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Dimenzióváltás a pénzforgalomban: Az azonnali fizetés bevezetésének története

2020. március 2-án, az azonnali fizetési szolgáltatás
sikeres indulásával, új időszámítás kezdődött a hazai
bankolásban. A nemzetközi színtéren is egyedi magyar
modell bevezetéséhez egy rendkívüli fejlesztési projekt
végrehajtására volt szükség, aminek az eredményeképpen a fogyasztók az év bármely napján, folyamatosan
élhetnek az 5 másodperc alatt végrehajtott átutalási
tranzakciók előnyeivel. Ennek megfelelően a rendszer
létrehozását, mint a hazai pénzforgalom eddigi legjelentősebb fejlesztését, több éves megfeszített munka, illetve felkészülés előzte meg, amelyben a hazai
pénzforgalmi piac valamennyi szereplője érintett volt.
A jegybanktól és a bankközi elszámolásokat bonyolító
GIRO Zrt.-től kezdve, a legkülönbözőbb állami szereplőkön, így például a Magyar Államkincstáron, illetve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül a bankokig
és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókig, valamint az őket
kiszolgáló informatikai fejlesztő vállalatokig számtalan
intézmény dolgozott a kitűzött cél elérése érdekében.
Ennek a széleskörű együttműködésnek köszönhetően 2020. március 2-án új alapokra helyeződött a hazai pénzforgalom, elősegítve ezzel a szektor és tágabb
értelemben a teljes nemzetgazdaság versenyképességének javítását. Ez a kiadvány azért született, hogy
a közös munkában érintett kulcsszereplők visszaemlékezéseit összegyűjtve, méltó emléket állítson a magyar
azonnali fizetési rendszer bevezetését megvalósító
grandiózus projektnek.
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Dr. Matolcsy György

Magyar Nemzeti Bank – Elnök

Előszó
Elvitathatatlan, hogy a pénz az emberiség történetének egyik forradalmi találmánya, ami
megjelenésétől kezdve alapvetően formálta át az emberek közötti kereskedelmi, illetve
gazdasági kapcsolatokat, ezáltal pedig a mindennapi életet. Ugyanakkor ez a forradalmi
vívmány a megjelenése óta eltelt időben rengeteget változott, fejlődött az újabb és újabb –
elsősorban gazdasági – igények kielégítésére válaszul. Ezt figyelembe véve azt mondhatjuk,
hogy a pénz megjelenési formáinak fejlődéstörténete tulajdonképpen innovációk sorozataként is felfogható, a folyamatos innováció pedig nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy
a pénz funkcióit (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, felhalmozási eszköz) egyre
jobban betöltő konstrukciók jöjjenek létre a támogató intézmények, illetve infrastruktúra
mind magasabb szintre történő emelkedésével.
Az első árupénzek kialakulásától kezdve jelentős utat jártunk be, és a fejlődés folyamata
az utóbbi időben csak tovább gyorsult a globalizáció, valamint a technológiai, illetve információs és kommunikációs forradalom felélénkülésével párhuzamosan. Ennek nyomán azt
láthatjuk, hogy a pénz első formáinak megjelenésétől fogva mára eljutottunk odáig, hogy
szinte egymást érik a forradalmi változások. A konstans fejlődést ugyanakkor feloszthatjuk
tartalmi és technológiai innovációkra. Tartalmi innovációról akkor beszélhetünk, ha a pénz
lényegi ismérveit érintő változás történik (pl. a pénzverés monopolizálása, a belső érték
nélküli hitelpénz megjelenése). A technológiai innovációk sorába pedig a pénz funkciói
szempontjából annak alapvető tulajdonságain nem módosító, de mégis valamilyen – akár
korszakalkotó – újítás történik (pl. papíron nyilvántartott számlaegyenlegek helyett elektronikus nyilvántartások megjelenése).
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Úgy gondolom, hogy a hazai azonnali fizetési rendszer bevezetésével éppen az utóbbi kategóriába tartozó korszakalkotó újítást hajtottunk végre, hiszen lehetőséget teremtettünk
a pénz elektronikus továbbítására valós időben, az év minden napján, oly módon, hogy
a kedvezményezetti oldalon haladéktalanul felhasználhatóvá váljon az átutalt összeg.
Ugyan nemzetközi szintéren egy ideje már megfigyelhető különböző formájú azonnali fizetési rendszerek megjelenése elsősorban az új típusú szolgáltatók előretörésének és az
általuk létrehozott, sokszor nem átjárható, zárt rendszereknek (pl. e-pénz rendszerek, virtuális fizetőeszközök) a pénzforgalmi szektorra gyakorolt nyomására válaszul, mindazonáltal
a magyar megoldás unikális. A világon egyedülálló módon elértük azt, hogy valamennyi
hazai banki ügyfél számára egyszerre vált elérhetővé a pénzügyek intézését új dimenziókba
emelő szolgáltatás. Ez azért is kiemelkedő eredmény, mivel a pénzforgalmi piac hálózatos
jellegű, vagyis ahhoz, hogy a szolgáltatási szinten emelő megoldások – valós hozzáadott
értéket teremtve – széles körben alkalmazhatóak legyenek, a gyakorlatban arra van szükség,
hogy az adott megoldáshoz kapcsolódó fejlesztéseket valamennyi érintett szereplő, vagy
legalább a pénzforgalmi szolgáltatók többsége megvalósítsa. Így a hálózat egyes elemei
között létrejön a szükséges kapcsolat, és az egyes szereplőkön átívelő módon lehet hozzáférni a szolgáltatáshoz.
Mindezek mellett fontos kiemelni, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások egyre inkább közmű
jellegűek, azaz elengedhetetlenek a modern élethez, ugyanakkor Magyarországon 2020.
március 2-áig nem feltétlenül és minden helyzetben volt arra mód, hogy a kor igényeinek
és a fogyasztók jogos elvárásainak megfelelő színvonalú elektronikus fizetési megoldásokat
lehessen használni. Ennek az alapjait teremtette meg az azonnali fizetési rendszer. Lehetővé
vált, hogy olyan fizetési helyzetekben is legyen elektronikus alternatíva, ahol addig csak
a készpénz jelentett megoldást. 2020. március 2-áig a hagyományos pénzügyi infrastruktúrák hazánkban is több szempontból mutattak hiányosságokat, gondoljunk csak a korlátozott
kommunikációs lehetőségekre vagy a viszonylag lassú üzenetfeldolgozási folyamatokra,
illetve szűkös kapacitásokra.
A technológiai fejlődés nyomán ugyanakkor az elmúlt években a tér és idő szerepe jelentősen megváltozott, amivel párhuzamosan a fogyasztók az élet számos területén ahhoz szoktak hozzá, hogy egyszerűen használható, kényelmes és rendkívül hatékony szolgáltatásokat
tudnak igénybe venni. Ebből a pénzforgalom sem jelenthetett kivételt, ezért is hoztuk meg
a rendszer kötelező bevezetésére vonatkozó, sokak által bátornak, vagy akár vakmerőnek
titulált döntésünket. Az élet azonban igazolta ennek a döntésnek a helytállóságát. Ráadásul
nem is történhetett volna jobban az időzítés, hiszen egy olyan krízishelyzet kapujában nyílt
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meg a szolgáltatás, amelyben igencsak döntő szerep hárul a távoli elektronikus fizetésekre
a kockázatok csökkentése kapcsán.
Magyarország versenyképességének javítása tekintetében számos területen értünk már el
jelentős sikereket, amelyekhez most csatlakozott, nemcsak a pénzforgalom gyorsítását, az
átutalások folyamatos elérhetőségét, a források egyszerűbb és kényelmesebb transzferét,
a likviditás mind többszöri megfordulását megvalósító, illetve áttételesen a gazdaság fehérítését is támogató megoldás, hanem egy komplett paradigmaváltást is magában hordozó
fejlesztés. Ahogy korábban is értekeztem már róla, úgy gondolom, hogy a fejlett országokhoz való felzárkózás egyik meghatározó kulcsa egy megújuló pénzügyi modell létrehozása, amelynek szerves részét képezi a pénzforgalom modernizálása is. Itthon idejekorán
felismertük, hogy a pénz jövője nem papír alapú, ezért mertünk nyitni a digitalizáció felé,
amiben az azonnali fizetési rendszer bevezetésében érintett valamennyi szereplő partner
volt. Mindezek hatására Magyországon is elkezdődött a pénzforgalom és áttételesen a pénz
forradalma, technológiai értelemben legalábbis minden bizonnyal. Várakozásaink szerint az
új szolgáltatás jelentős mértékben hozzájárul majd ahhoz, hogy kitörjünk abból a helyzetből,
amelyben azzal kell szembesülni, hogy sokan még mindig nem élnek a digitalizáció kínálta
lehetőségekkel a pénzügyek kezelése tekintetében. A fizetési tranzakciók lebonyolításának
új alapokra helyezése azonban csak a kezdet, egy olyan új éra beköszönte, amelyet − reményeink szerint − az elektronizáció minden eddiginél gyorsabb ütemű terjedése és fejlődése
fog fémjelezni.
A pénzforgalom dimenzióváltásának ezt a nagy jelentőségű lépését mindenképpen szerettük
volna megörökíteni, remélve, hogy másokat is hasonló innovációkra tudunk ösztönözni.
Ezért készült ez a kötet, amelyben a megvalósításban részt vevő szereplők osztják meg
élményeiket és tapasztalataikat az elmúlt mintegy három év megfeszített, sikerre vezető
munkájáról.
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I. Ahol a kulcsfontosságú
döntések születtek

Dr. Patai Mihály

Magyar Nemzeti Bank – Nemzetközi kapcsolatokért,
készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért,
digitalizációért és hitelösztönzésért felelős alelnök

Ugyanaz a projekt három eltérő
szerepkörből
Az azonnali fizetési szolgáltatás magyarországi bevezetése kapcsán abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy a közös munka során több szemszögből szerezhettem közvetlen
tapasztalatokat a hazai elektronikus pénzforgalom eddigi legjelentősebb fejlesztésével kapcsolatban. Mikor az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatójaként és a Magyar
Bankszövetség elnökeként először találkoztam a rendszer bevezetésének a Magyar Nemzeti
Bank által megfogalmazott gondolatával, még nem sejtettem, hogy a projekt legkritikusabb
szakaszában fogok átülni ahhoz az asztalhoz, amely mellett a központi rendszer kialakítását,
a szolgáltatás ügyfelek felé történő bevezetését és a rendszertagi felkészülést alapvetően
befolyásoló döntések születnek.
Az alapkoncepció megfogalmazásától kezdve pozitívan fogadtam és támogattam a kezdeményezést, mindazonáltal világos volt számomra, hogy jelentős kihívás előtt áll az összes
szereplő, aki valamilyen formában részt vesz a megvalósítás folyamatában. Úgy gondolom,
hogy az érintettek döntő többsége addig is találkozott már nagy horderejű, illetve komplex
fejlesztési projektekkel, gondoljunk csak például a napközbeni átutalási rendszer bevezetésére, azonban – véleményem szerint – hazai viszonylatban ehhez mérhető fába még nem
vágtuk a fejszénket. A normál munkanapokra optimalizált szolgáltatásnyújtás folyamatosságának megteremtése ugyanis a legtöbb operatív banki működési folyamat újragondolását,
valamilyen formájú átstrukturálását és szignifikáns továbbfejlesztését követelte meg.

15

I. Ahol a kulcsfontosságú döntések születtek

Ugyanakkor, mivel a digitalizációs folyamatok eredményeként egyre nagyobb nyomás alá
helyeződött a bankszektor a pénzforgalomból egy-egy szeletet maguknak kihasítani igyekvő
új típusú szolgáltatók megjelenése és előretörése által, mindenképp szükségszerű volt valamilyen vérfrissítés, ami hozzá tud járulni a versenyképesség fenntartásához. Ez a vérfrissítés
pedig az MNB azonnali fizetési szolgáltatás bevezetésének kötelező előírására vonatkozó
döntésében öltött testet, ami úgy gondolom, hogy bátor lépés volt, és jó irányba mozdította a helyenként talán kissé lassabban és nehezebben reagáló hazai bankszektort. Ennek
a helyénvalóságát az élet is igazolta, hiszen – a világon egyedülálló módon – hazánkban
valamennyi pénzforgalmi szolgáltató ügyfelének egyszerre vált elérhetővé az átutalásokat
új dimenzióba emelő szolgáltatás. Meglátásom szerint – a körvonalazódó kihívások ellenére
– már a kezdetektől valamennyi leendő rendszertag átlátta ennek a fejlesztésnek a szükségességét és fontosságát, aminek megfelelően mindenki kellő komolysággal és felelősen
állt hozzá a megvalósításhoz annak érdekében, hogy tudjuk tartani a lépést az új szereplők
által hozott intenzív versenyben.
Amellett, hogy a hivatalos döntést követően szinte azonnal elindult a munka a bankokban
is, és felállításra kerültek a projektcsapatok, illetve megkezdődött az ütemezés összeállítása, a rendelkezésre álló technikai dokumentációk feldolgozása és ennek alapján a konkrét
fejlesztési igények meghatározása, valamint a szakmai specifikációk előkészítése, korán
egyértelművé vált, hogy végig szoros együttműködésre és konzultációra lesz szükség a teljes érintetti kör – így az MNB, a központi rendszer fejlesztését végző GIRO Zrt. és a leendő
rendszertagok – között annak érdekében, hogy sehol se csússzanak félre a folyamatok.
Mindvégig igyekeztünk képviselni ezt az igényt a Bankszövetség keretein belül is, aminek
eredményeként számtalan egyeztetésre került sor szektoron belül, valamint a központi
szereplők bevonásával is. Ez a közös munka pedig nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy
egy platformra tereljük, és közös álláspontra hozzuk az érintett szereplőket a megvalósítás
technikai részletei vonatkozásában is. Természetesen számtalan nyitott kérdéssel kellett
megbirkóznunk, illetve ahogy haladtak előre a fejlesztések és tesztelések sokszor a lezártnak
hitt témák is újra nyíltak, valamint újabbak csatlakoztak hozzájuk.
Már az UniCredit saját, házon belüli projektje, valamint a Bankszövetség keretein belül zajló
egyeztetések kapcsán is látható volt számomra ennek az ambiciózus kezdeményezésnek az
összetettsége, azonban 2019. április 22-étől, az MNB alelnökének történő kinevezésemtől
kezdődően, némiképp megváltozott az azonnali fizetés hazai bevezetéséről addig alkotott
képem. Az azonnali fizetési rendszer lelkét jelentő központi elszámolómű kialakítását és
üzemeltetését végző GIRO belső működésébe, az MNB oldalán a központi rendszerhez és
annak kiegészítő funkcióihoz, illetve a klíringtagsághoz kötődő fejlesztéseket számos szakterületen átívelő együttműködésbe, továbbá az országos projekt koordinálásába történő
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betekintés számos új tapasztalatot eredményezett. Ráadásul egy olyan kritikus időszakban
kapcsolódtam be az MNB oldalán a munkálatokba, amikor kiemelt jelentőségű döntések
meghozatalára volt szükség a rendszer tervezett éles indulásával kapcsolatban. A váltást
és a ritmus felvételét ugyanakkor nagyban megkönnyítette, hogy elődömtől, Dr. Gerhardt
Ferenc úrtól egy professzionálisan működő szakmai stábot örököltem meg az MNB-ben és
a GIRO-ban egyaránt. Örömmel és megkönnyebbüléssel tapasztaltam nap mint nap, hogy
milyen erős szakmai és emberi kvalitásokkal rendelkeznek kollégáim az MNB Pénzügyi
infrastruktúrák és Bankműveletek igazgatóságokon és a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.-ben.
Kollégáim az alapvető koncepció kialakításától kezdve, a kapcsolódó szabályozás megalkotásán, a technikai részletek kialakításán, a projekt koordinációján és a folyamatok monitorozásán át emberfeletti teljesítménnyel járultak hozzá az ambiciózus cél eléréséhez.
Ugyan a központi infrastruktúra az eredetileg tervezett 2019. július 1-jére teljes mértékben
készen állt az ügyféltranzakciók fogadására és feldolgozására, azonban néhány, a rendszerhez csatlakozó szereplő oldalán kockázatok merültek fel a zökkenőmentes átállás és
a szolgáltatás kiegyensúlyozott működésének teljes körű biztosíthatóságával kapcsolatban.
Minden akkor ismert tényezőre figyelemmel, a teljesen biztonságos működés és az eredeti
célkitűzés megvalósítása érdekében, hogy valamennyi hazai ügyfél egységes élménnyel és
egy kiforrott szolgáltatással szembesülhessen már az indulást követő első másodpercektől kezdődően, egy hosszabb próbaüzemi időszak folyamatba történő integrálása mellett
döntöttünk, szerintem nagyon helyesen. A 2020. március 2-án közösen elért siker is ezt
támasztotta alá, amihez ugyanakkor szükségszerű volt az azt megelőző nyolc hónapon át
tartó intenzív tesztelés, amiből mindenki kivette a részét.
A felkészülés során összességében talán a kötelező éles próbaüzem hat hónapos, 2019.
szeptember 1. és 2020. március 1. közötti időszaka járult hozzá a legjelentősebb mértékben ahhoz, hogy a sok esetben gyökeresen eltérő háttérrel és technológiai megoldásokkal
rendelkező 35 rendszertag egyszerre és zökkenőmentesen tudja megnyitni a szolgáltatást
az ügyfeleik felé. Ennek az időszaknak a fontosságát és komplexitását jelzi, hogy rendkívül
feszített menetrend került kialakításra, amelynek mentén számtalan tesztet hajtottak végre
a rendszertagok a GIRO-val és az MNB-vel szoros együttműködésben annak érdekében,
hogy minden érintett szereplő a lehető legjobban fel tudjon készülni 2020. március 2-ára.
A projekt nemcsak a központi rendszert implementáló és üzemeltető GIRO, illetve a szolgáltatás ügyfelek felé történő megnyitásának új határidejére teljeskörűen felkészülni igyekvő
rendszertagok, hanem az MNB oldalán is kiemelt prioritást élvezett. Ennek keretén belül a próbaüzem időszaka alatt fokozódott a felkészültség monitorozása, melynek során
kétheti, illetve havi rendszerességgel végrehajtott felméréseken, valamint a bankokkal és

