlépéseketabevezetésre.
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4.3. A Pénzügyi tudatosság fejlesztési stratégia 

A 2017 decemberében a Kormány által elfogadott Pénz-
ügyi Tudatosság Fejlesztési Stratégia több az elektronikus 
fizetési megoldások használatát elősegítő célt fogalmazott 
meg. Apénzügyiismeretekmegfelelőelsajátításanélkülöz-
hetetlenahhoz,hogytudatos,ésszerűpénzügyidöntések
szülessenek.AzMNBáltalelkészítettelemzésekrámutat-
takarra,hogyakorszerűfizetésimegoldásokjellemzőinek,
működésimódjánakfogyasztókkalvalómegismertetésével
azelektronikusfizetésimegoldásokhasználataintenzíveb-
bétehető.Ezenmegoldásokelőtérbehelyezésehozzájárul
apénzforgalomhatékonyságánaknöveléséhez,megtaka-
rításteredményezatársadalomszámára,valamintsegít-
ségévelagazdaságtovábbifehérítéseismegvalósul.Ezért
aKormányáltalelfogadottPénzügyiTudatosságFejlesztési

stratégiatöbbekközöttszámosolyancéltmegfogalmazott,
amelyazelektronikusfizetésimegoldásokhasználatátösz-
tönzi.Acélokközöttmegkellemlíteniazelektronikusfize-
tésekelfogadásánaknövelését,aPOStermináloktelepíté-
sénektámogatását,azállamfeléirányulóbefizetésekésaz
államkifizetéseinekfokozatoselektronizálását,apénzbeli
járandóságokfizetésiszámláratörténőutalásánakösztön-
zését,valamintazelektronikusfizetésimegoldásokelőtérbe
helyezésétamagánszektorban.Mindezencélokmegvalósu-
lásátazMNBarendelkezéséreállóelemzési,szabályozási
eszközökkelsegíti,katalizátoriszerepébentámogatástnyújt
azazonnalifizetésiinfrastruktúrahatáridőbentörténőmeg-
valósításához,valamintazújszolgáltatásügyfelekkeltörténő
megismertetéséhez.
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5. Az új Pénzforgalmi irányelv átültetésének 
aktuális kérdései

ApénzforgalmiszolgáltatásokrólszólóújPénzforgalmiirány-
elv2018január13-ánlépetthatályba.AzújPénzforgalmi
irányelvetkiegészítőszabályokközülazegyiklegfontosabb
abiztonságoskommunikációróléserősügyfél-hitelesítésről
szólószabályozástechnikaisztenderdek(erősügyfél-hitele-

sítésRTS).Azerősügyfél-hitelesítésRTSszabályaiMagyar-
országon2019.január1-tőlalkalmazandók.Akétidőpont
közöttiátmenetiidőszakbanafizetésekbiztonságáravonat-
kozóegyeselőírásoknakeltérőenkellapénzforgalmiszol-
gáltatóknakmegfelelni.

5.1. Átmeneti időszakban érvényes szabályok

Az új Pénzforgalmi irányelv egyes szabályai csak akkor al-
kalmazandók, ha az irányelvet kiegészítő erős ügyfél-hi-
telesítés RTS hatályba léplép.Azújévszázadtechnológiai
újításaiésafogyasztóiszokásokváltozásaiforradalmasít-
jákapénzügyirendszert,ígyapénzforgalmiszolgáltatások
mindegyike meghatározó átalakuláson megy keresztül.
A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló új Pénzforgalmi
irányelvmegtetteakövetkezőlépéstaz innováció,aver-
senyképesség fokozásának, az összeurópai pénzforgalmi
piacátláthatóságának,valamintazinternetesfizetésekés
afizetésiszámlákhozvalóhozzáférésekbiztonságánaknö-
veléseérdekében.AzújPénzforgalmiirányelvetkiegészítő
szabályokkidolgozásában,melyekközülalegfontosabbaz
erősügyfél-hitelesítésRTS)azeurópaiközpontibankok,így
azMNBisaktívanrésztvettek.Azerősügyfél-hitelesítés
RTSszabályaiMagyarországon2019.január1-tőlalkalma-
zandók,amelyígyhazánkbanmintegy5hónappalhama-
rabbléphatályba,mintazEurópaiUniótöbbitagállamá- 
ban.

Az új Pénzforgalmi irányelvet a hazai jogba átültető sza-
bályozás hatályba lépésétől az erős ügyfél-hitelesítés RTS 
hatályba lépéséig tartó átmeneti időszakban a fizetések 
biztonságára vonatkozó egyes szabályoknak eltérően kell 
a pénzforgalmi szolgáltatóknak megfelelniük.Aszabályozás
legfőbbújítása,hogyszigorúbiztonságiszabályokbetartása
mellettlehetővéteszi,hogyazügyfelekinnovatívún.har-
madikfélszolgáltatókat,-amelyekfizetés-kezdeményezési
vagyszámlainformációsszolgáltatásokatnyújtanak-,vegye-
nekigénybe.Alegtöbbátmenetiszabályishozzájukkapcso-
lódik.Azátmenetiidőszakbanaszámlavezetőpénzforgalmi
szolgáltatókmégnemkötelesekbiztonságoskommunikáci-
óraalkalmaskapcsolatot(interfész)kialakítani.Ezértahar-
madik fél szolgáltatóknak semkellmagukatazonosítani-
ukésbiztonságoscsatornánkommunikálniukazügyfelük
számlájátvezetőpénzforgalmiszolgálatójával.Ezaztjelenti,
hogyazátmenetiidőszakbanapénzforgalmiszolgáltatók
méghasználhatjákaképernyőinterfész(screenscraping)
eljárástafizetésiszámlákhozvalóhozzáféréscéljából.
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5.2. Biztonsági szabályok

2019. január 1-től a pénzforgalmi szolgáltatóknak minden 
biztonságos kommunikációra és ügyfél-hitelesítésre vonat-
kozó előírásnak meg kell felelniük.Azerősügyfél-hitelesítés
RTSszigorúbiztonságiszabályokattartalmazazért,hogyaz
elektronikusfizetésiműveletekbiztonságoslebonyolítása
biztosítottlegyen,ésazadatlopásokéscsalásokelkerülhe-
tőklegyenek.Azegyiklegfontosabbújbiztonságielőírásaz
ún.erősügyfél-hitelesítéskötelezőalkalmazása,amelynek
azacélja,hogy legalábbkétegymástól függetlenhitele-
sítőelemvalódiságánakafelhasználásávalmegbízhatóan

azonosítsaazügyfelet.Ilyenfüggetlenhitelesítőelemlehet
példáulafelhasználójelszava,ésafelhasználórendelkezé-
sérebocsátotttoken.Ezahitelesítésimegoldáshatékony
védelmetnyújt,mertazegyikelvesztése,illetvemegisme-
résenembefolyásoljaamásikat.Azerősügyfél-hitelesítés
alkalmazásaazonbanbizonyosesetekbenmellőzhető.Ilyen
esetekpéldául:ugyanazonszemélytulajdonábanállófize-
tésiszámlákközöttiátvezetések,aközlekedésiviteldíjakhoz
ésparkolásidíjakhozhasználtfelügyeletnélküliterminálok
használatavagyakisösszegűfizetésiműveletek.

5.3. Felelősségi szabályok

Azokban az esetekben, amikor a számlavezető pénzfor-
galmi szolgáltató az ügyfél által jóvá nem hagyott fizetési 
megbízást teljesít, köteles az ügyfél kárát megtéríteni leg-
később a bejelentést követő munkanapig.Azújfelelőssé-
giszabályoknagymértékbenszigorítottákapénzforgalmi
szolgálatófelelősségét.Akorábbiszabályozássalellentétben
akáresetekdöntőtöbbségébenaszámlavezetőpénzforgal-
miszolgálatóknakazügyfélbejelentésétkövetőmunkanapi
kárkifizetéselőírásamiatt,nincsérdemiamódjukazadott
káreseménykörülményeinekkivizsgálására.Azelőírásnak
csakabbanazesetbennemkellmegfelelni,haapénzforgal-
miszolgáltatóazügyfeleszándékosvisszaéléséregyanakszik.
EbbenazesetbenMNBfelétörténőbejelentésétkövetően
módjábanállkivizsgálniazügyet.

A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökre (pl. bankkár-
tya, internetbank vagy telebank) vonatkozó speciális sza-
bályok még kedvezőbb helyzetbe hozzák a fogyasztó és 
mikrovállalkozás ügyfeleket.Amennyibenazügyfélkárát
készpénz-helyettesítőfizetésieszközfelhasználásávalokoz-
ták(pl.azellopottbankkártyájáthasználták),úgyakárosult
akorábbilegfeljebb45ezerforintosösszeghelyett,maxi-
mum15ezerforintnakmegfelelőösszegbenviseliakár-
esemény bejelentése előtt keletkezett kárt. Ha azonban

apénzforgalmiszolgálatónemírelőerősügyfél-hitelesí-
tést,vagyazügyfélajogosulatlanhasználatotnemészlel-
hette,úgyateljeskárapénzforgalmiszolgálatójátterheli.
Apénzforgalmiszolgálatócsakabbanazesetbenmentesül
akártérítésikötelezettségealól,habizonyítja,hogyügyfe-
lecsalárdmódon,szándékosanvagysúlyosangondatlanul
megszegteakötelezettségeitpéldáulaPINkódotakártya
melletttartotta,vagyazinternetbankifelhasználónevétés
jelszavátelmentetteamobiltelefonjába.

Az átmeneti időszakban a harmadik fél szolgáltatók igény-
bevételéhez kapcsolódó felelősség még az ügyfelet terheli. 
Mivelazátmenetiidőszakbanapénzforgalmiszolgáltatók
mégnemkötelesekbiztonságoskommunikációraszolgáló
kapcsolatotkialakítani,ígyafizetés-kezdeményezési,vagy
számlainformációsszolgálatókajelenlegihezhasonlómó-
donnyújtjákaszolgáltatásaikat.Ezazonbanazzaljár,hogy
azügyfél,haharmadikfélszolgáltatóthasználkiadjaahi-
telesítésiadataitegyaszámlavezetőjénésrajtakívülálló
harmadikfélszemélynek.Ezért,haazügyfeletfizetés-kez-
deményezésivagyszámlainformációsszolgáltatásokigénybe
vételesoránkáréri,afelmerültkártnekikellviselnie.Az
átmenetiidőszakotkövetőenmárazáltalánoskárviselési
szabályokalkalmazandóak.
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5.4. Engedélyezés