17

I. Ahol a kulcsfontosságú döntések születtek

a bankszektor egészével folytatott rendszeres konzultációkon, vezetői fórumokon keresztül
elemzésre, illetve értékelésre került az előrehaladás. Ezek alapján rendszeressé váltak az
MNB-n belüli felsővezetői egyeztetések is annak érdekében, hogy szükség szerint megtörténhessen a folyamatok kiigazítása és az esetlegesen indokolttá váló intézkedések mihamarabbi megtétele. Az elvégzett munka ugyanakkor meghozta gyümölcsét, így kisebb
finomhangolásoktól eltekintve, komolyabb beavatkozásra nem volt szükség.
Úgy érkezett el 2020. március 1-jének éjszakája, hogy teljes mértékben ugyan nem hátradőlve, de viszonylagos nyugalommal vártuk a szolgáltatás ügyfelek felé történő élesítését.
A rendszertagoknál még az utolsó percekre is maradtak feladatok, mivel az alkalmazott
technológiai megoldások függvényében nem mindenhol és minden esetben volt automatizálható az azonnali átutalási szolgáltatás és ehhez kapcsolódóan az érintett rendszerek,
illetve rendszerelemek élesítése. A folyamatokat természetesen az MNB projektcsapata
is élőben követte a rendszertagok számára előre meghatározott beszámolókon, valamint
a kijelölt kapcsolattartókkal történő egyeztetéseken keresztül.
A csapat által feldolgozott információk alapján vezetőtársaimmal folyamatosan értékeltük
az előrehaladást, és ugyan merültek fel kisebb kockázatok, de kardinális beavatkozásra
nem volt szükség. Eseti jellegű és rövid ideig tartó problémáktól eltekintve, amelyek sok
esetben nem is érintették az ügyfelek által érzékelt szolgáltatási szintet, jelentős hiányosságokat nem tapasztaltunk. Valamennyi szereplő professzionálisan kezelte az átállással
kapcsolatban fellépő nehézségeket, az esetleges hibák elhárítása pedig a lehető leghamarabb megtörtént. 2020. március 2-án 00:00-kor megindult a tranzakciók forgalmazása, és
ahogy előzetesen számítottunk rá, már az első másodpercektől kezdődően sokan kezdték el
tesztelni a rendszert. Így tettünk mi is, számos kis értékű ügyféltranzakció került lebonyolításra a projektcsapat által, és megtörténtek az első regisztrációk a másodlagos azonosítók
vonatkozásában. Az első napokban, illetve hetekben a központi infrastruktúra és a rendszertagok szoros nyomon követésére természetesen továbbra is kiemelt hangsúlyt fektettünk,
ugyanakkor megnyugvással tapasztaltuk, hogy megfelelően működik a szolgáltatás. Ezt mi
sem támasztja alá jobban, mint az első hetekben ezer milliárd forintos nagyságrendben
sikeresen lebonyolított több millió fizetési művelet.
Mindezekkel azonban nem ért véget a munka. Új időszámítás kezdődött a hazai pénzforgalomban, de csak az első lépéseket tettük meg egy hosszú úton. Az alapszolgáltatás elindulása mindenképp jelentős mérföldkő, azonban ahhoz, hogy az azonnali fizetés beváltsa
a hozzá fűzött elvárásokat, és valóban releváns alternatívát kínáljon a lehető legtöbb fizetési
helyzetben a készpénzzel szemben, a központi infrastruktúrára épülő innovatív fizetési
megoldásokra van szükség. Mindazonáltal örömmel jelenthetem, hogy ezen a téren is jól
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haladnak a folyamatok. Az év végéig a legtöbb bank repertoárjában ott lesz a fizetési kérelem szolgáltatás, és sokan integrálni fogják az MNB útmutatója alapján a QR-kód alapú
megoldásokat a mobilbanki alkalmazásokba, ezek alapján pedig felgyorsulhat a számlafizetések esetén az azonnali fizetési mód beépítése, valamint a kereskedői elfogadás kialakítása,
legyen szó akár fizikai, akár online térben történő vásárlásról.
A magam részéről ezúton is szeretném megköszönni a széles körű együttműködést, a közös
munkát és a kiemelkedő teljesítményt valamennyi projektben érintett szereplőnek, aki
valamilyen formában hozzájárult a siker eléréséhez. Külön köszönöm a bankok vezetőinek,
hogy a siker érdekében mozgósítottak minden szükséges erőforrást, és a kellő időben és
helyzetekben személyes részvételükkel is biztosítékot nyújtottak. Zárásként álljon itt három
név, akik a siker kovácsai voltak, és akik méltóan lehetnek büszkék elévülhetetlen szakmai
és vezetői teljesítményükre: Dr. Gerhardt Ferenc úr, Bartha Lajos úr és dr. Selmeczi-Kovács
Zsolt úr.
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Magyar Nemzeti Bank – Monetáris politikáért
és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök

Gyorsabban, biztonságosabban és
hatékonyabban: nagy lépés a pénz
digitalizálódásának korszakában
Nem véletlenül rímel a fenti cím az újkori olimpiai mozgalom egyik alapítójának, Pierre
de Coubertinnek tulajdonított szlogenre: „Gyorsabban, magasabbra, erősebben.” Az élre
törni és az élen maradni csak folyamatosan javuló teljesítménnyel lehet. Egy tíz évvel ezelőtti világcsúccsal ma talán már a döntőbe sem lehet bekerülni. Csak akkor maradhatunk
versenyben, ha képesek vagyunk túlszárnyalni korábbi önmagunkat és minden korábbi
teljesítményünket. Az azonnali fizetési rendszer bevezetése pontosan ezt a szellemiséget
jeleníti meg. Mindössze néhány éve annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére
lehetővé váltak a napon belüli átutalások. Nagy előrelépés volt ez akkor, és elegendőnek
tűnt a következő évekre. A verseny azonban nem állt le, az elvárások emelkedtek, a technológia pedig fejlődött. Ahhoz, hogy Magyarország ismét az élre kerüljön, még nagyobb
újításra volt szükség. Ezzel a céllal született meg az azonnali fizetések ambiciózus terve,
ami állami és piaci szereplők példamutató együttműködése révén 2020 tavaszán – bizonyos
tekintetben a legjobbkor – lépett életbe.
Az azonnali átutalások rendszerének bevezetése jól jelképezi az MNB megváltozott szerepfelfogását is. A pénzügyi válság előtt az a nézet terjedt, hogy a jegybankok egészen
szűken értelmezzék mandátumukat, és azon túlmenően meglehetősen passzívan szemléljék
a gazdaság alakulását. Az állami szerepvállalás hasonló szűkítésének megnevezésére az „éjjeliőr állam” fogalma terjedt el, a jegybankok kapcsán talán inkább az „elefántcsonttorony”
kifejezés volt használatos. A pénzügyi válság azonban rámutatott, hogy mennyire hibás
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ez az elképzelés, mennyire veszélyes a magára hagyott gazdaság, és egyben arra is, hogy
a gazdaság komplex rendszerébe csak átfogóbb megközelítéssel lehet és kell beavatkozni.
Némely jegybank már korábban reagált, az MNB pedig 2013-tól, a monetáris politikai fordulatot követően, de akkor annál gyorsabban és határozottabban.
A gazdaság érdekében indított innovatív MNB-programok sorába illeszkedik az azonnali
fizetési rendszer bevezetése is. Az első, nagy jelentőségű lépés 2013-ban a Növekedési
Hitelprogram megkezdése volt, amit az Önfinanszírozási program követett, és történelmi
jelentőségű mérföldkő volt a devizahitelek forintosítása is. A programok sorát többek között
a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel bevezetése és a Növekedési Kötvényprogram folytatta. Mindezeket azért is párhuzamba lehet állítani az azonnali fizetési rendszerrel, mert
a jegybank és a bankrendszer – valamint a forintosítás esetében a kormány – együttműködésével jöttek létre. A vízió, az eszköz, a technológia, a forrás és a szabályozási eszköztár
más-más kézben volt, de hatékony együttműködéssel sikerült mindezeket összehangolni,
és a magyar gazdaság és társadalom hasznára fordítani.
A szélesebb körű szerepvállalás része az is, hogy az MNB a magyar gazdaság versenyképességének javításához minden rendelkezésre álló eszközzel hozzájárul. A gazdaság versenyképessége a hosszú távú fenntartható növekedés és életminőség-javítás záloga. Annak
érdekében, hogy hazánk képes legyen még ki nem használt erőforrásait is mozgósítani,
az MNB gazdag elemzési eszköztárának felhasználásával a gazdaság egészére kiterjedő
helyzetértékeléseket és javaslatokat készít. Még ennél is fontosabb azonban, hogy a jegybank tegyen meg mindent a versenyképesség javítása érdekében azokon a területeken,
amelyekre közvetlen (vagy közvetett) hatása van. Ilyen lépés az azonnali fizetési rendszer
bevezetése, ami az egész gazdaság versenyképességét erősíti és segít fenntartani a gazdaság
felzárkózásának sebességét a fejlettebb európai országokhoz. Különösen büszkék lehetünk
arra, hogy Magyarország az elsők között vezette be az azonnali átutalások rendszerét, így
nem egyszerűen követi, hanem inkább alakítja a legjobb nemzetközi gyakorlatot.
Miért mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben a legjobbkor rajtolt el az azonnali fizetési
rendszer? Mert szinte egybeesett a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások kezdetével. E korlátozások a ma élő generációk többsége számára lényegében példa nélküliek
voltak hazánkban, és az élet minden területén, így a pénzforgalomban is alkalmazkodást
követeltek. A bolti készpénzes és kártyás fizetések csökkenése mellett jelentősen nőtt az
internetes kártyás fizetések, és az új lehetőségeknek köszönhetően az átutalások száma.
Személyes tapasztalatom, hogy az étel házhoz szállítására átálló éttermek számára nagy
könnyebbség volt, ha a rendeléssel egy időben előre átutaltuk a szükséges összeget. Így
sem online kártyás fizetést nem kellett biztosítaniuk, sem a bankkártya-leolvasót nem kellett
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elhozni a kiszállítással egy időben. De nemcsak ennek a példának a nyomán gondolom,
hogy az új technológia hozzájárult a járvány első hullámának sikeres kezeléséhez az érintésmentes fizetések támogatásán keresztül.
Az átutalások azonnali teljesíthetőségének megteremtése informatikai szempontból hatalmas kihívás volt. Természetesen korábban is voltak az MNB és a pénzügyi közvetítőrendszer
szereplőinek együttműködését igénylő informatikai fejlesztések. Ezek közül a Növekedési
Hitelprogram elindításához szükséges technikai feltételek megteremtését emelném ki, ami
az MNB és a kereskedelmi bankok oldaláról is intenzív informatikai projektek levezénylését tette szükségessé a prudens fedezetértékelés kialakítása érdekében. Ilyen értelemben
az azonnali fizetési projekt nem volt előzmény nélküli, részben tudtunk építeni a korábbi
projektek során szerzett tapasztalatokra. Az azonnali fizetési rendszer ugyanakkor nagy
mennyiségű információ valós idejű áramlását igényli a pénzügyi intézmények, a GIRO Zrt. és
az MNB rendszerei között, ami a korábbi projektekhez képest minőségileg is új kihívásokat
eredményezett. A projekt megvalósítása ezért minden résztvevőtől komoly erőfeszítést
követelt. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a kivitelezés során mindegyik részt vevő
intézményben, beleértve az MNB-t is, olyan tudásbázis épült fel, mely a továbbiakban biztos
alapot szolgáltat újabb ambiciózus projektek megvalósítása során.
Az új fizetési rendszer bevezetése arra is rávilágít, hogy mennyire összetett a modern pénzügyi infrastruktúra. Az azonnali fizetési rendszer bevezetése elsőre talán egy alapvetően
informatikai projektnek tűnik, de a tervezés során rögtön kiderült, hogy módosítani kell
a monetáris politikai és a pénzügyi stabilitási eszköztár egyes elemein az MNB feladatainak
zavartalan ellátása érdekében. Az azonnali fizetési rendszer bevezetéséhez kapcsolódva
átalakítottuk egyik kiemelten fontos monetáris politikai eszközünket, a kötelező tartalékrendszert, a likviditásbiztonság erősítésének és a fizetési forgalom zavartalan működésének
támogatása érdekében. A korábban fennálló szabályok szerint az azonnali fizetési rendszer
résztvevői az azonnali tranzakciók fedezetének biztosítékául szolgáló likviditásukat nem
használhatták volna fel a kötelező tartalék teljesítésére. A szabályozás fennmaradása az
azonnali átutalás bevezetését követően megdrágította volna a bankok likviditáskezelését,
és a pénzügyi szolgáltatások díjainak emelkedését vonta volna maga után a kereskedelmi
bankok költséghatékonyságának romlása következtében. Ennek megelőzése érdekében az
MNB lehetővé tette, hogy a bankok az azonnali fizetésekhez elkülönített likviditásukat
felhasználhassák a kötelező tartalék-előírás teljesítésére. Az újfajta tartalékolási lehetőség
sikerét mutatja, hogy a hitelintézetek 2020 márciusától kezdve átlagosan 130 milliárd forint
körüli összeget különítettek el az azonnali fizetésekhez, melynek mintegy háromnegyedét
használták fel a kötelező tartalékhoz. Az alapos felkészülés fontosságát igazolja, hogy bár
az azonnali fizetések bevezetése időben egybeesett a koronavírus-járvány okozta válság
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kitörésével, de nem volt jele likviditási feszültségnek, az elszámolásokhoz szükséges likviditás folyamatosan és fennakadás nélkül a bankok rendelkezésére állt.
Úgy gondolom, már most megállapítható, hogy az azonnali fizetési rendszer bevezetése bekerült az MNB kiemelkedően sikeres projektjei közé, amelyre visszatekintve évek, évtizedek
múlva is büszkék lehetünk. Ugyanakkor a projekt még nem ért véget. Az új technológiára
építve újabb és újabb kapcsolódó projektek indultak és fognak indulni mind az állami, mind
a magánszektorban, amelyek tovább fogják emelni a pénzügyi szolgáltatások színvonalát,
támogatják a fizetési forgalom készpénzmentesítését, és hozzájárulnak a magyar gazdaság
digitális átállásához. Az út minden bizonnyal a következő szakaszokon is nagy kihívásokat
tartogat, de az elért sikereinkre építkezve önbizalommal telve haladhatunk tovább.
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Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és
fogyasztóvédelemért felelős alelnök