A harmadik fél szolgáltatók prudens működésének bizto-
sítása érdekében a fizetés-kezdeményezési és számlain-
formációs szolgáltatások MNB által felügyelt tevékenység-
gé váltak.Azújtípusúszolgáltatások2018.január13-tól
bejelentés, illetveengedélykötelestevékenységgéváltak.
Acsakfizetéskezdeményezésiszolgáltatástvégzőszolgálatók
esetébenazengedélyfeltétele–többekközött-legalább15
millióforintindulótőkemegléte.Mindafizetéskezdemé-

nyezési,mindaszámlainformációsszolgáltatónakrendel-
kezniekellolyanszakmaifelelősségbiztosítássalvagymás
hasonlógaranciával,amelybiztosítja,hogyelegettudjanak
tenni–egyesetlegeskáreseménytkövetően–kártérítésikö-
telezettségüknek.Azengedélysikeresmegszerzését,illetve
abejelentéssikeresmegtételétkövetőenazMNBfolyama-
tosanfelügyeliezenszolgáltatásokatnyújtóintézményeket,
ezzelbiztosítvaaprudensműködésüket.

5.5. Egyéb változások

A fizetési műveletek haladéktalan jóváírási kötelezettsé-
ge a nem-EGT tagállamok pénznemében vezetett fizetési 
számlákra is kiterjesztésre került.Ezaztjelenti,hogyaked-
vezményezettpénzforgalmiszolgáltatójánakasajátszámlá-
jántörténőjóváírástkövetőenhaladéktalanul-értéknappal
ellátva-akedvezményezettrendelkezésérekellbocsátania
afizetésiműveletösszegétmindenpénznembenvezetett
fizetésiszámlaesetén.Kivételtképez,hapénznemekközötti
átváltásra(konverzióra)vanszükségés legalábbazegyik
pénznemnem-EGTtagállampénzneme(példáulUSD/HUF
konverzió).

A pénzforgalmi szolgálatók nem számíthatnak fel díjat vagy 
egyéb költséget készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. 
bankkártya vagy internetbank) letiltásáért, ha a letiltással 
egy esetleges káresemény akadályozható meg.Azügyfél

haladéktalanulkötelesbejelenteniaszámlavezetőpénzfor-
galmiszolgálatójarészére,haészleliakészpénz-helyettesí-
tőfizetésieszközbirtokábóltörténőkikerülését,ellopását,
valamintjogosulatlanvagyjóvánemhagyotthasználatát.
Abejelentéstkövetőenapénzforgalmiszolgálatófizetési
megbízástnemteljesíthetazadottkészpénz-helyettesítő
fizetésieszközzel.Továbbáazügyfélszámlájátvezetőpénz-
forgalmiszolgáltatófenntarthatjamagánakajogotazügy-
felekészpénz-helyettesítőfizetésieszközénekletiltásáraaz
adottkészpénz-helyettesítőfizetésieszközjogosulatlanvagy
csalárdmódontörténőhasználatánakgyanújaesetén,vagy
akészpénz-helyettesítőfizetésieszközbiztonságaérdeké-
ben.Semazügyfélbejelentésétkövető,semapénzforgalmi
szolgálatóáltalkezdeményezett letiltásért– fogyasztóés
mikrovállalkozásügyfelekesetében–nemszámíthatfeldíjat
vagyköltségetapénzforgalmiszolgálató.
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Fogalomtár

4 órás szabály AzMNB15/2010. (X.12.) rendeleteszerintafizető fél (átutaló)pénzforgalmi
szolgáltatójának2012.július1-jétkövetőenbiztosítaniakell,hogyazügyfeleiáltal
azún.tárgynapi(vagyisaznapi)teljesítésremeghatározottidőszakalatt(avégső
benyújtásihatáridőig)elektronikusútonindítottbelföldiforintátutalásabefo-
gadástólszámított4óránbelüleljussonakedvezményezettügyfélpénzforgalmi
szolgáltatójához.

Alapszámla rendelet Azalapszámláhozvalóhozzáférésről,azalapszámlajellemzőirőlésdíjazásárólszóló
262/2016.(VIII.31.)Korm.rendelet

ATM (Automated Teller Machine)

átjárhatóság

Bankjegykiadóautomata,amelyenfizetésikártyahasználatávalakészpénzfelvétel
mellettegyébtranzakciók(pl.átutalás)islebonyolíthatók.

Azátjárhatóságolyantechnikai(szabványokstb.)ésüzletimegoldásokattakar,
amelyeklehetővéteszikafizetésimegbízásoklebonyolításátafizetésimegoldás
résztvevőiközöttabbanazesetbenis,haazokkétkülönbözőfizetésirendszer,
vagyegyrendszerenbelülnyújtottszolgáltatásokrésztvevői.Vagyisafizetések
lebonyolításátnemakadályozhatjákolyanüzletiéstechnikaijellegűakadályok,
amelyekkikényszerítikegynéltöbbrendszerhezvalócsatlakozástamegbízások
teljesíthetőségeérdekében.

bankközi jutalék Afizetésikártyákkallebonyolítottvásárlásokeseténazelfogadópénzforgalmiszol-
gáltatóáltalakibocsátónakfizetett,avásárlásértékévelarányosjutalék.

Bankközi jutalék rendelet Akártyaalapúfizetésiműveletekbankközi jutalékairólszóló2015/751európai
parlamentiéstanácsirendelet.

BÉT BudapestiÉrtéktőzsdeZrt.

BÉTa ABÉTáltalműködtetettmultilateráliskereskedésirendszer(MTF),akülföldirész-
vényekforintbantörténőkereskedésérealkalmasplatform.ABÉTapiaconmeg-
vásároltrészvényteljesenmegegyezikakülfölditőzsdékenjegyzettrészvényekkel.

BKR BankköziKlíringRendszer, aGIROáltalüzemeltetett,bruttóelszámolású,késlel-
tetettkiegyenlítésűfizetésirendszer,amelynekkételszámolásimódjaazéjszakai
elszámolásés2012.július2-tólanapközbenitöbbszörielszámolás.

blue-chip részvények Egyadottpiacleglikvidebbéslegtöbbetforgatottrészvényei.

CEEGEX Közép-ésKelet-EurópaiSzervezettFöldgázpiac

CLS (Continuous linked settlement) Adevizakiegyenlítésikockázatkiküszöbölését lehetővétevőelszámolásiéski-
egyenlítésimodell,mely többdevizában történőPvPmechanizmusonalapul.
ACLS-taCLSBankműködteti.
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CSDR (Regulation on improving 
securities settlement in the Europe-
an Union and on central securities 
depositories)

AzEurópaiParlamentésaTanács909/2014/EUrendelete(2014.július23.)az
EurópaiUniónbelüliértékpapír-kiegyenlítésjavításárólésaközpontiértéktárakról,
valamint98/26/EKésa2014/65/EUirányelv,valaminta236/2012/EUrendelet
módosításáról

chipmigráció Akizárólagmágnescsíkkalellátottfizetésikártyákchippelvalóellátása,ezzelpárhu-
zamosanpedigafizetésikártyákatkezelőberendezésekalkalmassátételeachipes
kártyákelfogadására.

DvD (Delivery versus Delivery) Szállításszállításellenében.Értékpapírokcseréjeértékpapírokra,amelybiztosít-
ja,hogyegyszerretörténikmegacserérefelkínáltértékpapírjóváírása,illetve
terheléseafelekszámláin.Azangolrövidítésalapjánazilyentranzakciókra„”
elnevezésthasználjuk.

DvP (Delivery versus Payment) Szállításfizetésellenében.Azértékpapír-adásvételiügyletekkiegyenlítésétszolgáló
pénz-ésértékpapír-megbízásokösszekapcsolása,amelybiztosítja,hogyazérték-
papír-oldalikiegyenlítésreakkor,éscsakisakkorkerüljönsor,amikorapénzoldali
kiegyenlítésmegtörtént,illetvefordítva,apénzoldalikiegyenlítésrekizárólagakkor
kerüljönsor,haazértékpapír-fedezetrendelkezésreállésakiegyenlítésbiztosított.

EBH (EBA - European Banking 
Authority)

EBPP (Electronic Bill Presentment 
and Payment)

EurópaiBankhatóság

Elektronikusszámlabemutatásés-fizetés.

ECC  
(European Commodity Clearing AG)

EGT tagállam

Lipcseiszékhelyű,alapvetőenenergiapiacielszámolásokkalfoglalkozó,központi
szerződőfélkéntműködőelszámolóház.

AzEurópaiUniótagállamavagyazEurópaiGazdaságiTérségrőlszólószerződésben
részesmásállam.

egyéni garanciaelemek
Anettóelszámolásúrendszerekáltaltámasztottbiztosítékigények,amelyekaga-
ranciarendszerrészeitképezik,ésamelyekfelhasználásárakizárólagakkorkerülhet
sor,haabiztosítékotképzőintézménynemteljesít(KELERKSZFesetében:alap-
szintűpénzügyifedezet,árkülönbözet,alapbiztosíték,kiegészítőpénzügyifedezet,
likviditásidevizaóvadék).

elfogadó (fizetési kártya) Azapénzforgalmiszolgáltató,amellyelafizetésikártyásvásárlástlehetővétevő
kereskedőszerződéstkötatranzakcióklebonyolítására.Atranzakciókelszámolása
éskiegyenlítésesoránazelfogadógyűjtibeéstovábbítjaakereskedőnekakártyás
tranzakciókértékét.

elszámolás Amegbízásokfogadásának,formaiéstartalmiellenőrzésének,majdaklíringtagok
kétoldalúvagytöbboldalúkötelezettségeinekkiszámításátjelenti.Akötelezettsé-
gekkiszámításatörténhetbruttó,illetvenettóalapon.

elszámolás bruttó módon Olyanelszámolásimechanizmus,amelysoránkizárólagafedezettelrendelkező
tranzakciókkerülnekelszámolásra.
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elszámolás nettó módon Anettósítássoránaklíringtagokegymássalszembenfennállótartozásainakéskö-
veteléseinekegyetlentartozássávagykövetelésséalakításaúgy,hogyatartozásaik
összegétcsökkentikaköveteléseikösszegével.Anettósításlehetkétoldalúvagy
többoldalú.Eztkövetőenazígyszámítottnettótartozikpozíciókkiegyenlítésére
kerülsor.Amennyibennincsenelegendőfedezet,anettóelszámolásgarancia-
rendszerétkellfelhasználni.