Új alapokon a magyarországi pénzforgalom:
felügyeleti visszaemlékezés az azonnali
fizetési rendszer bevezetésének projektjére
A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti alelnöksége, beleértve jómagamat is, a Pénzügyi Stabilitási Tanácson keresztül már az azonnali fizetési rendszer ötletének, koncepciójának
megszületésekor megismerkedhetett ezzel a párját ritkító feladattal. Az ötlet ambiciózus
és egyben jövőbe mutató volt. Alkossunk meg egy olyan új pénzforgalmi infrastruktúrát,
ami képes 5 másodperc alatt eljuttatni akár 10 millió forintot is egyik ügyféltől a másikhoz.
Ráadásul minden nap, a nap 24 órájában lehetőség legyen ezt használni és ne önkéntes
alapon, szabadon választható módon, hanem kötelező jelleggel. Érezhető volt, hogy ezzel
a döntésünkkel teljesen új alapokra fogjuk helyezni a magyarországi pénzforgalmat, olyan
alapokra, amire egész életünkben büszkeséggel fogunk visszaemlékezni.
A felügyeleti szakterületek számára egy pontosan meghatározható pillanatban kezdődött
el az azonnali fizetési rendszerrel kapcsolatos mélyebb munka, amikor 2018. június 10-én
Bartha Lajos ügyvezető igazgató egy Felügyeleti Műhely keretében bemutatta a rendszer
bevezetésével kapcsolatos terveket és feladatokat. A Krisztina körúti nagy tanácsterem teltházas közönsége előtt beszélt arról, mennyire fontos és előremutató ez a projekt a magyar
fizetésforgalom szempontjából. Az azonnali fizetés létrehozásának célja mellett beszámolt
a felkészülés monitorozásával kapcsolatos kérdésekről és a likviditáskezelés tervezett megvalósításáról is. A Felügyeleti Műhely nyomán számos kérdés merült fel, majd megkezdődtek
az egyre sűrűsödő szakmai egyeztetések a Szabadság téren és a Krisztina körúton dolgozó
kollégák közt szakértői és vezetői szinten egyaránt. Fokozatosan vonódott be a feladatba
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az informatikai felügyeletért, a hitelintézetek felügyeletéért, valamint a pénzmosási vizsgálatokért felelős terület, majd az éles indulás közeledtével az ügyfélkapcsolatokért felelős
terület is.
A közös munka még intenzívebben folytatódott, miután a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága – 18/2019. (02. 08.) számú határozatával – az azonnali fizetés létrehozására alapított
projektben felmerülő MNB oldali feladatok nyomon követéséért és ezen feladatok összehangolásáért felelős ideiglenes Projekt Koordináló Bizottság (röviden AFPKB) felállításáról
döntött, amelynek alakuló ülése 2019. február 13-án volt. A bizottságba mindhárom alelnökség és a főigazgató is delegált tagokat, lehetővé téve ezzel a még szélesebb körű szakmai
egyeztetést. Az AFPKB-megbeszélések többnyire a patinás – a hazai pénzügy tekintetében
számos fontos eseményt látott – Popovics teremben zajlottak. Az egyeztetéseken ügyvezető igazgatói minőségemben személyesen is részt vettem. Ahogy közeledett a várva várt
indulás határideje, mindenki egyre feszültebbé vált. Érezhető volt, hogy a tét nagy, hibázni
nem lehet, hiszen ha egyik napról a másikra a társadalom nagy része azt tapasztalja, hogy
az utalásai nem, vagy jóval lassabban teljesülnek, mint 5 másodperc, akkor gyakorlatilag
kudarcot vallottunk. Annak érdekében, hogy ilyen ne fordulhasson elő, felsővezetői döntés
született arról, hogy a tesztelési időszak kerüljön meghosszabbításra, és az éles indulás 2020
márciusában történjen meg. Utólag ez jó döntésnek tekinthető, hiszen újabb hónapokat
nyert minden szereplő arra, hogy tökéletesen felkészüljön az indulásra.
Több konkrét emlék, érdekes történet fűződik a felkészüléshez. Ilyen például 2019. október
17., amikor az MNB pénzügyi infrastruktúrákat felvigyázó és ellenőrző, valamint az informatikai felügyeletért felelős területeinek kollégái a GIRO-nál a helyszínen tekintették meg
az ütemterv szerint zajló AFR-teszteket az éppen zajló átfogó vizsgálat részeként. A tesztek
rendszeresen esténként, a normál munkaidő után futottak, ezért is ment eseményszámba,
hogy a felügyelő és felvigyázó kollégák a GIRO operátorai mellett az egész falat betöltő
monitorok előtt töltötték az estét és az éjszakát. Az MNB vizsgáló csapatához volt úgy,
hogy este 10 óra tájban csatlakozott dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a GIRO vezérigazgatója is.
Az azonnali fizetési rendszer éles indulásának közeledtével – részben az AFPKB munkája
nyomán – egyre nagyobb felsővezetői figyelmet kapott a projekt, így 2019. október 22-én
három alelnök és a főigazgató részvételével megalakult az AFR-projektet felügyelő felsővezetői bizottság, amely 2020 januárjától hetente ülésezett. Ekkor már alelnöki minőségemben
támogathattam a felkészülést, ami különösen személyes élményt jelentett számomra, hiszen
a korábbi előkészítő munkák résztvevőjeként igazán fontosnak és magaménak éreztem
a projektet. A felsővezetők általában kedden délelőtt találkoztak, a bizottság ülésére szánt
szakmai anyagok pedig hétfőn érkeztek, így a szakmai felkészítőket nagyon rövid határidővel

25

I. Ahol a kulcsfontosságú döntések születtek

készítették a kollégák, de mindig sikerült alapos, a legaktuálisabb állapotot, információkat
tartalmazó anyagot összeállítani. Minden megbeszélésen csak úgy záporoztak a kérdések
Bartha Lajos és dr. Selmeczi-Kovács Zsolt irányába, akik derekasan helytálltak ezekben
a helyzetekben. Szintén konkrét emlék, hogy az egyes szereplők felkészültségének minősége színkódokkal volt bemutatva a tárgyalandó dokumentumokban, piros jelezte, ha valaki
nagyon rosszul áll és sötétzöld, ha egy szereplő gyakorlatilag készen van. Mindenki egyre
magabiztosabban tekintett az indulás napjára, hiszen egyre zöldebb és egyre sötétebb
zöldbe borult az intézményeket tartalmazó táblázat.
Ki kell emelni, hogy az azonnali fizetési rendszer koncepciójának kidolgozása és végrehajtása több szempontból is új kihívások elé állította a felügyeletet. Egyrészt – hazánkban és
a világ nagy részén – előzmény nélküli, valós idejű átutalási rendszerben rejlő és annak
működéséből eredő felügyelési kockázatokat kellett beazonosítani, és megfelelő válaszokat
kellett kidolgozni. Másrészt különösen ügyelni kellett arra, hogy a feladatban részt vevő
intézmények ütemtervnek megfelelően, kifogástalan minőségben végezzék a fejlesztési
munkálatokat és a felkészülést a rendszer beindítását követő időszakra. Azt nem tekintettük
valós opciónak, hogy a rendszer úgy induljon el, hogy van olyan intézmény, aki nem tudja
használni ezt az infrastruktúrát. Végül, de nem utolsósorban az is fontos szempont, hogy
az új rendszer adta lehetőségeket, szolgáltatásokat milyen módon van lehetőség mielőbb
a legegyszerűbben, a jogszabályi keretek között az ügyfelek rendelkezésére bocsátani.
Mindezek a kihívások azonban nem hátráltathatták a folyamatot, sőt lehetőséget adtak
arra, hogy mindezeket a kérdéseket a felgyorsult 21. század szemléletében tekintsük át.
Közhely, hogy a fejlődést nem lehet megállítani, az pedig tény, hogy amennyiben a szabályozott intézmények nem fejlődnek, akkor piacot veszítenek a nem szabályozott szereplőkkel
szemben, ami pénzügyi stabilitási és fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvethet.
A piaci verseny figyelembevételével, a kockázatok felmérésében és kezelésének kidolgozásában, a működési, likviditási kérdések, valamint a megfelelő strukturális, technológiai
háttér kidolgozásában széles körű együttműködésre és összhangra volt szükség. Az AFR
ugyanis a névadó azonnali fizetésen kívül számos más és egyáltalán nem kiegészítő jellegű
részt tartalmaz. Az egyik az éjszakai és hétvégi üzem, de része még a másodlagos számlaazonosítók és a fizetési kérelem bevezetése is, ezek mindegyike önmagában is jelentős
figyelmet követel. Továbbá, mint felügyeletnek, nekünk nemcsak azt kell biztosítani, hogy
normál üzemben minél jobb legyen a működés, hanem azt is, hogy stresszhelyzetet is
kibírjon a rendszer, illetve fel kell készülni, hogy mit kell tennünk különböző problémák
esetén.
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A klasszikus felügyeleti munkával párhuzamosan a pénzmosás- és csalásmegelőzés területe
is kiemelt figyelmet kapott. Az érintett MNB-s területek bevonásával több házon belüli és
kívüli egyeztetés zajlott a társhatóságokkal és a Bankszövetségen keresztül a bankokkal is.
Ezek közül a legjelentősebb megbeszélésre 2020. január 7-én került sor a Teve utcában, az
Országos Rendőr-főkapitányság szervezésében. A modern irodaház egyik földszinti tárgyalóját megtöltötték az MNB, a GIRO és a társhatóságok szakértői. Hosszú és jó hangulatú
megbeszélés volt, ahol mindenki tapasztalata és szaktudása legjavát adta annak érdekében,
hogy a résztvevők megértsék az új rendszer esetleges kockázatait és a szóba jöhető, reálisan
megvalósítható kockázatcsökkentő intézkedéseket. A megbeszélés nyomán, az ott szerzett
visszajelzéseket is figyelembe véve, a pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom fejlesztésért
felelős terület összeállított egy szakmai anyagot az MNB-s felsővezetők tájékoztatására,
majd ennek alapján mint a felügyeletért felelős alelnök, 2020. március 18-án vezetői körlevelet küldtem ki a hazai pénzforgalmi szolgáltatóknak az azonnali fizetéssel kapcsolatban
esetlegesen felmerülő visszaélési kockázatok csökkentése érdekében.
Az AFR-projekt előrehaladásával a felügyeleten az informatikai felügyelők részére rendszeres feladatot jelentett a Bankszövetség keretei között működtetett AFR-teszt fórum ülésein
megfigyelői státuszban való részvétel. Ez betekintést engedett a folyamat felhasználó oldali részleteibe, megismerhetők lettek a bankok delegált, több-kevesebb rendszerességgel visszatérő munkatársai, és lehetőség nyílt az elért eredmények, illetve a kezelendő
feladatok és problémák megfigyelésére is. Az AFR-teszt fórumok a Magyar Bankszövetség
nagy tanácstermében zajlottak, ahol gyakran szükség volt pótszékekre is a nagy érdeklődés miatt. A legtöbb bank rendszerszervezőket, folyamatmenedzsereket delegált, akik
nagyon részletesen ismerték a pénzforgalmi rendszereket és a fejlesztésekkel, tesztelések
előrehaladtával is tisztában voltak. Nagyon őszinte és tartalmas szakmai párbeszéd zajlott
ezeken a fórumokon, ami felügyeleti szempontból is sok érdekes információt tartalmazott.
Természetesen a felügyeleti részvételről minden esetben előre egyeztetett az MNB a szervező Bankszövetséggel, így voltak olyan alkalmak is, amikor a szektor szereplői az MNB-s
kollégák távollétében egyeztettek.
Az MNB a személyes konzultációk mellett rendkívüli adatszolgáltatások segítségével folyamatosan nyomon követte az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetésére történő felkészülést
annak érdekében, hogy az indulásához szükséges intézményi fejlesztések aktuális állásáról
naprakész, reális, minél teljesebb képe legyen, valamint, hogy az esetlegesen felmerülő
kockázatok kezelése időben megtörténhessen és az éles indulás zökkenőmentesen lebonyolítható legyen. Az intézmények által két heti rendszerességgel küldött részletes beszámolók,
illetve havi rendszerességgel kitöltött felkészültségi kérdőívek alapján az AFR-projektet
felügyelő felsővezetői bizottság az azonnali fizetési forgalmat bevezető országos projekt
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státuszjelentései és a közreműködő bankok jelzései alapján kiemelt feladatként fogalmazta
meg a magyar pénzforgalom néhány jelentős szereplőjénél az azonnali fizetési forgalmat
kiszolgáló informatikai rendszerek, illetve azok fejlesztésének ellenőrzését. Egyszerűen fogalmazva, ott, ahol a korábban említett, intézményi felkészültséget látványosan érzékeltető
piros vagy narancssárga szín nem közelített a sötétzöld tartomány felé, úgy döntöttünk,
hogy helyszínen győződünk meg a felkészültség aktuális állásáról, hiszen ahogyan jeleztem,
az nem volt opció, hogy jelentős pénzforgalmi szereplő ne tudjon elindulni a meghirdetett
márciusi napon. A felügyeleti alelnökség az ilyen esetekben leggyorsabb ellenőrzési módot,
a felügyeleti ellenőrzés intézményét választotta az átvilágítás végrehajtására. Az ellenőrzés
során értékeltük az egyes intézményeknél folyamatban lévő projektek előrehaladását, és
további észrevételeket fogalmaztunk meg a kapcsolódó folyamatok kockázati pontjaira vonatkozóan, valamint egyes kockázatcsökkentő intézkedések megtételét vártuk el az intézményektől a 2020. március 2. napján történő indulásig. A gyors ütemben – a normál ütemterv
szerint zajló vizsgálatokkal ellentétben napok alatt – lezajló ellenőrzések a kollégáktól nagy
odafigyelést és szakértelmet igényeltek, a feladat pedig abban is rendhagyó volt, hogy még
nem élesített rendszereket kellett vizsgálni, előrevetítve a majdan teljesítendő jogszabályi
követelményeket. Az egyes intézmények munkatársainak ez a vizsgálat az amúgy is feszített
munka mellett többletterhet jelentett, viszont egyfajta biztonságot is adott számukra, mivel
a felügyeleti szakértők olyan szempontokra is rávilágítottak, amelyeket az intézmények
esetleg kevésbé tartottak fontosnak az adott helyzetben.
Az egyik legkedvesebb emlékem az indulás előtti utolsó hetekről, mikor egy személyi edző
ismerősöm szegezte nekem a kérdést, hogy mit művelünk az MNB-ben, mert egy hónapja
nem tud informatikus tanítványaival dolgozni, mivel mindenki eltűnt, és elmondásuk szerint
valami nagy nemzeti bankos projekten dolgoznak. Nagy magabiztossággal közöltem vele,
hogy hamarosan rájön, mert alapjaiban fog megváltozni a pénzküldés Magyarországon,
amit ő is tapasztalni fog, valamint örömmel konstatáltam, hogy valóban mindenki megfeszülve dolgozik azon, hogy sikeres legyen a rendszer indulása. A sok előkészítő munka
és a véghajrá feszült napjai után 2020. március 2-án elindult az azonnali fizetési rendszer
Magyarországon. Március 2-án hajnalban a felügyeleten dolgozó kollégák is lelkesen próbálgatták az új utalási módokat, és sorra számoltak be az egymás közt átutalt kisebb összegek
beérkezéséről. Magam is már az első nap kipróbáltam, hogyan működik a rendszer. Élesen
él bennem a kép, amikor elküldtem az első utalást, és az pillanatok alatt teljesült. Ez volt
az a momentum, amikor végérvényesen tudatosult bennem, hogy sikerült, megcsináltuk,
valóban valami különlegeset hoztunk létre. Nem kevés kolléga már másodlagos azonosítókat
is regisztrált bankjánál, és volt olyan pénzforgalmi intézmény, ahol az indulás pillanatában is
lehetett fizetési kérelmet indítani. Az első napokban-hetekben a felügyeleti alelnökségen is
mindenki kiemelt figyelemmel kísérte a rendszer indulásához kapcsolódó statisztikákat és az
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Ügyfélkapcsolati Információs Központ által naponta összeállított összefoglalót a fogyasztóvédelmi bejelentésekről, amelyekből szerencsére nem volt sok. Az AFR-projektet felügyelő
felsővezetői bizottság 2020. március 31-én tartotta utolsó ülését, az AFPKB 2020. május
18-án fejezte be tevékenységét, és ezzel a munka visszatért a megszokott kerékvágásba.
A feladat azonban nem ért véget, hiszen a rendszer továbbfejlesztése, optimalizálása még
hosszú időn keresztül napirenden lesz, azonban a legnagyobb mérföldkő teljesült, és erre
méltán lehet büszke mindenki, aki hozzájárult a sikerhez.
A felügyeletért felelős alelnökségen minden, a projektben részt vevő kolléga személyes
ügyének tekintette, és legjobb szakmai tudása szerint támogatta az azonnali fizetési rendszer elindulását. Ezt az érintett kollégák, intézmények valószínűleg nem minden pillanatban
érezhették így, hiszen a felügyeleti szemszög nem a már sikeresen elvégzett feladatokat,
kezelt kockázatokat, hanem a még hátralévő feladatokat és a nem kellően kezelt kockázatokat kell, hogy előtérbe helyezze és ez meghatározta a felügyeleti kommunikációt is.
A megfeszített közös munka eredményeként azonban sikeresen megteremtettük a 21. századi pénzforgalom alapjait, amely mindannyiunk közös érdeme. Ezúton is gratulálok mindenkinek ehhez a kivételesen nagy sikerhez, és büszkeséggel tölt el, hogy részese lehettem
annak a csapatnak, akik megteremtették a pénzforgalom jövőjének egyik legfontosabb
alap-infrastruktúráját.
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Magyar Nemzeti Bank – 2019. április 22-ig az azonnali fizetési rendszer
bevezetését koordináló projektért felelős alelnök