elszámolási és kiegyenlítési kockázat Azelszámolás,illetveakiegyenlítéskésedelmétvagyelmaradásátjelentiafizetési,
illetveértékpapír-elszámolásirendszerbenannakellenére,hogyazelszámolási,
illetvekiegyenlítésiszolgáltatásnyújtásafolyamatos.Azelszámolásiéskiegyenlítési
kockázatmegnevezéstakétfázis(elszámoláséskiegyenlítés)egyesrendszerekben
történőelkülönüléseindokolja.Arendszerfelépítésétőlfüggőenazelszámolási
kockázatrealizálódásanemfeltétlenülvonjamagautánakiegyenlítésmeghiúsu-
lásátis,illetveakiegyenlítésikockázatazelszámolásifázishibátlanságaeseténis
realizálódhat.Elszámolásiéskiegyenlítésikockázatarésztvevőlikviditáshiányából,
fizetésképtelenségébőlvagyműködésiproblémájábóladódhat.

elszámolóház Amegbízásokfeldolgozását,elszámolásátésteljesítőfélhiányábanazokteljesí-
tésétvégzőszervezet.

EMIR (Regulation on OTC derivative 
transactions, central counterparties 
and trade repositories)

AzOTCderivatívügyletekről,központiszerződőfelekrőléskereskedésiadattárhá-
zakrólszóló648/2012/EUEurópaiParlamentésTanácsrendelet.

erős ügyfélhitelesítés Olyaneljárás,amikorazügyfélszemélyazonosságánakahitelesítéselegalábbkét
ún.hitelesítőadatvalódiságánakavizsgálatánalapul,ésamelyekabirtoklás,és
atudásésazügyfélrejellemzőtulajdonságkategóriákközülkétkategóriábaesnek.
Abirtokláskategóriábaesikpéldáulazegyszerijelszókiadásáraalkalmaseszköz,
vagyegychipkártya,atudáskategóriábatartozik,példáulajelszó,azügyfélre
jellemzőtulajdonságpedigpéldáulazujjlenyomatvagyazíriszkép.

Erős ügyfél-hitelesítés RTS Az(EU)2015/2366európaiparlamentiéstanácsiirányelvnekazerősügyfél-hitele-
sítésre,valamintaközösésbiztonságosnyíltkommunikációsstandardokravonat-
kozószabályozástechnikaistandardoktekintetébentörténőkiegészítésérőlszóló
2017.november27-i(EU)2018/389felhatalmazásonalapulóbizottságirendelet.

ESMA (European Securities and 
Markets Authority)

EurópaiÉrtékpapír-piaciHatóság

EuroMTS Alapvetőenállamkötvényekmásodpiacikereskedésévelfoglalkozómultilaterális
kereskedésihelyszín,amelyrebevezetésrekerültekalegtöbbeurópaiországáltal
kibocsátott,5milliárdeurofelettiállamkötvény-sorozatok.

fizetési rendszer AfelvigyázottrendszerekesetébenaHitelintézetitörvény6.§(1)bekezdés27.
pontjábanmeghatározottrendszerműködtetéséreazegyüttműködőfelekközötti
megállapodásalapjánlétrejöttegyüttműködésiforma.Apénzügyiinfrastruktúra
része.Magábanfoglaljaafizetésieszközöket,bankieljárásokat,valamintabank-
közifizetésirendszereket,amelyekegyüttesenteszik lehetővéapénzforgalom
lebonyolítását.

fizetési számla Fizetésiműveletekteljesítéséreszolgáló,apénzforgalmiszolgáltatóegyvagytöbb
ügyfelenevéremegnyitottszámla,ideértveabankszámlátis.
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Fizetési számla irányelv (PAD) Afizetésiszámlákhozkapcsolódódíjakösszehasonlíthatóságáról,afizetésiszám-
la-váltásrólésazalapszintűfizetésiszámlanyitásáról,illetvehasználatárólszóló
2014/92/EUszámúeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv

Fizetési számlaváltási rendelet Afizetésiszámlaváltásárólszóló263/2016.(VIII.31.)Korm.rendelet

Fizetési szolgáltatói törvény Azegyesfizetésiszolgáltatókrólszóló2013.éviCCXXXV.törvény 

FoP (Free of Payment) Fizetésnélkülitranzakció,azértékpapírügyletkiegyenlítésénekpillanatábannin-
csenpénzmozgás.

GIRO GIROElszámolásforgalmiZrt.

harmadik fél, külső szolgáltató Azelszámoláséskiegyenlítésfolyamatábannemközvetlenülérintettszereplő.
Többségébenkommunikációsszolgáltatást,szoftver-,hardverszállítást,egyébtá-
mogató,illetvekiszervezetttevékenységetvégez.

Hitelintézeti törvény Ahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozásokrólszóló2013.éviCCXXXVII.törvény.

információs aszimmetria Olyan(döntési)helyzetetjelöl,amikoratranzakcióbanrésztvevőfelekegyiketöbb
vagypontosabbinformációvalrendelkezik,mintamásik.Ezfelborítjaatranzakció-
banrésztvevőfelekközöttierőegyensúlyt,rosszabbesetbenpiacikudarchozvezet.

integrált takarékszövetkezetek A„takarékszövetkezetiintegrációsszerződést”aláírttakarékszövetkezetek.Közve-
tettenaMagyarTakarékszövetkezetiBankZrt.-nmintlevelezőbankjukonkeresztül
csatlakoznakafizetésiéselszámolásirendszerekhez,ésfizetésiforgalmukatale-
velezőbankjukonkeresztülbonyolítjákle.

jegybank által elfogadható fedezetek Azonfedezetekköre,amelyeketajegybankavelekötöttfedezetthitelügyletek
(beleértveanapközbenihitelkeretetis)fedezetekéntelfogad.AzMNBáltalelfoga-
dottfedezeteket„Ajegybankforint-ésdevizapiaciműveleteineküzletifeltételei”
c.dokumentumtartalmazza.

kapcsolódó rendszerek kockázata Akkor jöhet létre,haazelszámolásiéskiegyenlítési folyamategyesegymásra
épülőlépéseitnemugyanazokaszolgáltatókhajtjákvégre.Arendszerekközötti,
alapvetőenlikviditásifüggőségiviszonyokakárfertőzésforrásaiislehetnek.