A pénz, ha mozdulatlan, semmit sem ér
A gazdasági és társadalmi élet minden szereplője abban érdekelt, hogy a pénz, ami tevékenységük és munkájuk ellenértéke, minél gyorsabban és a legkisebb költséggel cserélhessen gazdát.
Az állam, ami a legnagyobb kifizetője, egyben beszedője a pénzforgalomnak, rendkívül
erősen támaszkodik a pénzforgalom egyenletes, időponthoz kötött, megbízható működtetésére.
Tehát a két kulcsszó: gyorsaság és tévedhetetlenség. Technikailag szinte mindent meg
tudunk csinálni, de időt nem vagyunk képesek teremteni, csak a meglévőt a végletekig
kihasználni.
A Magyar Nemzeti Bank, miután 2014 tavaszán megvásárolta a GIRO Rt.-t a tulajdonos
bankoktól, ennek a két tulajdonságnak a mielőbbi és lehető legtökéletesebb elérését tűzte
ki célul a vállalat számára.
Fokozatos árcsökkentés mellett először napi 10 ciklusban lehetett pénzt utalni az akkori
rendszerben, 2015 szeptemberétől. Már ekkor felmerült a szükségessége és lehetősége
a nap 24 órájában, 365 napon keresztül megszakítás nélkül működő fizetési rendszer létrehozásának. A nemzetközi példákat tanulmányozva, ugyanakkor a hazai megoldási lehetőségeket is felmérve született meg a döntés, hogy az azonnali fizetés központi infrastruktúráját
a GIRO Zrt.-ben kell létrehozni. A döntéssel teljesülhettek az MNB stratégiai céljai: a legfontosabb infrastruktúrák nemzeti tulajdonban tartása, a hazai pénzforgalom és pénzügyi
szolgáltatások hatékonyságának növelése, végül mindezek költségeinek csökkentése.
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Nagyon fontos megemlíteni, hogy az összes érintett pénzforgalmi szereplőnek kötelezően
részt kellett vennie a projektben. Ezzel mindenki számára lehetővé vált, hogy az azonnali
fizetési rendszer szolgáltatásait igénybe vegye. Az érintett piaci szereplők és a GIRO szoros és
napi szintű kooperációja lett a projekt sikerének egyik – ha nem a legfontosabb – alkotóeleme. Ennek tudatában létrejött a rendszer bevezetését koordináló országos projektbizottság
a Bankszövetség, az Államkincstár és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részvételével.
A dán Nets cégtől vásárolt és általuk felállított központi infrastruktúra jó választásnak bizonyult: a sokszereplős és különböző saját számítástechnikával rendelkező felhasználói közeg
– természetesen áldozatos munkával, intenzív információcserével és időnkénti döccenőkkel
– sikerrel hajtotta végre a hazai pénzügyi szektor eddigi legbonyolultabb és legköltségesebb
feladatát. Csak elismeréssel lehet szólni az odaadásról, a kölcsönös türelemről, a segítőkészségről, amelyek nélkül nem valósulhattak volna meg az MNB által kitűzött stratégiai célok.
Tehát létrejött a csillagok kedvező együttállása: megszületett az igény, létrejött a szándék,
kezünkben volt a technika, és felálltak az elszánt, felkészült csapatok. Elérkezett a megvalósítás.
Ahogy közeledett a 2020. március 2-ára tett indulási időpont, úgy sűrűsödtek a tesztelések, terheléses vizsgálatok, a lokális és központi összehangolási, illetve korrigálási igények.
Elmondható, hogy az éles indítás és az azt követő időszak tapasztalatai meghaladták legmerészebb optimizmusunkat is: elenyésző számú fennakadást regisztráltunk, a folyamatos
üzemet ellehetetlenítő hiba nem következett be. Ezt azóta is elmondhatjuk az azonnali
fizetési rendszerről. Nagyon jól fogadták a felhasználók a másodlagos azonosítók bevezetésének és használatának lehetőségét is; az ilyen azonosítókat használók száma napról-napra
rohamosan növekszik. Terjed a fizetési kérelem lehetőségének kihasználása is.
A megvalósított rendszer számos fejlesztési lehetőséget rejt magában, amelyek a pénzforgalom és az áruvásárlás megkönnyítésére és a készpénzhasználat visszaszorítására szolgálnak.
Az MNB nagy hangsúlyt fektet a készpénzhasználat csökkentésére, annak magas társadalmi
költsége és a gazdasági élet fehérítésének igénye miatt.
Nehéz túlbecsülni az azonnali fizetés jelentőségét a pénzügyi szektor digitalizálása szempontjából. A már látható felhasználási módozatok olyan megbízható, olcsó és gyors pénzforgalmat eredményeztek már eddig is, aminek pénzben kifejezhető gazdasági haszna van.
A piaci szereplők egyöntetűen felismerték ezt, és a két-három másodperc alatt végbemenő
tranzakciók használata napról napra nő.
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Végül szeretnék még egyszer köszönetet mondani a bankszektor és a dán partner rendkívül
pozitív és segítőkész közreműködéséért. A nemzetközi visszhangot keltő sikeres azonnali
fizetési rendszer csak így, együttes erőfeszítéssel, szoros együttműködésben és érdekközösségben jöhetett létre.
Elmondhatjuk: a pénz Magyarországon ezután a nap 24 órájában, az év minden napján
szüntelenül mozog, és ezzel puszta fizetőeszközből a termelékenység és a jövedelmezőség
növelésének jelentős eszközévé lépett elő.
A mozgás az élet maga.
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Az azonnali fizetési rendszer
bevezetésének kihívásai dióhéjban
Különleges helyzetben érzem magam, hiszen az azonnali fizetési rendszer magyarországi
bevezetése során egy olyan új megoldás létrehozásának lehettem részese a megvalósítás
operatív irányításában betöltött szerepem által, amely nemcsak szakmai szempontból érdekes, hanem hétköznapi értelemben is érint mindannyiunkat. Néhány évvel ezelőtt még
csak utópisztikus gondolat szintjén merülhetett fel, hogy mindössze annyi idő alatt, amíg az
olvasó e mondat végére ér, minden nehézség nélkül teljesülhet egy 10 millió forint összegű
átutalás a hét minden napján, a nap huszonnégy órájában bármikor. Mára azonban ezek
a tranzakciók a gazdasági élet szerves részeivé váltak, köszönhetően az azonnali fizetést
lehetővé tevő megoldások megjelenésének.
Az azonnali fizetési rendszer természetes következménye a technikai, technológiai fejlődésnek. Az elődeink által hosszú évszázadokon keresztül postakocsikkal, kincsekkel megrakott
hajókkal bonyolított pénzforgalmat a 20. század robbanásszerű technikai, telekommunikációs
és számítástechnikai fejlődése alapjaiban változtatta meg. Az 1960−70-es évektől lehetővé
vált a telefonon, telefaxon keresztül történő pénzforgalmazás akár egy-két hetes átfutási
idővel, a ’80-as években bevezetésre került az egynapos nettósított elszámolást biztosító
klíringházas megoldás, a ’90-es évektől pedig már napon belüli, percalapú bruttó elszámolású RTGS-rendszereket alkalmaztunk, majd eljutottunk a 2010-es évek költséghatékonyságot
célzó, másodperc alapú, késlekedésmentes elszámolásforgalmi rendszeréig. A modern társadalomban lezajló, egyre gyorsuló technológiai változások, az Internet, a Web2, a szociális
média megjelenése és térhódítása, a gomba módra szaporodó FinTech startupok olyan
mértékű fejlődést generáltak, ami alapjaiban állította kihívások elé a klasszikus értelemben
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vett banki működést és az addig megszokott módon felépült banki szolgáltatási rendszert.
Ebben a fejlett technológiai környezetben és felgyorsult világunkban mind a társadalom,
mind pedig az egyén szintjén alapelvárás lett a szolgáltatások felgyorsítása, egyszerűsítése,
azonnal elérhetővé tétele. A szempillantás alatt bonyolítható pénzmozgatás megvalósítása
tehát világszintű célként fogalmazódott meg. „Az idő pénz”: a ma embere pedig nem szeret
várni – különösen, ami a financiális ügyeket illeti –, és ezt a bankszektor is kénytelen volt
felismerni. A kihívásra válaszul az egyes országokban egymástól függetlenül megkezdődött
az azonnali átutalási rendszerek fejlesztése és megvalósítása.
A nemzetközi példákkal összhangban hazánkban is a jegybank állt az azonnali fizetések
lehetővé tételét célzó folyamat élére. A mondás úgy szól, hogy „aki kimarad, az lemarad”,
következésképpen az azonnali fizetés bevezetését célzó projekt nemzetgazdasági, bankszakmai és innovatív technológiai jelentősége és fajsúlya már az induláskor nyilvánvaló volt.
A projektet a kezdetektől fogva fokozott várakozás övezte a megvalósítás során felmerült
sok-sok kétely és bizonytalanság közepette is. Ez egyfelől motiválóan hatott a kivitelezésben
résztvevőkre, másfelől azonban súlyos terhet helyezett a vállukra olyan tekintetben, hogy
valamennyi szakmai feltételt a kitűzött határidőre maradéktalanul teljesítsék.
A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága 2017. március 24-én hozta meg határozatát, amelyben felkérte a GIRO Zrt.-t – az MNB leányvállalatát – az azonnali fizetési rendszer központi
infrastruktúrájának létrehozására. A Monetáris Tanács 2017. december 5-i ülésén hozott
határozatában kifejezte egyetértését azzal kapcsolatban, hogy az azonnali fizetési rendszerben fedezetvizsgáló modul kerüljön kialakításra, ezzel csökkentve az átmeneti likviditáshiányból eredő működési kockázatokat, valamint biztosítva a pénzforgalom zavartalanságát
az azonnali fizetési rendszerben.
A tervezésben és megvalósításban a Magyar Nemzeti Bank különböző szervezeti egységei
a GIRO Zrt.-vel szoros együttműködésben vállaltak részt. A Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság által megalkotott koncepció alapján a Bankműveletek igazgatóság és az irányításom
alatt álló Informatikai igazgatóság kapták azt a kulcsfontosságú feladatot, hogy az azonnali
fizetési rendszer központi infrastruktúrájának a GIRO Zrt. által elkészített specifikációja alapján feltérképezzék a létrehozáshoz kapcsolódó, a Magyar Nemzeti Bank részéről teljesítendő
feladatokat, megjelölve az esetlegesen felmerülő működési kockázatokat, a szükségessé váló
fejlesztés költségét, valamint a kapcsolódó humánerőforrás-igényt. A jegybanki teendők
felmérése során a szakterületek meghatározták az azonnali fizetési rendszer zökkenőmentes
pénzforgalmát biztosító fedezetvizsgáló modul működési modelljét is. Az MNB berkein belül
mind felsővezetői, mind pedig középvezető szinten megalakított, heti rendszerességgel
ülésező bizottságok felügyelték a megvalósítás folyamatát, mint kiemelt fontosságú ügyet.
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A rendkívül bonyolult és szerteágazó projekt megkövetelte a folyamatos monitorozást, az
egyes lépésekről történő rendszeres konzultációkat.
A néhány országban már gyakorlatban működő azonnali átutalási rendszerek tapasztalatai,
illetve az akkor már létező azonnali rendszereket részletesen körülíró szabványok képezték
a tervezés alapjait. A kezdeti interjúk és szakmai felmérések alapján hamar világossá vált,
hogy ahhoz, hogy az azonnali fizetési rendszer és a hozzá kapcsolódó fedezetvizsgáló modul megfelelően betölthesse szerepét, mindenképpen valami újat kell létrehozni, hiszen
a meglévő infrastruktúrák újbóli felhasználása alkalmatlan a másodperc alapú feldolgozás
megvalósítására. Az azonnali fizetési rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szervezeti egységek kollégái tehát úttörő szerepbe kényszerültek, ami egyfelől
szép szakmai kihívást jelentett számukra, másfelől azonban ijesztő volt ismeretlen, új vizekre evezniük.
Pályafutásom során sok összetett, újdonságot jelentő informatikai projekt bevezetésében
volt alkalmam részt venni, azonban az azonnali fizetési rendszerhez egyik sem volt mérhető. Az azonnali fizetési rendszer bevezetése rendkívül sokszereplős feladat volt, amelynek
összefogása a teendők és szereplők diverzitásánál és terjedelménél fogva számottevően
nagyobb kihívást jelentett, mint egy kizárólag „házon belüli” erőforrásokat igénylő munka
koordinálása. A kivitelezés során elsősorban azt kellett felismernünk, hogy a projekt szereplői három csoportra oszthatók, nevezetesen elkötelezettekre, résztvevőkre és irányítókra.
Azt, hogy őket mi különbözteti meg, a legkézenfekvőbb módon úgy érzékeltethetjük, ha
megfigyeljük, hogyan készül a ham & eggs reggelink. Ez alapján a magát teljes egészében
a sonka révén feláldozó sertés szerepe elkötelezettként értékelhető, míg a tyúk az általa
különösebb erőfeszítés nélkül produkált – ámde a reggeli szempontjából meglehetősen
fontos – tojással inkább csak résztvevőként aposztrofálható, az összetevők pedig a szakács
irányításával formálódnak ízletes étellé, aki ügyel arra, hogy az olaj ne legyen túl forró, és
a tojás abban az ideális pillanatban kerüljön a serpenyőbe, amikor a sonka már kellően ropogós. A rendszer informatikai tartalmáért, felépítéséért, működésének gördülékenységéért
az elkötelezett szakterületek voltak felelősek – szoros együttműködésben a fedezetvizsgáló
modult szolgáltató GIRO Zrt.-vel –, a projektet azonban nem lehetett volna megvalósítani
a részt vevő szervezeti egységek, mint például a közbeszerzési vagy jogi területek hatékony
közreműködése nélkül. Az elkötelezettek oldalán a szakmai nyomás, a számonkérések gyakorisága jelentősebb volt, mint a nagyrészt rutinfeladatot teljesítő résztvevők esetében,
irányításukat azonban összpontosítani kellett a kívánt eredmény kitűzött határidőkben
történő elérése érdekében.
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A technikai kivitelezés részletei és mikéntje, valamint főként a kivitelezés szervezeti helye
sokáig vita tárgyát képezte, de az eredmény a megszületett döntéseket igazolja. A megvalósítás kezdetén még felmerült az a lehetőség is, hogy a rendszer az MNB-n belül, a nagy
értékű és sürgős fizetések kiegyenlítésére szolgáló VIBER keretei között, annak átalakításával kerüljön létrehozásra. Ennek a kérdésnek a megválaszolása már önmagában is egy
sokfelé ágazó, rengeteg tervezést és gondolkodást igényélő feladatot jelentett a részt vevő
kollégáknak, hiszen ez a megoldás a meglévő VIBER-szolgáltatás bővítését, feldolgozásának
gyorsítását, a magas rendelkezésre állás okán pedig harmadik telephely kiépítésének igényét hozta volna magával. A projekt központi informatikai megvalósítása végül az azonnali
fizetési rendszer központi infrastruktúráját biztosító GIRO Zrt. berkein belül zajlott le, így
a részletek – amelyekben tudvalevőleg az ördög lakozik – sok esetben a GIRO Zrt. falain
belül is maradtak. Miközben a GIRO Zrt. a megfelelő szolgáltató kiválasztásával foglalatoskodott, a Magyar Nemzeti Bank oldalán a részletes tervezés folyamatában kulcskérdés
volt, hogy az azonnali átutalás a hazai elszámolásforgalmat, illetve az MNB-folyamatokat,
rendszereket milyen mértékben és tartalommal változtatja meg. A projektben résztvevők
számára rendkívül szokatlan volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank többféle szerepkörében is
megjelenik a rendszer kapcsán. Bár a GIRO Zrt. berkeiben egy teljesen önálló működésre képes rendszert kellett megvalósítani, nem lehetett eltekinteni annak az MNB által koordinált
elszámolásforgalomba illeszthetőségétől sem. Ennek okán addig nem létező feldolgozási
folyamatokat, interface felületeket, üzenettípusokat kellett létrehozni, ezzel is segítve a GIRO
Zrt.-ben folyó tervezési munkát. Az MNB felkészülési feladatai közé tartozott az országos
szintű tesztelések támogatása is. Speciális szerepkörben, mint VIBER szolgáltató, létrehozásra került a teszt VIBER szolgáltatás egy, az azonnali rendszer számára fenntartott másolata.
Ez szokatlan igény volt a SWIFT oldalán, az RTGS-rendszerek működtetése általában nem
igényel az éles mellett egynél több tesztrendszert. Az országos tesztelések során váratlan
helyzetek alakultak ki, új kihívások jelentek meg üzemeltetői oldalon. A tesztrendszerek
rendelkezésre állása kiemelt fontosságúvá vált, ezért közel egy éven át ütközött akadályokba
a sztenderd változások szokványos lefolyása. A tesztkörnyezetek leállítása, kezelése, tesztkörnyezeti telepítések végrehajtása rendkívül gondos tervezést igényelt.
A projekt során tartott egyeztetéseink, tárgyalásaink alkalmával a kollégák gyakran viccelődtek azzal, hogy párhuzamot vontak a vadnyugati eseményekkel, felidézve a kérdést, miszerint: „Miről ismerhetők fel a vadnyugaton a pionírok?”, melyre az a nem kis derültséggel
vegyes ijedtséget kiváltó válasz érkezett, hogy: „Hát a mellkasukból kiálló nyílvesszőkről!”.
Valóban szemléletes a párhuzam, a sok nyílvessző ellenére a pionírok végül sikeresen megvetették a lábukat az Újvilágban, és megalapozták az Amerikai Egyesült Államokat, ahogy
az azonnali fizetési rendszer működése is beindult, legyőzve újdonságából adódó kezdeti
gyermekbetegségeit. Az elsőként kitűzött indulási időpont 2019. július 1. volt, amely ugyan
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elhalasztásra került, de csak részben, néhány funkció tekintetében. Az azonnali átutalási
platform VIBER integrációja határidőre elkészült, és 2019. június elejétől a VIBER oldali
átutalási megbízások teljesíthetőek voltak. Mennyiségben és összegben ugyan ez a pilot
működésből fakadóan elmaradt egy éles környezeti felhasználástól, de a VIBER szolgáltatás keretén belül vizsgálva az azonnali átutalás 2019 júliusától elérhető funkcióvá vált.
Az azonnali átutalási platform valós indulása ennek fényében már csak egy apró mérföldkő
lett a VIBER történelmében.
A sok-sok tervezés, testreszabás, tesztelés, egyeztetés, az érintett kereskedelmi bankok
koordinálása után, a motiváló tranzakciós statisztikák birtokában, valamint az eltökélt és kitartó munkatársaknak köszönhetően az azonnali fizetési rendszer szinte hibátlanul és zökkenőmentesen elindult, és az ország pénzügyi infrastruktúrája ezzel szintet lépett. A rendszer
bevezetése óta eltelt időszakban beigazolódott annak létjogosultsága, és mind a gazdasági,
mind a hétköznapi élet szereplői számára rendkívül hasznos megoldásként funkcionálhat
a jövőben. A megvalósult alap-infrastruktúra számos előrelépési és fejlesztési lehetőséget
rejt még magában, melyeket − meggyőződésem szerint − meg is ragadunk eddigi sikereink
és tapasztalataink birtokában.
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Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi infrastruktúrákért és
bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató

Százötvenhétmilliónyolcszázötvenkétezer-nyolcszáz
Öt év történelmi távlatból egy apró pont az időegyenesen. Öt év ugyanazon a feladaton
dolgozva lehet unalmas, fárasztó, lehangoló, demotiváló, de lehet izgalmas, kihívásokkal
teli, hullámvölgyekkel tarkított, feszültségekkel terhes, adrenalin növelő, szóval különleges
is. Ez a történet az utóbbiról szól. Ez az én történetem az azonnali fizetésről.

ELŐSZÓ
1998. október 1-én léptem át először munkavállalóként a Magyar Nemzeti Bank kapuját.
Szeretem azt a különleges atmoszférát, amit az intézmény és az épület sugároz, és azokat
a feladatokat, amik jellegüknél fogva máshol nem találhatók meg. Megtehetjük és meg is
kell tennünk, hogy néha kiszakadunk a napi megoldandó feladatok zajából, elrugaszkodunk
a jelen adottságaitól és korlátaitól, és a rövid távú célok helyett, azon gondolkodunk, hogy
működhetne jobban a pénzügyi rendszer hosszú távon. Ezt nevezhetjük álmodozásnak, de
szakmailag szebben hangzik, ha azt mondjuk, hogy víziót, jövőképet alkotunk. Az MNB-s
szakértők kiváltsága és egyúttal felelőssége, hogy javaslatainknak és döntéseinknek nem
csak a saját intézményünkre, hanem az egész ország gazdaságára nézve van hatása.
Ha egy kicsit nagyító alá vesszük az MNB-ben folyó munkát, azt láthatjuk, hogy nagyon
különböző típusú feladataink vannak. Van, aki gépsorokat üzemeltet, fizikai munkát végez
és így gondoskodik például a gazdaság folyamatos készpénz ellátásáról. Mások a legszofisztikáltabb közgazdasági modelleket használják és előre jelzik a gazdaságban bekövetkező
változásokat, megbecsülik az infláció, GDP és más fontos mutatók várható értékeit.
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A pénzforgalmat azért szeretem, mert az elmélet és a gyakorlat erőteljesen keveredik benne. Például az azonnali fizetési rendszer létrehozása öt évének első fele szinte kizárólag
elméleti munka volt. Elemzéseken és kutatásokon keresztül vezetett az út ez első dokumentum megszületéséig, ami 138 oldalon bemutatta, hogy milyen is lehetne a magyar azonnali
fizetési rendszer. Az ezt követő széles körű szakmai konzultációk, megbeszélések, viták után
tovább alakult a koncepció és újabb elemzések készültek, most már sokkal részletesebben
bemutatva egy-egy témakört, mint például a feldolgozási képességeket, a likviditáskezelést,
vagy szabályozási és kommunikációs kérdéseket.
Miután az alapokat részletesen kidolgoztuk és elméletben a legtöbb kérdést lezártuk, kezdődhetett meg a projekt második, most már gyakorlati megvalósításának időszaka. Ebben
a fázisban a szerepet átvették az IT fejlesztők, tesztelők, folyamatszervezők, szabályzatírók,
és az indulás előtt a kommunikációs szakértők.
2020. március 2-án pedig mindaz, ami korábban csak koncepciókban, specifikációkban,
fejlesztői dokumentációkban vagy működési szabályzatokban létezett, megjelent a mindennapok valóságában, minden magyar banki ügyfél életében. Tényleg működik a gyakorlatban,
hogy át tudunk utalni egyik bankszámláról a másikra 5 másodperc alatt, akár hétvégén is,
ráadásul arra sincs már szükség, hogy a címzett bankszámlaszámát ismerjük, elég ha tudjuk
a mobilszámát, mert arra is küldhetjük a pénzt.

EGY KIS TÖRTÉNELEM
Jó kérdés, hogy mikor is kezdődött ez a nagyszabású vállalkozás, ami ma már lehetővé teszi,
hogy másodpercek alatt lebonyolíthassunk egy átutalást.
Elsőre azt mondanám, hogy 2015. június 30-án 11 órakor, amikor az irodámban egy kisebb
szakértői csapattal leültünk megbeszélni, hogy miként fogjunk hozzá az azonnali fizetés
hazai megvalósításához.
Az igazság viszont az, hogy a gondolat már jóval hamarabb megszületett, a kavicsot már hamarabb bedobtuk a tó sima tükrébe és csak az első kapavágás történt azon a júniusi napon.
Ezt több bizonyíték is alátámasztja. Először is 2014-ben, miután az MNB megvásárolta
a GIRO Zrt.-t a bankszektortól, el kellett készítenünk a társaság hosszú távú fejlesztési koncepcióját. Ebben már szerepeltettük az azonnali fizetési rendszer központi infrastruktúrájának létrehozását, amit a társaság igazgatósága is megerősített, amikor elfogadta a cég
középtávú stratégiáját. Másrészt 2015 áprilisában először nyilvánosan is jeleztük a hazai
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pénzügyi szakma részére, hogy az MNB új jövőképet tervez a belföldi pénzforgalomban.
Az egyik hazai pénzügyi IT konferencián az előadásom címe sejtelmesen így hangzott:
„Nagy változások az átutalásokban – mire készül az MNB?”. Itt mondtuk el először, hogy
a következő időszak legjelentősebb fejlesztése várhatóan az azonnali fizetés bevezetése
lesz, de ez ekkor még nem volt több egy diánál, egy hosszú prezentációban. A készülődő
koncepcióban kirajzolódó mesterterv részleteit a nagyközönségnek először 2015 novemberében mutattuk be.

A VÍZIÓ
Nyilvánvalóan bárkiben felmerülhet a kérdés, hogy miért és miért éppen akkor kezdtünk
hozzá az azonnali fizetés megvalósításához.
A magyar pénzforgalom 1994-ben az egy napos átutalás megteremtésével a világ fejlett
országai közé került, de aztán közel 20 évig nem volt jelentős előrelépés, és a világ elhaladat
mellettünk. 2012-ben a napközbeni elszámolási rendszer bevezetésével megint felzárkóztunk, de már akkor látszott egy új fejlődési irány, amit a technológiai robbanás tett lehetővé,
ez pedig az azonnali fizetési rendszerek megjelenése volt, akkor még csak néhány országban.
Az MNB-nek törvényben rögzített alapfeladata a pénzforgalom biztonságos és hatékony működésének elősegítése. 2010-ben egy nagyon részletes és alapos elemzést végeztünk a hazai
fizetési forgalomról. A sejtéseinket igazolva a tanulmány bemutatta, hogy Magyarország
egy készpénz intenzív ország, akkor az összes lebonyolított fizetés közel 90%-a készpénzben zajlott. Az is kiderült, hogy ennek jelentős közvetlen és közvetett társadalmi költségei
vannak. Az elemzésben eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha idehaza úgy
használnánk a különböző fizetési lehetőségeket, mint az egyik legfejlettebb pénzforgalmú
országban, Svédországban. Nem meglepő módon arra az eredményre jutottunk, hogy jelentős megtakarítási lehetőség rejlik az elektronikus fizetések széles körű használatában.
Ennek alapján fogalmaztuk meg aztán a most is érvényben lévő pénzforgalmi stratégiánkat,
aminek két pillére van: i) minden fizetési helyzetben lehessen elektronikusan fizetni (infrastruktúra fejlesztése); ii) a felhasználók minél többször válasszák az elektronikus fizetési
megoldásokat (használat ösztönzése).
Ezek alapján azt, hogy valójában mit is szeretnénk, elég egyszerűen meg tudtuk fogalmazni.
Az összes olyan technikai és infrastrukturális akadályt lebontani, ami akadályozza, hogy
a magyar banki ügyfelek bármikor, azonnal, elektronikusan rendelkezhessenek a számlájukon lévő pénzük felett.

40

Százötvenhétmillió-nyolcszázötvenkétezer-nyolcszáz

Első körben felmerült bennünk, hogy talán elég lenne tovább gyorsítani az akkor már három
éve működő napközbeni elszámolási rendszert és óránkénti elszámolási ciklusok helyett
negyedórásokat bevezetni. De aztán hamar beláttuk, hogy ez a mai kor technológiai szintjén nagyon kis előrelépés lenne, hiszen a bankok akkor ugyanúgy csak munkanapokon és
reggel héttől délután ötig állnának rendelkezésünkre.
Ekkor született meg a projektet végig kísérő mottónk: „Dimenzióváltás a pénzforgalomban”.
A fő változás két dimenzióban jelenik meg. Az egyik az idő, a másik pedig a szolgáltatások
színvonala és széleskörűsége.
A napközbeni elszámolás idején átutalásokat csak munkanapokon, jellemzően hét és délután öt óra között lehetett indítani és ebben az esetben egy-két órán belül megérkezett
a címzetthez. Ha viszont például péntek este hatkor kezdeményeztünk egy megbízást, az
csak hétfő reggel ért célba. Ismernünk kellett a címzett 16 vagy 24 karakterből álló számlaszámát, a tranzakció sikerességéről pedig néhány óra múlva a számlatörténetünkből értesülhettünk. Ezzel szemben az azonnali rendszert úgy képzeltük el, hogy abban a megbízások
az év minden napján, éjjel-nappal és maximum öt másodperc alatt teljesülnek, és erről
azonnal visszajelzést is kapunk.
A feljebb említett korlátok miatt az átutalásokat korábban jellemzően csak távol lévő felek
közötti fizetésekre lehetett használni. Az azonnali alapinfrastruktúrát viszont úgy terveztük,
hogy arra építve a pénzforgalom szereplői, egymással együttműködésben, vagy egymással
versenyezve új termékeket és szolgáltatásokat vezethessenek be. Mi magunk sem tudtuk
pontosan, hogy mennyi lehetőség rejtőzik benne, de bíztunk benne, hogy rengeteg innováció jelenik majd meg a piacon.
Igyekeztünk más országok tapasztalatai alapján a legjobb kombinációt kikeverni. Szerettük
volna, hogy legyen QR kódos fizetés, fizetési kérelem, utalhassunk mobilszámra, e-mail
címre vagy adószámra, legyenek új mobilbanki alkalmazások és nemcsak hazai, hanem
külföldi és nem csak bankok, hanem új szolgáltatók is beléphessenek az azonnali ökoszisztémába. Azt vizionáltuk, hogy a fejlesztések eredményeképp megjelenő kiegészítő szolgáltatásoknak köszönhetően gyakorlatilag bármilyen fizetési helyzetben használhatjuk majd az
átutalásokat. Küldhetünk azonnal megérkező zsebpénzt a gyermekünknek, megoszthatjuk
egymás között egy baráti sörözés költségeit, fizethetünk a bolti pénztárban vagy az online
áruházakban, kifizethetünk sürgős nagyértékű termékeket és szolgáltatásokat, sárga csekk
helyett egyszerűen befizethetjük a számláinkat és még folytathatnánk a sort.
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A vízió beteljesedett, a dimenzióváltás megtörtént, a hazai pénzforgalom megindult egy
jelentős fejlődési és ezzel együtt járó átalakulási úton.

ÚTON
Hosszú utat jártunk be az elmúlt öt évben a gondolat megszületésétől a valóra válásáig.
Amikor az ember útra kel, általában tudja, hogy hová akar megérkezni. Ez volt a mi víziónk.
Azt is meg szoktuk tervzeni, hogy hogyan fogunk eljutni az úticélhoz. Mi is megterveztük.
Na és néha előfordul, hogy menetközben módosítani kell. Mi is módosítottunk.
Azt természetesen láttuk az elején, hogy nem kis fába vágjuk a fejszét. Azt viszont nem
gondoltuk, hogy a végén egy óriási mammutfenyőt kell ledöntenünk. De ha gondoltuk volna,
akkor is hozzákezdtünk volna, mert meg voltunk arról győződve, hogy a magyar bankszektornak, a hazai vállalatoknak, a lakossági ügyfeleknek és az állami szereplőknek, egyszóval
az egész magyar gazdaságnak szüksége van egy olyan fejlesztésre, ami más dimenzióba
helyezi a pénzforgalmat és ezzel hozzájárul az ország versenyképességének megőrzéséhez is.
Azt gondoltuk, hogy a napközbeni átutalást lehetővé tevő, 2012. július 1-én sikeresen befejezett projekt jó kapaszkodó lesz, amikor az azonnali rendszer fejlesztésének feladatait
felmérjük és a menetrendet megállapítjuk. Azt is sejtettük, hogy más egy olyan rendszer,
ami éjjel-nappal működik és nem órák, hanem másodpercek állnak a szereplők rendelkezésére, ezért némi ráhagyással éltünk a mérföldkövek tervezésénél.
Menetközben azonban hamar érzékeltük, hogy a két alapelvárásnak, a folyamatos működésnek és a maximum öt másodperces lebonyolításnak megfelelni komoly kihívást jelent
a fejlesztésben részt vevő minden szereplő számára, a legkisebbtől a legnagyobbig. Mindenkinek szinte az összes belső rendszerét módosítania kellett, és nagyon sok folyamatát,
gyakorlatilag a teljes működését újra kellett gondolnia és aztán átalakítania.
Ezt igyekeztünk segíteni az országos projekt megszervezésével, melynek keretében számos
munkacsoportban, rengeteg megbeszélésen, különböző szinteken sikerült az együttműködést folyamatosan magas szinten tartani és az információkat áramoltatni. Azt hiszem az
indulásra sikerült elérnünk, hogy a hazai bankszektornak nem csak a fejlesztés mindennapjaiban részt vevő szakértői és középvezetői, hanem a felsővezetői is pontosan látták,
mi zajlik a saját bankjukban, mi történik a teljes szektorban és milyen közép- és hosszútávú
hatásai lesznek ennek a vállalkozásnak.
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Talán ezért is tapasztaltunk nagyfokú támogatást már az elejétől kezdve és kaptunk elismerő szavakat a sikeres indulást követően a Magyar Bankszövetségtől és annak tagjaitól is.
Nekem személy szerint nagy megtiszteltetés, hogy habár egy többéves, fárasztó és komoly
erőforrásokat megmozgató bankközi fejlesztésben vállaltam kezdeményező szerepet, 2020
nyarán éppen ezt köszönték meg a Bankszövetség Aranykaptár díjának odaítélésével.
Elárulhatom azt is, hogy az MNB-n belül is óriási érdeklődés és feszült figyelem követte
a munkát, hiszen nekünk egyszerre négy szerepben kellett párhuzamosan haladnunk. Koordináltuk az országos projektet, mi is csatlakoztunk klíringtagként az azonnali rendszerhez,
ki kellett alakítanunk a rendszer kiegyenlítési modelljét és meg kellet oldanunk a likviditáskezelést. Miközben ezeken együtt dolgoztunk házon belül sok szakterülettel, az MNB
felsővezetőitől is maximális támogatást kaptunk a projekt teljes időtartama alatt, és amikor
kellett, segítettek egy-két hangsúlyos üzenet kommunikációjában is.