KELER KözpontiElszámolóházésÉrtéktárZrt.

KELER KSZF KELERKSZFKözpontiSzerződőFélZrt.

kereskedés Afelekkölcsönösszerződésesmegállapodása,amelynekcéljapénzügyitermékek
adásvétele.Azadásvétellehetleszállításosvagyeredmény-elszámolásos.

Kereskedési platform Azegyüttműködőföldgázrendszernapiegyensúlyozásátésagáznapvégiegyen-
súlytalanságokelszámolásátsegítőspeciális,internetenkeresztülelérhetőelekt-
ronikusfelület,amelyenarendszerüzemeltetőkésaKereskedésiPlatformtagok
akereskedésiportfóliójukhatékonykezeléseérdekében,valamintanapiegyensú-
lyozásifeladataikellátásáhozszükségesföldgázéskapacitásügyleteketköthetnek
központiszerződőfélközbeiktatásával,azeladóésavevőközöttianonimitáselve
alapján,szabványosítottügyletekformájában.
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kereskedés utáni pénzügyi infrastruk-
túra

Azügyletmegkötésétkövetőenazelszámolásiéskiegyenlítőfunkciótellátóin-
tézményekösszessége.

készfizető kezesség AKELERKSZFáltalgarantáltügyletek teljesítéséhezazegyéniéskollektívga-
ranciaelemeknyújtottavédelemmellettaKELERsajáttőkéjénekmeghatározott
mértékéig garanciát nyújt a KELER KSZF-nek. Amennyiben a KELER KSZF-nek
anemteljesítésieljárásokkezelésesoránazegyéniésakollektívgaranciaelemek
felhasználásántúlakészfizetőkezességlehívásáraisszükségevan,aKELERköte-
lesmaximumakészfizetőkezességértékénekmegfelelőfedezetetaKELERKSZF
rendelkezésérebocsátani.

KGA KollektívGaranciaAlap

kibocsátó (fizetési kártya) Azapénzforgalmiszolgáltató,amelyikakártyabirtokosrendelkezésérebocsátja
afizetésikártyát,ésatranzakciókkiegyenlítésesoráneljuttatjaazelfogadókon
keresztülakereskedőkhözatranzakciókértékét.

KID rendszer AKELERésügyfeleiközöttielektronikuskommunikációtmegvalósítórendszer.

kiegészítő pénzügyi fedezet AKELERKSZFáltalgarantált tőkepiaci,agázpiaciésazárampiaciügyletekhez
aklíringtag,árampiacialklíringtagrészéreelőírttöbbletbiztosíték.

kiegyenlítés Afizetésiésértékpapír-szállításikötelezettségeknekarendszerrésztvevőiközötti
teljesítése.Akiegyenlítésateljesítőfélfunkciójátbetöltőintézménynélvezetett
számlákonkönyvelésseltörténikmeg.

kijelölő hatóság ATvt.felhatalmazásaalapjánaMagyarNemzetiBank.

kijelölt rendszer Azafizetésiéselszámolásirendszer,amelyetazMNBmintkijelölőhatóság,aTvt.
hatályaalátartozórendszerkéntkijelöl,valamintaTvt.rendelkezésealapjánaMa-
gyarNemzetiBankáltalműködtetettrendszer.

kollektív garanciaalap Anettóelszámolásúrendszerekáltaltámasztottbiztosítékigények,amelyekaga-
ranciarendszerrészeitképezik,ésamelyekfelhasználásáraakkorkerülhetsor,ha
akockázatközösségtagjaiközülvalamelyintézménynemteljesít.Céljaafizetési
kötelezettségekteljesítésénekkésedelmébőlvagyelmaradásábóleredőveszteség
csökkentéseegyközöstulajdontképezőbiztosítékalapáltal.

körbetartozás Akkorjöhetlétre,ha afizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerbenegy,vagy
néhányrésztvevőáltalbenyújtottésteljesítésrevárómegbízásokapénz-vagyaz
értékpapírszámlákfedezetlenségemiattnemteljesülnek.Ennekkövetkeztében
számosmásrésztvevőmegbízásaiisteljesíthetetlenekmaradnak.

kötegelt feldolgozás Akülönbözőidőpontbanbeérkezett,azonosmeghatározottismérvekalapjánegy
csoportbasorolttételekegyidőbentörténő,együttesfeldolgozása.

központi értéktár Alapvetőfeladataanyomdaiútonelőállított(fizikaiformábanlétező)értékpapírok
őrzése,azimmobilizáltvagydematerializált(elektronikusjelformájábanlétező)
értékpapíroknyilvántartása,valamintazértékpapír-tulajdonosokfőszámláksze-
rintinyilvántartása.Aközpontiértéktárakműködtetikazértékpapír-kiegyenlítési
rendszereket,amelyekbenazértékpapírügyletekteljesítésekönyvelésútján(azaz
azértékpapírokfizikaimozgatásanélkül)történik.



FOGALOMTÁR

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2018. JÚNIUS 67

központi szerződő fél Azaközpontiszereplő,amelyazügyletbenrésztvevőfelekközéáll,ésgarantálja
azügyletteljesítésétabbanazesetbenis,haazügyletbenrésztvevőfelekvala-
melyikekötelezettségéneknemteszeleget.

közvetlen benyújtó Azelszámolóházzalegyközvetlenrésztvevőfelhatalmazásaalapjánésaveletör-
ténőelszámolásmellett,kizárólagaközvetlenbenyújtósajátgazdálkodásávalösz-
szefüggőfizetésimegbízásokelszámolóházhozközvetlenültörténőbenyújtására
megállapodástkötő,afizetésirendszerbenrésztvevőneknemminősülőügyfél.

LEI-kód (Legal Entity Identifier) Apénzügyipiacokszereplőinekegyedi,egyértelműbeazonosíthatóságátlehetővé
tevőazonosító,amellyelnemcsakapénzügyitranzakciókbanrésztvevőfelek,
hanemahozzájukkapcsolódóvállalkozások,illetvevállalatcsoportokisbeazono-
síthatóváválnak,ígyelősegítitöbbekközöttapénzügyifertőzésveszélyfelmérését,
valamintapénzmosásésaterrorizmusellenivédekezéstis.

likviditás Afizetésiéselszámolásirendszerekbenamegbízásokteljesítésérefelhasználható
pénzügyieszközökösszessége.

likviditási küszöbérték Alikviditásfelsőküszöbértékejelziatételeksorbanállás,késedelemnélkülitel-
jesítéséhezszükségeslikviditásmértékétafizetésirendszerben,alikviditásalsó
küszöbértékepedigarendszerszintűlikviditásnakaztalegalsóértékétmutatja,
amelyesetébenatételekkésedelemmelugyan,deteljesítésrekerülnekadott
napvégéig.

MHKK Maximálishitelkeret-kihasználtság, ajegybankinapközbenihitelkeretigénybe-
vételeeseténszámítottmutató,amelymegmutatja,hogyazadottüzletinapon
maximálisanateljeshitelkeretmekkoraszázalékakerültfelhasználásraamegbí-
zásokteljesítésesorán.

MiFID, MiFIR (Markets in Finan-
cial Instruments Directive and 
Regulation)

Apénzügyieszközökpiacairólszólóirányelv.

MNB MagyarNemzetiBank

MTF (Multilateral Trading Facility) Multilaterális(alternatív)kereskedésiplatform.

MTS AzEuroMTSáltalműködtetettmultilateráliskereskedésiplatform.

napközbeni hitelkeret Ateljesítőfél(többnyirejegybank)fedezetmelletthitelkeretetbiztosítarendszer
résztvevőiszámáraannakérdekében,hogyarendszerbenelszámoltmegbízások
teljesítéseminélelőbbmegtörténhessen.Azelfogadhatófedezetekkörétatelje-
sítőfélhatározzameg.Ahitelkeretarésztvevőkszámlaegyenlegévelegyüttadja
kiamegbízásokfedezetéülrendelkezésreállólikviditást.

NFKP NapiFöldgáz-ésKapacitáskereskedelmiPiac.

NHP NövekedésiHitelprogram.

OTC (Over the Counter) Tőzsdénkívülipiac(ideértveazMTFésazOTFplatformokatis).

OTF (Organised Trading Facility) Szervezettkereskedésiplatform.
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Pénzforgalmi irányelv Abelsőpiacipénzforgalmiszolgáltatásokrólszóló2007/64/EK-irányelv.

Pénzforgalmi MNB rendelet apénzforgalomlebonyolításárólszóló35/2017.(XII.14.)MNBrendelet

pénzforgalmi szolgáltató Azahitelintézet,elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,PostaElszámolóKöz-
pontotműködtetőintézmény,pénzforgalmiintézmény,MNBéskincstár,amely
pénzforgalmiszolgáltatásitevékenységetvégez.

PFMI (Principles for Financial Market 
Infrastructures)

ABISésazIOSCO2012-benkiadott,24alapelvettartalmazókiadványa,amely
egységesalaprahelyezi,ésígyharmonizáljaapénzügyiinfrastruktúrákkalszemben
támasztottkövetelményeketannakérdekében,hogyapénzügyiinfrastruktúrák
robusztusakésapénzügyisokkoknakellenállóaklegyenek.

Pénzforgalmi törvény Apénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.éviLXXXV.törvény.

POS-terminál Azokaberendezések,amelyeklehetővéteszikafizetésikártyávaltörténőfizetések
lebonyolítását(esetenkéntakészpénzfelvételtis)akereskedőielfogadóhelyeken.
Aműveletekrevonatkozóinformációtelektronikusanvagypapíralapongyűjtik;
azelőbbiazelektronikusPOS(EFTPOS:ElectronicFundsTransferPOS),azutóbbi
azimprinter.

potenciális likviditás PénzforgalmiszempontbólpotenciálislikviditásaVIBER-rendszertagMNB-nélve-
zetettpénzforgalmiszámlájánlévőszámlaegyenleg,ajegybankikedvezménye-
zettséggelzároltértékpapírokellenébenkapottnapközbenihitelkeret,valamint
ahitelintézetmérlegébenszereplőegyéb,opcionálisanzároltathatóértékpapírok
összessége.