UTÓSZÓ
Nem állítom, hogy az azonnali fizetési projektben nem voltak nehéz pillanatok. Voltak belső
és külső vitáink, folyamatosan nagy volt rajtunk a nyomás, előjöttek nemvárt problémák
még a folyamat végén is, változtattunk a szabályozáson menetközben, és az éles indulás
időpontját is részben el kellett halasztani.
Mégis azt kell mondanom, hogy jó visszagondolni az elmúlt öt évre. Jó, hogy meghoztuk
ezt a döntést és végigmentünk az úton. Jó volt együtt dolgozni a sokszáz vagy inkább ezer
résztvevővel, de a legjobb látni, hogy amit megálmodtunk, amin keményen dolgoztunk,
az most mindenki megelégedésére jól működik és lehetőséget ad a hazai pénzforgalom
továbbfejlődésére.
Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 157.852.800 másodpercből akárcsak egyetlen egyet
is fáradozott az azonnali fizetési rendszer megvalósításán.
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Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom
fejlesztési főosztály vezetője

Mertünk nagyot álmodni
A legekben általában nem vagyok jó, legalábbis ritkán tudok gyors és egyértelmű választ
adni, ha például azt kérdezi tőlem valaki, hogy melyik a legjobb film, amit valaha láttam,
vagy melyik ételt szeretem a leginkább és így tovább. Ha viszont a kérdés az, hogy a hazai
azonnali fizetési rendszer, illetve az annak bevezetésére irányuló projekt tekintetében mi
volt a Magyar Nemzeti Bank legjelentősebb hatású döntése és egyben legnagyobb érdeme,
habozás és szemernyi kétség nélkül vágom rá, hogy a jogszabály útján előírt kötelezőség.
Vagyis az, hogy az új rendszerhez annak első másodpercétől kezdve kötelezően csatlakoznia
kellett valamennyi hazai banknak és egyéb pénzforgalmi szolgáltatónak, és onnantól fogva
az összes hazai számlavezetett ügyfél automatikusan élvezheti e nemzetközi viszonylatban
is kiemelkedően modern szolgáltatás minden előnyét. A kötelezőség túlzás nélkül mindenre és mindenkire jelentős hatással volt az első pillanattól kezdve, meghatározta a projekt
valamennyi apró és nagyobb munkafázisát, és végül döntőnek bizonyult a siker szempontjából is. Azonban nem volt magától értetődő sem az, hogy a jogszabályi kötelezés mellett
döntöttünk, sem az, hogy ez a döntés sikerre fog vezetni.
Ha egyetlen szóban kellene megragadnom, hogy mire volt szükség ehhez az MNB részéről,
a bátorságot mondanám. Ha ennél kicsit bővebben foglalhatnám össze a gondolataimat,
akkor így fogalmaznék: Bátornak kellett lennünk, hiszen már az elején is tudtuk, hogy a jogszabályi kötelezéssel nagyon magasra tesszük a lécet magunk és az összes többi érintett
számára is. De bátrak voltunk, mert szakmai meggyőződésünk alapján nagyon hittünk az
elképzelésünkben. És ebből a hitből tudtunk erőt meríteni ahhoz, hogy a legnagyobb nehézségek idején is kitartsunk a döntésünk mellett. Erre az erőre szükségünk is volt, mert csak
a projekt előrehaladtával mutatkozott meg teljes valójában, hogy a jogszabályi kötelezés
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olyan jelentős mértékben növeli a megoldandó feladat összetettségét és nehézségét, amit
kezdetben még elképzelni sem tudtunk.

KEZDETEK
2015. június 30-án, egy keddi napon, nem sokkal 11 óra után hatan ültünk az MNB Szabadság téri épületének 424-es szobájában. Besütött a nap, meleg volt, és egy négyoldalas
feljegyzésről egyeztettünk, amit az előző napokban készítettünk, a címe ez volt: Az azonnali
fizetési szolgáltatás létrehozásának koncepciója – vázlat. A vázlatot a megbeszélés eredményeként néhány helyen átírtuk, kihúztunk dolgokat, máshol új pontokkal egészítettük
ki. Ebből a pár oldalból született aztán egy 160 oldalas koncepció, illetve egy rövidebb, az
azonnali fizetés működési modelljét bemutató, 2016 decemberében publikált dokumentum. De ezzel nagyot ugrottam előre az időben, mert addigra már túl voltunk a koncepció
részleteinek sziszifuszi munkát igénylő kidolgozásán, illetve a GIRO Zrt.-vel és a bankokkal
történt sokkörös egyeztetésén, a már működő külföldi azonnali fizetési rendszerek üzemeltetőivel szervezett konzultációkon, a likviditáskezelési szimulációk futtatásán, a szabályozási
koncepció kialakításán, és nem utolsósorban a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2016. december
6-i ülésén, amelyen jóváhagyta a magyar azonnali fizetés működési modelljét, és döntött
a központi elszámolási és kiegyenlítési rendszer létrehozásáról.
A 2015. júniusi megbeszélésen azonban még csak a négyoldalas vázlatunk volt. A legtöbb
módosítást a szabályozási kérdésekről szóló vázlatpontban hajtottuk végre, és az egyeztetést
már azzal az elhatározással zártuk le, hogy kötelezővé tesszük az azonnal fizetést Magyarországon. Vázlatunk végén egy előzetesen elképzelt ütemezés fontosabb mérföldköveit is
meghatároztuk nagy vonalakban, ennek utolsó sorában a következő állt: 2018. március 1.
− Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetése. Innen indultunk. Bartha Lajos a megbeszélés
végén azt mondta, jegyezzük fel a mai napot, mert ha évek múlva, az azonnali fizetés sikeres
indulása után visszatekintünk, hogy mikor és hogyan is kezdődött minden, erre a napra és
erre a megbeszélésre kell majd emlékeznünk. Feljegyeztem.

A SAJÁTOS MAGYAR KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE
A szabályozással történő kötelezés nem egy kósza ötletből született, hanem alaposan kidolgozott koncepció eredménye volt. Aki részt vett a projektben, ismeri az érveinket, hiszen sok hosszú eszmecserét folytattunk erről a bankokkal és a többi szereplővel, mások
pedig utána tudnak nézni az MNB kapcsolódó publikációiban. Itt csak annyit írnék, hogy
elemzéseink és a nemzetközi folyamatok nyomon követése alapján már 2015-ben az volt
a meggyőződésünk az MNB-ben, hogy a magyar pénzforgalom hatékonyságának érdemi
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növeléséhez szükségünk van egy olyan elektronikus fizetési megoldásra, amely bárhol, bármikor és bármilyen fizetési helyzetben használható, akárcsak a készpénz, a használata pedig
a készpénzes fizetésekhez hasonlóan gyors és kényelmes. A nemzetközi trendek alapján
már akkor egyértelműnek tűnt, hogy egy ilyen elektronikus fizetési megoldást leginkább
azonnali átutalásra alapozva lehet felépíteni. Ekkor ugyanis Európában már működött az
angol, a lengyel, a svéd és a dán azonnali átutalási rendszer.
Nem kellett tehát feltalálnunk a spanyolviaszt, az innovatív újragondolásra viszont annál
nagyobb szükség volt. Mert a korai nemzetközi példákból az is látszott, hogy a készpénz fent
említett, ügyfelek szempontjából kedvező tulajdonságait csak akkor tudja megvalósítani
egy elektronikus fizetési megoldás, ha kivétel nélkül minden számlavezetett ügyfél elérhető
a rendszerben, és ha a kialakított modell olyan kiegészítő szolgáltatások fejlesztését teszi
lehetővé (sőt lehetőleg ösztönzi), amelyek a legkülönfélébb helyzetben történő fizetést is
kényelmessé teszik, és amelyek nem zárt megoldásként kerülnek a piacra, hanem egymással átjárható és kompatibilis szolgáltatásként működnek. Erre a nem egyszerű feladványra
volt az MNB válasza az, hogy az azonnali fizetés infrastruktúrájának kialakítása mellett
jogszabályban írt elő komoly kötelezettségeket a bankoknak és egyéb pénzforgalmi szolgáltatóknak. Egyrészt, hogy minden 10 millió forint alatti elektronikusan indított átutalásnak
kötelezően azonnali fizetésként kell teljesülnie, vagyis legfeljebb 5 másodperc alatt, az év
összes napján a nap 24 órájában. Másrészt, hogy az azonnali fizetések megadásához és
indításához használt bármilyen adatbeviteli vagy más műszaki megoldásnak nyíltnak kell
lennie, tehát senki nem akadályozhatja a versenyt zárt szabványok használatával.
Hogy ezeknek a döntéseknek mekkora jelentősége volt, azt jól mutatja, hogy öt évvel
később, 2020-ban, amikor a magyar azonnali fizetési rendszer megkezdte működését, és
amikor ez a kötet megjelenik, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank éppen egyre
komolyabban gondolja és egyre többször hangoztatja annak szükségét, hogy az euró alapú
azonnali fizetés széles körű elterjedését akár szabályozással is kikényszerítse. Mert hiába
vezette be több európai ország is előttünk a saját azonnali fizetési rendszerét, időközben
mindenki számára kiderült, hogy a bankok önkéntes csatlakozására épülő modell nem biztosítja az új szolgáltatás megfelelő mértékű elterjedését. A mi innovációnk és igazi érdemünk
szerintem abban áll, hogy ezt már 2015-ben felismertük, és ennek figyelembevételével
alakítottuk ki a magyar rendszert.
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KIHÍVÁSOK
Nem szeretném azonban elhallgatni a nehézségeket sem. A kötelezőség ugyanis teljesen
más dimenzióba helyezte a projektet, és ez semmiképpen sem a könnyebb utat jelentette.
Rögtön kezdetnek komoly kihívás volt a jogszabályi kötelezőség koncepciójának megvédése. Ma már furcsának tűnhet, de 2015−2016-ban még sok vitát kellett lefolytatnunk
arról, hogy egyáltalán van-e bármilyen ügyféligény egy éjjel-nappal néhány másodperc
alatt teljesülő átutalásra. A kötelezőség ezen kívül nem várt nehézségeket okozott többek
között a szabályozási koncepció részleteinek kidolgozásában, a biztonságos likviditáskezelés
keretrendszerének megalkotásában, vagy a projekt különböző résztvevői közötti koordinációban is. Mivel korábban sehol nem tették jogszabály útján kötelezővé az azonnali fizetést,
a menetközben felmerülő problémákra nem voltak kidolgozott válaszok vagy olyan példák,
amelyek segíthettek volna nekünk vagy a többi érintett intézménynek gyorsabban megtalálni a helyes megoldásokat.
Az igazi nehézségek viszont akkor kezdődtek, amikor megindultak a fejlesztések, majd később a tesztelések, és ez már egyformán érintette a projekt összes résztvevőjét. A kötelezőség ugyanis azt jelentette, hogy a legnagyobb banktól a legkisebb pénzforgalmi szolgáltatóig
mindenkinek ugyanarra a határidőre kellett felkészülnie forradalmian új szolgáltatások bevezetésére, elvégeznie az érintett informatikai rendszerek és működési folyamatok jelentős
fejlesztéseit és ezek alapos tesztelését, a menetközben óhatatlanul felszínre kerülő hibákat
pedig még a határidő előtt kijavítania. Mindezt úgy, hogy a bankok számára rendelkezésre
álló külső és belső informatikai fejlesztői kapacitások szükségképpen korlátozottak voltak,
és jelentős eltérés mutatkozott abban is, hogy az egyes bankoknál hány rendszert és milyen
mértékben érintettek a fejlesztések.
E nehézségek egyik legfontosabb kézzelfogható következménye az volt, hogy bár a központi
infrastruktúra fejlesztése befejeződött az eredetileg kitűzött 2019. július 1-jei határidőre,
nem minden szereplő állt készen ugyanerre az időpontra a szolgáltatás teljesen biztonságos
és biztosan hibamentes indítására. Mivel a központi infrastruktúra működésbe tudott állni,
a kötelező és egy időben történő indulás koncepciójának feladása esetén nem feltétlenül
lett volna szükség az ügyféloldali szolgáltatás indulásának halasztására. Ez a pont jelentette
a legkritikusabb döntési helyzetet az MNB számára az egész projekt során. De ekkor is kitartottunk az eredeti elképzelésünk mellett, hogy a céljaink elérése érdekében valamennyi
ügyfél számára egy időben, ugyanolyan tartalommal és egységesen magas szolgáltatási
színvonalon kell elindítani az azonnali fizetést. Ennek biztosítása minden másnál fontosabb
volt, még akkor is, ha ennek az ára az volt, hogy a szolgáltatás néhány hónappal később
vált elérhetővé az ügyfelek számára.
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Ezeknek a nehézségeknek természetesen megvolt a maguk szépsége is, hiszen az azonnali
fizetés bevezetése így egy intellektuális kihívásokkal teli, folyamatosan érdekfeszítő munkát
jelentett, amit ugyan néha nehéznek vagy megterhelőnek éreztünk, de unalmasnak biztos
nem. És azt is örömmel nyugtázhatjuk, hogy végül minden problémát sikerült megfelelően,
sokszor közös erővel kezelnünk és megoldanunk.

AKIK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA
A jogszabályi kötelezés tehát rendkívüli mértékben növelte a projekt összetettségét és
nehézségeit. Ezt a komplex feladatot nem lehetett máshogy sikeresen megoldani, mint
valamennyi érintett megfeszített és elkötelezett munkájával. Így e projekt esetében biztosan
nem egy üres frázis, kötelező udvariassági kör, hogy a siker közös, a bankok, a GIRO Zrt.,
az MNB és minden résztvevő közös sikere. Utólag úgy látom, hogy ha csak néhány jelentősebb szereplő nem a tapasztalt lehető legnagyobb együttműködéssel és támogatással állt
volna a feladathoz, valószínűleg nem tudtuk volna sikeresen és gyakorlatilag hiba nélkül
bevezetni a szolgáltatást 2020. március 2-án. Ezért köszönet illeti a hazai bankokat, egyéb
pénzforgalmi szolgáltatókat, a nekik informatikai rendszereket fejlesztő cégeket, és a GIRO
Zrt.-t, mert onnantól kezdve, hogy 2016-ban véglegesítettük az azonnali fizetés magyar
modelljét, és 2017 elején megszületett a kapcsolódó szabályozás, minden korábbi esetleges
vitás pontot félretéve, mindenki maximális erőbedobással és az elvárható legmagasabb
konstruktivitással vett részt a projektben.
A sikeres bevezetésben óriási szerepet játszott, hogy az MNB felső vezetésének egységes
támogatását és bizalmát a kezdetektől magunk mögött érezhettük. Ezen belül is kiemelendő
az a folyamatos körültekintő iránymutatás, amit Dr. Matolcsy Györgytől, az MNB elnökétől,
Dr. Patai Mihálytól, az MNB projektért felelős alelnökétől, és Dr. Gerhardt Ferenctől kaptunk, aki az MNB alelnökeként a projekt indulásától mandátuma végéig, 2019 áprilisáig
vezette a munkánkat.
Az azonnali fizetés bevezetése a pénzforgalom-fejlesztésen kívül számtalan más jegybanki
funkciót is érintett. Ennek megfelelően a sikeres indulás elképzelhetetlen lett volna anélkül
a rengeteg segítség és támogatás nélkül, amit a pénzügyi infrastruktúrák felvigyázásáért,
a pénzforgalmi ellenőrzésért, a bankműveletekért, a jogi szolgáltatásokért, a kommunikációért, az informatikai fejlesztésekért, a jegybanki eszköztárért, a monetáris politikáért és
pénzpiaci elemzésekért, a pénzügyi stabilitásért és makroprudenciális elemzésért, a hitelintézeti és informatikai felügyeletért, a pénzügyi fogyasztóvédelemért, a pénzmosás
megelőzéséért, illetve az MNB ügyfélszolgálatáért felelős szakterületektől kaptunk a projekt
során. Ezúton is szeretném megköszönni nekik a közös munkát.
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Végül, de természetesen nem utolsósorban a projekt számomra legfontosabb résztvevőiről szeretnék megemlékezni, az MNB pénzforgalom-fejlesztési szakértőiről, akiktől mindig
a lehető legnagyobb szakmai támogatást kaptam, és akik a sok nehézség ellenére végig
kitartóan és alázattal végezték munkájukat: Balla Gergely Patrik, Bárdits Zita, Brosch Judit,
Cseh Árpád, Deák Vivien, Divéki Éva, Ilyés Tamás, Kajdi László, Kiss Milán, Nemecskó István,
Pappné Kovács Beáta, Sin Gábor és Takács Kristóf, aki a projektvezetői feladatokat látta el
az MNB-ben. Van közöttük olyan, aki az elején volt velünk, van, aki a végén, többen pedig
az elejétől a végéig részt vettek a projektben, de egységesen köszönet illeti meg őket, mert
mindannyiukra szükségünk volt a sikerhez.