PSD (Payment Services Directive) LásdPénzforgalmiirányelv

PSD2 (Payment Services Directive 2) LásdújPénzforgalmiirányelv

PvP (Payment versus Payment) Fizetésfizetésellenében.Kétfizetésirendszer-résztvevőegymássalszembenálló
bankköziésügyfélfizetésimegbízásainakegyidejűteljesítése,amelybiztosítja,
hogyazokkiegyenlítéséreakkor,éscsakisakkorkerüljönsor,haamásikteljesí-
téséreafedezetrendelkezésreáll,ésmindkétmegbízáskiegyenlítésebiztosított.

résztvevő Jogosultafizetésivagyértékpapír-elszámolásirendszerbemegbízásteljuttatni
maga,illetveügyfelenevében.Arésztvevőlehetközvetlenvagyközvetettattól
függően,hogysajátmagacsatlakozik,vagyegymásikrésztvevőnkeresztül.

screen scraping eljárás 

SecuRe Pay fórum

Olyaneljárás,amelyneksegítségévelafizetés-kezdeményezésivagyszámlain-
formációsszolgáltatóazügyfelehitelesítésiadataitfelhasználvamagalépbeaz
ügyfeleinternetbankjába,ésezenkeresztülnyújtjaaszolgáltatását.

EuropeanForumontheSecurityofRetailPayments.AzEurópaiKözpontiBank
kezdeményezésére2011-benlétrehozott,akisértékűfizetésekbiztonságávalfog-
lalkozófórum.

SEPA Egységeseuro-pénzforgalmiövezet

SEPA végdátum rendelet Azeuroátutalásokés-beszedésektechnikaiésüzletikövetelményeinekmegálla-
pításárólésa924/2009/EK-rendeletmódosításárólszóló260/2012/EU-rendelet.
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SCT SEPA-átutalás

SDD SEPA-beszedés
sorkezelés Központieljárás,amelysoránafizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszer-

benátmenetilegfedezetlenmegbízásokatarendszernemutasítjavissza,hanem
sorbaállítja,majdelégségesfedezetrendelkezésreállásaeseténautomatikusan
feldolgozza.

szolgáltatás ellátásának kockázata Afizetési,valamintazértékpapír-elszámolásirendszerbenazelszámolási,illetve
kiegyenlítésiszolgáltatásfennakadását,ellehetetlenülését jelenti.Ezáltalában
aszolgáltatónálkialakultműködésirendellenességrevezethetővissza,vagyafi-
nanszírozási,azüzletiproblémájábóladódhat.

TEA TőzsdeiElszámolásiAlap

T2S (TARGET2-Securities) Páneurópaikiegyenlítésitechnikaiplatform,azeurópaiértékpapírpiacoktranz-
akcióinakkiegyenlítésére.

társadalmi költség Afizetésiláncbanfelmerültösszeserőforrásigénytfoglaljamagában,azazafizetési
láncösszesszereplőjénekráfordításátazondíjaknélkül,amelyeketazérintett
szereplőkafizetésilánconbelülegymásnakfizetnek.

teljesítés Lásdkiegyenlítés.

teljesítő fél Azaszervezet,amelyafizetésiéselszámolásirendszerekbenrésztvevőintézmé-
nyek,valamintaközpontiszerződőfélteljesítésiszámlájánakvezetőjekéntbiz-
tosítjaamegbízásokkiegyenlítését,illetve–szükségesetén–azintézményvagy
aközpontiszerződőfélrészérehiteltnyújtateljesítésmegkönnyítéseérdekében.

tőkepozíciós limittúllépés Aklíringtagvagyamegbízóáltalfenntarthatónyitottszármazékospozíciókmeny-
nyiségeasajáttőkeszázalékában.AKELERKSZFesetébenatőkepozícióslimitek
kalkulációjánakmódja:aKELERKSZFáltalszámítottalapbiztosíték-követelmény
/sajáttőke.

Tvt. Afizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerekbentörténőteljesítésvégle-
gességérőlszóló2003.éviXXIII.törvény.

új Pénzforgalmi irányelv Abelsőpiacipénzforgalmi szolgáltatásokrólésa2002/65/EK,a2009/110/EK
ésa2013/36/EUirányelvésa1093/2010/EUrendeletmódosításáról,valamint
a2007/64/EKirányelvhatályonkívülhelyezésérőlszóló2015/2366számúeurópai
parlamentiéstanácsiirányelv

ügyfélfizetések Arendszerrésztvevőügyfeleiáltalkezdeményezettmegbízások.

VIBER Valósidejűbruttóelszámolásirendszer, elsősorbananagyösszegűésrendkívül
sürgőspénzügyiműveletekkiegyenlítéséreszolgálófizetésirendszer.Azelszámo-
lásésateljesítésfedezetellenőrzéssel(bruttóelv)ésegylépésben,valósidőben
történik.Amennyibenatranzakcióbenyújtásátkövetőazonnalifeldolgozássorán
afedezetrendelkezésreáll,amegbízásvéglegesenésvisszavonhatatlanulteljesül.



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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