VALAMI ÚJ KEZDETE
2020. március 1-jén, vasárnap éjfélkor eljött a pillanat, amire évek óta vártunk, ahova az
évek óta tartó kemény munka révén el akartunk jutni. Sokféleképpen lehet mérni a projekt
indulása óta eltelt időt: több mint 4 és fél év, két országos információs fórum, 13 országos projektirányító bizottsági ülés, 9 országos munkacsoport, összesen 17 előterjesztés
a Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, illetve az MNB Igazgatósága számára, 3
konzultáció az Európai Központi Bankkal a tervezett szabályozásról, megszámlálhatatlan
mennyiségű MNB-n belüli és kívüli szakmai egyeztetés, és 12 163 levél a projektre dedikált
mappámban. Bármelyik mértékegységben mérünk is, mind azt mutatja, hogy hosszú idő
telt el, ami alatt sok munkát végeztünk.
Ezt a vasárnapról hétfőre virradó éjszakát a szokásosnál jóval több banki és informatikai
szakértő töltötte a munkahelyén. Mi nagyjából tucatnyian éjszakáztunk az MNB-ben, este
9 órára vártuk a bankok beszámolóit az induláshoz szükséges hétvégi előkészítő feladataik
sikeres elvégzéséről, majd hajnali 1 órára a szolgáltatás indításának eredményéről. Hajnali
fél 2-kor már optimistán értékelhettük az első beérkező információkat Dr. Patai Mihály
irodájában, nagyjából hajnali 3 órára a legfontosabb kérdés pedig végleg eldőlt: a hazai
azonnali fizetési rendszer sikeresen indult. És nemcsak egyszerűen sikeresen, de szinte
hibamentesen, ami egy ennyire komplex, ilyen sok szereplő együttműködésében megvalósuló informatikai rendszernél már önmagában ritkaságszámba megy. Onnantól aztán
kicsit összefolynak már az események, felfújható matracon forgolódás, végre elalvás, majd
telefoncsörgésre ébredés, nagyjából órás ciklusokban. A sikeres indulás miatti örömöt és
megkönnyebbülést hétfőn kora délután kezdtem érezni, amikor az MNB, a GIRO Zrt. és
a Bankszövetség közös sajtótájékoztatóját hallgattam, karikás szemmel álldogálva a terem
hátuljában.
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2020. március 2-án 0 órakor, ugyanabban a másodpercben minden hazai bank és egyéb
pénzforgalmi szolgáltató valamennyi ügyfele részére egységesen magas szolgáltatási színvonalon vált elérhetővé az azonnali fizetés. Nem úgy, mint egy választható, esetleg a „hagyományos” átutalásnál drágább termék, hanem 10 millió forint alatt a korábbi napközbeni
átutalást automatikusan kiváltó új alapszolgáltatásként. Sok év munkája után megérkeztünk.
Valami forradalmian új kezdődött el a magyar pénzforgalomban, de az azonnali fizetéshez
kapcsolódó fejlesztési feladatok ezzel nem zárultak le. Az új rendszer elindításával a folyamatos fejlődés lehetőségét alapoztuk meg. A központi elszámolási és kiegyenlítési rendszer funkciói biztosítják, hogy az azonnali fizetés legalább olyan gyors, mint a készpénzes
fizetés, és ugyanúgy bármikor használható. A másodlagos azonosítók és a fizetési kérelem
szabályai, a nyílt adatbeviteli technológiák használatának előírása, az MNB és a piac által
közösen kidolgozott magyar QR-kód szabvány, hogy csak a legfontosabbakat említsem,
pedig kivételes lehetőséget teremtenek arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók bármilyen
fizetési helyzetben kényelmesen használható és olcsó fizetési megoldásokat fejlesszenek
az ügyfeleik számára. Innentől már csak a piac szereplőin múlik, hogy ki hogyan él ezzel
a lehetőséggel. De ez már egy következő történet.

VÉGSZÓ
Mint minden emberi vállalkozásnak, a magyar azonnali fizetés megalkotásának és bevezetésének sem lesz soha teljesen egységes a megítélése. Azt is elmondhatjuk azonban,
hogy ritka az olyan vállalkozás, amit ilyen nagy arányban neveznek sikeresnek a róla megnyilvánulók, azok is, akik részt vettek a létrehozásában, azok is, akik használják, és azok
is, akik külső szemlélőként mondanak véleményt róla. A rendszer felépítése és elindítása
kétségtelen siker, méghozzá közös siker, amire méltán lehetnek büszkék a bankok és egyéb
pénzforgalmi szolgáltatók, a GIRO Zrt. és minden olyan szereplő, aki valamilyen módon
részt vett az elmúlt évek munkálataiban.
És talán nem szerénytelenség, ha ebben a sorban mi, a Magyar Nemzeti Bank maroknyi
szakértői csapata is kiállunk és elmondjuk: büszkék vagyunk rá, hogy akkor, 2015 júniusában,
ott, a Szabadság téri épület 424-es szobájában elég bátrak voltunk, és nem kevesebbet
tűztünk ki célul, mint a minden bank számára kötelező, minden magyar ügyfél számára
egységesen és automatikusan elérhető azonnali fizetési szolgáltatás bevezetését, ebben
a formában tudomásunk szerint elsőként a világon. És volt erőnk, hogy a következő csaknem 5 évben végig kitartsunk az elképzelésünk mellett, és megvalósítsuk azt, amiben az
elejétől kezdve hittünk.
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Mert enélkül ma nem lenne itt nekünk az azonnali fizetés, amire mint erős alapra, bátran
építhetjük a magyar elektronikus pénzforgalom ígéretes jövőjét. Hosszú utat kell azonban
még megtennünk, és sok munkát elvégeznünk ahhoz, hogy az összes magyar ügyfél és valamennyi hazai gazdasági szereplő a lehető legteljesebb mértékben élvezhesse az új rendszer
minden előnyét. Megteremtettük ennek lehetőségét és minden szükséges feltételét, de
ezt is csak úgy vihetjük sikerre, mint az azonnali fizetés bevezetést: együtt, közös erővel.
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Egy kivételes lehetőség a pénzforgalom
modernizálására
A napközbeni átutalás 2012-es bevezetését követő időszakban egyértelművé vált, hogy
a szolgáltatással elért jelentős előrelépés és szolgáltatási szint növekedés ellenére ez a megoldás nem tudja széles körben támogatni az elektronikus pénzforgalom bővülését. A néhány
órás átfutási idő ugyan jelentősen kiszélesítette munkanapokon az átutalások felhasználhatóságát, azonban számos fizetési helyzetben ez továbbra sem volt elegendő. Látszott,
hogy a napközbeni átutalás és az egyre gyorsabb ütemben bővülő kártyás fizetés mellett
is szükséges további fejlesztéseket véghezvinni, mert a rendelkezésre álló infrastruktúrák,
valamint az egyre szélesebb körben megjelenő új, innovatív piaci szereplők sem lesznek
képesek minden fizetési helyzetben ésszerű alternatívát biztosítani a készpénzhasználatnak.
Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetési lehetőségeinek vizsgálata végül 2015 nyarán
kezdődött meg az MNB-ben. Ahhoz, hogy érdemi konzultációt lehessen folytatni a piaci
szereplőkkel, alaposan fel kellett térképezni a lehetőségeket. A mintegy 10 hónapos belső
előkészítő munka keretében részletesen megvizsgáltuk a külföldön már működő vagy tervezett rendszereket, az elérhető és a következő években a piaci szereplők által tervezett
pénzforgalmi szolgáltatások üzleti és technikai jellemzőit, valamint a felmerülő működési
modellek megvalósítási lehetőségeit üzleti, szabályozási és technikai szempontból. Továbbá elemeztük a banki likviditáskezelésre gyakorolt lehetséges hatásokat, a megvalósítás
lehetséges jogi kereteit és a szükséges jogszabálymódosításokat, ezeken túl pedig modelleztük a korábbi évek pénzforgalmi adatain az azonnali fizetési rendszer működését annak
érdekében, hogy megfelelő becslésekkel rendelkezzünk az új szolgáltatás banki likviditásigényére és a rendszer kapacitásigényére. Fontos volt, hogy minden érintett számára már
a közös munka kezdetekor egyértelmű legyen, hogy miért van szükség erre a fejlesztésre,
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mik a lehetőségek és azoknak milyen hatásai lehetnek. Így tudtak ugyanis az érintettek
a leginkább hasznosítható információkat szolgáltatni az MNB-nek arról, hogy a saját oldalukon milyen fejlesztési igényei és hatásai lehetnek az új szolgáltatásnak.
Az azonnali fizetés létrehozásával a célunk egy olyan univerzális platform megalkotása
volt, amely a modern kommunikációs és adatátviteli megoldások hasznosításával egyszerre
tudja támogatni a már működő piaci szereplőket korszerű szolgáltatások bevezetésében és
gyorsítani az innovatív szereplők piacra lépését. Ehhez egy olyan rendszerre volt szükség,
ami az elektronikus fizetési szolgáltatások alapvető szintjén az ügyfelek közötti átutalásokat
minden szükségtelen fennakadás és késlekedés nélkül képes az összes hazai pénzforgalmi szolgáltató között lebonyolítani. Cél volt továbbá, hogy olyan fizetési megoldás jöjjön
létre, ami minden fizetési helyzetben valós helyettesítője lehet a készpénznek a technikai
működés és az ügyfelek számára való elérhetőség szempontjából egyaránt. Ehhez pedig
számos téren tovább kellett lépni az addig működő átutalási és kártyarendszerek jellemzőin.
A piaci szereplőkkel való együttműködés első lépése a vártnak megfelelően alakult. Bár
mindenki alapvetően pozitívan állt a kezdeményezéshez, a szolgáltatás bevezetésének támogatottsága nem volt egységes, többen felvetették, hogy a tervezett ütemezést felül kellene
vizsgálni, vagy az ügyfelek tervezett szolgáltatás iránti igényeit is alaposabban fel kellene térképezni. Az elektronikus pénzforgalomban zajló hazai és nemzetközi innovációs folyamatok
figyelembevételével azonban hamar egyértelművé vált mindenki számára, hogy már 2016ban el kell kezdeni a felkészülést arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások terén a hazai pénzügyi szektor és így a magyar gazdaság a 2020-as években is versenyképes tudjon maradni.
Miután 2017 közepén formálisan is elindult az országos projekt keretében a közös munka
az MNB, a GIRO és a rendszertagok, valamint számos további piaci és állami szereplő között, már mindenki számára egyértelmű volt, hogy az azonnali fizetési szolgáltatást meg
kell valósítani. Ennek megfelelően azt tapasztaltuk, hogy mindenki a projektet támogatva
vett részt a közös munkában, és mindenki a saját területén azt kereste, hogy hogyan lehet
a legjobb válaszokat megtalálni a felmerült kérdésekre, és hogyan lehet a leghatékonyabb
megoldásokat beépíteni a rendszerbe. A projektet koordináló MNB-s csapat innentől párhuzamosan foglalkozott a működési modell részleteinek a véglegesítésével, az MNB belső
fejlesztéseinek a koordinálásával, ami a központi infrastruktúrához kapcsolódó szerepköre
mellett a saját rendszertagi felkészülésére is kiterjedt, az elszámolóházi fejlesztések nyomon
követésével és a piaci szereplők felkészülésének monitorozásával, valamint ezek folyamatos
összehangolásával. Az országos projekt szempontjából ez az összetett megközelítés számos
esetben hasznos volt, ugyanis egyszerre láttuk testközelből mind a központi, mind pedig
a rendszertagi feladatokat, ez pedig kellő mennyiségű információt szolgáltatott ahhoz, hogy
a felmerülő kérdésekre megfelelő válaszokat találjunk.
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Bár a projekt koordinációja szempontjából szinte minden részfeladat intenzív munkát igényelt és valamilyen szempontból emlékezetes maradt, mégis volt a projektnek két külön
is kiemelendő időszaka. Az egyik 2019 közepe, amikor szükségessé vált az eredeti indulási időpont módosítása, amelynek a keretében heteken keresztül intenzív munka folyt
a módosítás előkészítése, valamint a további projektmenetrend és tesztelési folyamatok
részletes kialakítása kapcsán úgy, hogy közben a korábbiaknak megfelelő intenzitással és
alapossággal kellett a projekt munkafolyamatait is irányítani. Fontos volt, hogy az átütemezés részletes megtervezése előtt senkihez se jussanak el információk a tervekről, ezek
idő előtti megismerése ugyanis számos szereplő felkészülési intenzitására lehetett volna
negatív hatással, ami tovább hátráltathatta volna a szolgáltatás bevezetését. Mivel a hazai
megvalósítási modellben alapvető szempont volt, hogy az azonnali fizetést csak egyszerre
lehet elindítani minden piaci szereplő összes ügyfele számára, fontos volt, hogy az indulási
dátum módosítása egyik szereplőnél se okozzon lassulást a felkészülésben. Ezért is volt
kiemelten fontos a közös és koordinált tesztelés kötelező előírása, ezzel lehetett ugyanis
biztosítani minden szereplő folyamatos aktivitását az új indulási dátumig hátralévő időszakban, a saját felkészültségi állapotától függetlenül.
A másik kiemelendő időszak 2019 vége és 2020 eleje, a szolgáltatás indulását megelőző néhány hónap, amikor a zökkenőmentes indulás biztosítása érdekében már hetente készültek
részletes összefoglalók a rendszertagok, az elszámolóház és az MNB saját felkészülésének
előrehaladásáról. Ezeknek köszönhetően a projektvezetés a korábbiaknál is részletesebben
belelátott minden érintett szereplő munkafolyamataiba és minden potenciális problémára
a lehető leggyorsabban tudott reagálni. Az utolsó hónapokban a felkészülés rendkívül szoros
nyomon követése és minden érintett projektjének alapos megismerése nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltatás elindításának éjszakáján a projekt méretéhez és
a résztvevők számához képest minimális tennivalója volt a projektet koordináló csapatnak. Mindössze néhány rendszertaggal kellett egyeztetni az éjszaka folyamán, az általuk
bejelentett kisebb problémák túlnyomó többsége pedig elhárult hajnalig, így az ügyfelek
jelentős része egy jól működő szolgáltatással találkozott március 2-án reggel.
Összességében a projekt koordinálásával eltöltött négy és fél év egy intenzív munkafolyamat
volt, amelyben az MNB-n belül és kívül is számos kollégával folytattunk rendkívül szoros
együttműködést. Ezt bizonyítja az a több ezer egyeztetés, amin ez idő alatt részt vettem,
és az a több száz kilométer, amit ezek kapcsán az MNB, a GIRO és a Bankszövetség egymástól néhány száz méterre lévő épületei között gyalog megtettem. Valóban kihívás volt
a projekt legelejétől a legvégéig koordinálni az azonnali fizetés bevezetését az MNB oldalán,
minden munkafolyamatot figyelemmel kísérni és minden információt feldolgozni. A közös
munka kapcsán elsősorban köszönöm a projekt koordinálásában részt vevő kollégáimnak

54

Egy kivételes lehetőség a pénzforgalom modernizálására

a folyamatos lelkesedést és azt, hogy fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a projekt összes
munkafolyamata zökkenőmentesen haladjon és minden felmerülő kérdésre a lehető legjobb
választ találjuk meg, akár az MNB-n belüli, akár az elszámolóházi vagy a piaci szereplők
fejlesztései terén. Különösen motiváló volt olyan emberekkel együtt dolgozni, akik – akár
hosszabb ideje dolgoztak a pénzforgalmi területen, akár újonnan kerültek a csapatba –
a kezdetektől átlátták, hogy milyen jelentős pozitív hatásai lesznek a hazai pénzforgalomra
az azonnali fizetésnek, és ennek érdekében külön kérés nélkül tettek meg mindent a projekt
sikere érdekében akár éjszakákon és hétvégéken át dolgozva. Köszönöm továbbá az MNB
oldali feladatokon dolgozó összes kollégának a kitartó munkát és azt, hogy mindvégig a lehető legjobb megoldások megtalálására törekedtek. Mellettük pedig köszönöm az MNB,
a GIRO, a piaci és az állami szereplők oldalán részt vevő számtalan további kollégának azokat
a felvetéseket, javaslatokat és kérdéseket, amelyek számos téren előrébb vitték a projektet,
és amikkel támogatták a lehető legjobb szolgáltatás létrehozását.
Az azonnali fizetés bevezetésével egy olyan, nemzetközi szinten is egyedülálló alapinfrastruktúra jött létre itthon, amely már önmagában is kivételes lehetőségeket tartalmaz
a pénzforgalom modernizálására. Azáltal, hogy egy folyamatosan elérhető szolgáltatással,
az év bármely napján, néhány másodperc alatt lebonyolíthatóak a fizetések bármely hazai
bankszámla között, a szolgáltatás egyesíti a készpénz és az átutalás összes előnyös tulajdonságát. Az azonnali fizetés gyakorlatilag bárki számára elérhető, hiszen a használatához
elegendő egy bankszámla és egy mobiltelefon, amelyek ma már a társadalom túlnyomó
többsége számára nem jelentenek korlátozó feltételt. A tranzakciók a készpénzhez hasonlóan valós időben lebonyolíthatóak, és azok sikeressége is egyértelmű minden szereplő
számára, miközben az átutalásokhoz hasonlóan akár személyes jelenlét nélkül is lehetséges
fizetni bármilyen helyzetben. Ennél is fontosabb azonban, hogy számtalan szolgáltatási
lehetőséget tartogatnak a kiegészítő funkciók, így a másodlagos azonosítók, a fizetési kérelmek és a szabványos QR kódok, amelyek használatával gyökeresen új fizetési megoldások
jöhetnek létre. Ezek lehetővé teszik, hogy bármilyen fizetési helyzetben egyszerűen használható elektronikus fizetési megoldások terjedjenek el, így pedig hosszabb távon a lakossági
fizetési szokások és a vállalati pénzforgalom is átalakuljon. Ez pedig hatékonyabbá fogja
tenni az egész hazai gazdaság működését, továbbá kiemelkedő lehetőségeket biztosít a hazai bankszektor számára a versenyképességének megőrzésére, miközben a pénzforgalmi
piacra belépő új szereplők számára egyszerűsíti és gyorsítja a piacra lépést. Az azonnali
fizetési infrastruktúrára építve a világon egyedülálló módon úgy fejleszthet modern fizetési szolgáltatásokat bármilyen piaci szereplő, hogy az képes lesz együttműködni a piacon
elérhető többi szolgáltatással és rajta keresztül már a bevezetés pillanatában elérhető lesz
minden hazai ügyfél.
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dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. – Vezérigazgató

Korszakváltás a pénzforgalomban
ELŐKÉSZÍTŐ PROJEKT
Az azonnali fizetés megvalósításának gondolata már a GIRO Zrt. 2014-ben elkészített és
közzétett stratégiájának is egyik meghatározó sarokpontja volt. A GIRO már akkor is tudatosan készült erre a feladatra. Folyamatosan építette az azonnali fizetéshez kapcsolódó
tudásbázisát és beszállítói kapcsolatrendszerét. Már a kezdetekkor egyértelművé vált számunkra, hogy az azonnali fizetés megvalósítása nem csak „egy” lesz az évtized és a GIRO
számos pénzforgalmi fejlesztése közül. A folyamatosan bővülő tudásbázis megalapozta azt,
hogy lassan, de biztosan az ismeretlentől való félelem és bizonytalanság érzése helyett
a GIRO-ban az óvatos optimizmus vált általánossá. Elkezdtünk bízni abban, hogy végül találni fogunk egy számos és fontos szempontnak egyszerre megfelelni tudó és megbízható
technológiai partnert. Reménykedtünk abban, hogy időben elkészül az azonnali fizetés
SEPA-szabványa, és azt a magyar közösség is elfogadja, mint az azonnali fizetés működési
alapját. És titkon abban is reménykedtünk, hogy ha induláskor minden bankot csatlakoztatni kell is, a rendszer nem lesz túlterhelve a sokszor kiszámíthatatlan vállalati kötegelt
tranzakciókkal. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa végül 2016 április 26-i ülésén fogadta
el az azonnali fizetési szolgáltatás magyarországi megvalósításának koncepcióját, amelyet
a Magyar Nemzeti Bank szakértői a GIRO Zrt. közreműködésével dolgoztak ki. A nyári és
őszi hónapokban zajló piaci konzultáció alatt a GIRO részletes tervet készített az AFR központi infrastruktúrájának megvalósítására. Az MNB pénzforgalmi területén dolgozó kollégák
azonban egy kissé talán váratlan, nagy kihívás és versenytárs elé állítottak minket. A nemzetközi trendeket követve megvizsgálták annak lehetőségét, hogy esetleg az AFR központi
infrastruktúráját ne a GIRO, hanem a jegybank házon belül valósítsa meg. Végül az MNB
Igazgatósága 2017. március 27-i ülésén döntött a kérdésről, és a GIRO-t bízta meg az AFR

59

II. Életre kel a központi elszámolómű

központi infrastruktúrájának kiépítésével. Ezzel egyben lezárult a GIRO-n belül az azonnali
fizetés megvalósításának előkészítésére alapított projekt. Nagyon fontos mérföldkő volt ez
a döntés mind az AFR mind a GIRO történetében. Számos olyan európai ország van, ahol
azt láthatjuk, hogy az azonnali fizetés által támasztott kihívásokkal a helyi klíringházak vagy
akár jegybankok már nem képesek, vagy nem akarnak megbirkózni. Ezek az országok az
azonnali fizetés folyamatos térhódítása miatt idővel teljesen el fogják veszíteni kontrolljukat
a saját pénzforgalmuk felett, és azt az EKB vagy a páneurópai klíringházak veszik át. Nekem
meggyőződésem, hogy átgondolt és jó döntés született a nemzeti klíringház megőrzésével.
Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy egy percig sem kellett kételkednem abban, hogy
egyesével és csapatként is felvállalták ezt a rendkívüli kihívást. A munka neheze és java
azonban még csak ekkor kezdődött, elindult az AFR megvalósításának országos projektje.

IMPLEMENTÁCIÓS PROJEKT
Miután a GIRO Zrt. került kijelölésre az azonnali fizetés infrastruktúrájának hazai megvalósítására, megkezdődött a beszállító kiválasztása, amely az első komoly kihívás volt a Társaság
számára. Mindez már egy belső projekt keretein belül zajlott. Nagyon komoly, elsősorban
jogi és technológiai követelményeket kellett meghatározni, valamint felállítani egy objektív értékelési szempontrendszert, amely alapján döntés születhet a beszállítóról. Jelentős
számú nemzetközileg elismert nagyvállalat közül kellett dönteni, amelyek releváns szakmai
tapasztalattal rendelkeztek az „instant payment” területén. A több színvonalas pályázati
anyag következtében a végső döntés előtt egy úgynevezett „shortlist” került megállapításra,
amelyből végül a dán Nets lett a GIRO partnere.
A GIRO-n belül több munkacsoport alakult, amelyeknek minden területet le kellett fedniük
a teszteléstől az üzleti folyamatokig. A kollégáknak olyan fontos feladatokkal is meg kellett
birkózni a projekt közben, mint a klíringtagok számára megállapítandó új, a tranzakciószám-növekedését támogató csomagárazás megalkotása, és az év minden napját magába
foglaló 0−24 működés kialakítása, ráadásul kimagasló szolgáltatási szint biztosításával, valamint ehhez kapcsolódó incidenskezeléssel.
Mind a GIRO-nak, mind a Nets-nek kihívást jelentett, hogy a nemzetközi szabványok figyelembevétele mellett a nemzeti sajátosságokra, a „hungarikumokra” is figyelemmel kellett lenni a séma szabályainak megalkotásánál, amelyek a rendszer szabványai mellett az
informatikai hátteret, és többek között az üzletszabályzatot is meghatározták. A magyar
azonnali utalás sok tényező tekintetében szigorúbb elvárásokat fogalmazott meg a rendszer
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résztvevői felé, ugyanakkor ezek a végfelhasználók és a hazai bankok hosszú távú érdekei
mentén kerültek lefektetésre.
A projekt során kiemelt figyelmet fordítottunk a bankok támogatására is. Rendszeresen
tartottunk csoportos és egyéni konzultációkat, emellett folyamatosan biztosítottuk az elektronikus kapcsolattartást. A sikeres implementációnak a bankokkal való tesztelés is kulcstényezője volt, amelyhez egy, az éles rendszerrel megegyező tesztrendszert is felállítottunk.
Örömmel tölt el, hogy minden nehézség ellenére a GIRO Zrt. tartani tudta a 2019. július 1-jei
céldátumot, így ekkortól már a bankok rendelkezésére állt a GIROInstant éles rendszere,
amely ekkor még csak a kötelező éles próbaüzemi működés keretein belül, de sikeresen
teljesítette a tranzakció-feldolgozást.

KOMMUNIKÁCIÓ
Az azonnali fizetés bevezetéséhez kapcsolódó projekt elindulásával a kommunikáció és
PR terén is irányt váltott a Társaság. Ez igen komoly szemléletváltást jelentett a GIRO életében. Megteremtettük ennek a szervezeti kereteit, ezt követően az üzleti stratégiánkban
megfogalmazott céljaink mentén kidolgoztuk a kommunikációs tervünket, majd elkezdtük
kiépíteni a megfelelő kommunikációs csatornákat. A nyilvánosság felé történő kommunikációval kapcsolatban több célt is kijelöltünk: tájékoztatni a piacot a projekt előrehaladásáról,
a fontosabb mérföldkövek eléréséről; a szolgáltatás folyamatos ismertetésével szerettük
volna megértetni ezt az újszerű terméket; továbbá szerettünk volna perspektívát nyújtani
a ráépülő innovatív szolgáltatásokra vonatkozó ötletek bemutatásával.
A kommunikáció terén is rendkívül izgalmas időszakot élhettünk meg, amely újszerű élmény
volt valamennyiünk számára. A televíziós szereplések, az interjúk, az egyetemeken történő
előadások és a konferencia-fellépések mentén úgy látjuk, sikerült picit jobban megértetni
a GIRO-t a célközönségünkkel. Lényegesnek tartottam, hogy a rólunk alkotott kép hű legyen:
tükrözze a Társaság megbízhatóságát és az innovációra való nyitottságát egyaránt.

AZ ÉLES INDULÁS HALASZTÁSA
Már a projekt előkészítése során is egyértelművé vált számunkra, hogy az azonnali fizetés
bevezetése rendkívül komplex feladat elé állítja a bankrendszert, és persze a GIRO-t is.
Az összes bank egyszerre történő indulása, és a tranzakciók tömeges migrációja az InterGIRO2-es rendszerből csak még tovább növelte a projekt komplexitását. Az iparági szintű
egyidejű és tömeges tranzakciószámmal terhelt indulás nem volt bevett iparági gyakorlat
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Európában. Leegyszerűsítve, két nagy feladatra és blokkra lehetetett bontani az implementációt. Az első fázisban arról kellett meggyőződnünk, hogy minden egyes bank képes csatlakozni a központi rendszerhez, és a szabályoknak tökéletesen megfelelve képes tranzakciókat
végrehajtani. A második fázisban arról kellett meggyőződnünk, hogy a bankok és a GIRO
rendszere együtt képes stabilan működni folyamatos és nagy számú tranzakciós terhelés
mellett is. A nemzetközi tapasztalatok, különösen az Egyesült Királyság tapasztalata azt
mutatta, hogy az azonnali fizetés sikere szempontjából kulcsfontosságú az, hogy a termék
a bankok döntő többségében (ideális esetben minden banknál) elérhető legyen, és hogy
minden bank ugyanazt a teljesítési színvonalat tudja nyújtani. 2019 májusában egyértelmű
volt, hogy a bankok felkészültsége nagyon nagy különbséget mutatott már az első fázisra
megfogalmazott elvárások teljesítésében is. Azt gondolom, hogy ezek fényében bölcs döntés
született. Egy részleges, akár több nagy és közepes méretű bankot is kihagyó indulás nagy,
és csak hosszú távon gyógyítható kárt okozott volna az azonnali fizetés reputációjának. Ez
nem volt összemérhető a korábbi indulás gazdasági hasznával. A 2019 júliusában elinduló
éles próbaüzem, illetve a párhuzamosan folyó tesztek pedig megfelelő időt hagytak arra,
hogy minden szereplő biztos lehessen abban, hogy magas terhelés mellett is stabilan működnek a rendszerek.

A SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE
Fáradtan, de elégedetten, felkészülten és egészséges magabiztossággal vártuk a szolgáltatás
publikus indulásának napját. Jelképes jelentése is volt annak a ténynek, hogy a GIRO nem
élesített új verziót az indulás napján. Ez egyrészt technikailag nagyban csökkentette a rizikót, másrészt azt gondolom, jól jelképezte azt a tényt, hogy nagyon alapos előkészületek
előzték meg a március 2-i indulást. Mindezek mellett részletes forgatókönyvvel vártuk az
éles indulás pillanatát. Ahogy a projekt folyamán számos esetben, most is tisztában voltunk
azzal, hogy a nagyobb teher, a nagyobb rizikó az ügyfeleink, a bankok oldalán jelentkezhet.
A bankoknak éjfélkor kellett élesíteniük azokat a frissítéseket, amelyek lehetővé tették
ügyfeleik számára, hogy már azonnali fizetési megbízásokat is rögzíthessenek. Izgultam,
izgultunk, nagyon is. De ki nem? Az első percekben természetesen a saját rendszerünk
állapotát mutató képernyőre szegeztük tekintetünket. Amikor már meggyőződtünk arról,
hogy minden rendben van, lassan előkerültek a mobiltelefonok, és mi magunk is elkezdtük
használni a banki applikációkat. Felejthetetlen pillanatok voltak ezek. A GIRO legnagyobb
tárgyalójában gyűltünk össze, de nem fért be mindenki. Nagyon sokan dolgoztak az azonnali
fizetés megvalósításán a GIRO-ban, igazi csapatmunkát követelt meg tőlünk ez a projekt.
Voltak nehéz pillanatok is, de ez az este és hajnal szerencsére nem azok közé tartozott.
Ezzel a sikerrel a hátunk mögött úgy gondolom, hogy az egész pénzforgalmi szakma nagy
önbizalommal nézhet a jövő kihívásai elé.
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JÖVŐKÉP
Az azonnali fizetési rendszer megalkotása történelmi léptékű fejlesztés volt a magyar pénzügyi infrastruktúrák területén. Azonban a magyar állampolgárok igazán csak a ráépülő szolgáltatások megjelenése után tudják megtapasztalni a rendszer szolgáltatta előnyöket.
A GIRO Zrt. és az MNB közös előrelátásának köszönhetően a másodlagos számlaazonosítók
használata már 2020. március 2-ától kötelezően nyújtandó szolgáltatás volt minden bank
részéről, így e-mail címre, mobiltelefonszámra és adóazonosító jelre vagy adószámra már
ettől a dátumtól kezdve utalhatnak a bankszámla-tulajdonosok, kiváltva a nehezen megjegyezhető és hosszú bankszámlaszámokat.
A fizetési kérelem szolgáltatást a GIRO szintén március 2. óta nyújtja, azonban az ehhez
való csatlakozás a bankok számára csupán ajánlásként volt megfogalmazva. Ugyanakkor az
a tapasztalatunk, hogy a bankok túlnyomó többsége hamarosan csatlakozik ehhez a szolgáltatáshoz is, miközben néhány banknál már jelenleg is elérhető a fizetési kérelem lehetősége.
Fontos kiemelni, hogy a bankok mellett a GIRO-val szerződhet a szolgáltatás igénybevételére
bármelyik Magyarországon bejegyzett jogi személy, tehát szélesebb körben is lehetőség
nyílik a szolgáltatás igénybevételére.
A GIRO ezen felül egy GIROFix nevű ráépülő szolgáltatással is igyekszik még inkább kiaknázni a fizetési kérelemben rejlő lehetőségeket oly módon, ami a piaci szereplőket – és
nem csupán a bankokat – jelentős fejlesztési terhektől mentesíti. A GIROFix elsősorban
azoknak a cégeknek lehet megfelelő, akiknél a fizetési kérelem elküldése nem időkritikus,
valamint a nem banki szereplők számára a szolgáltatáshoz történő csatlakozás technikai
oldala lényegesen egyszerűbb, mint a közvetlen csatlakozás esetén.
Szintén a jelen és a jövő összekapcsolását jelenti az országos projekt keretében közösen
megalkotott QR-kód sztenderd, amelynek köszönhetően QR-kóddal az azonnali fizetési
rendszerre épülő tranzakciókat lehet indítani. A sztenderd azért került létrehozásra, hogy az
új rendszerre épülő fizetési megoldások egymással átjárhatóvá váljanak. Az állampolgárok
hamarosan találkozhatnak azokkal az új fizetési megoldásokkal, amelyek a QR-kódra és az
azonnali fizetésre építve személyek közötti pénzküldést, számlafizetést, új típusú online
vásárlást és akár bolti mobilfizetést tehetnek elérhetővé.
Ez a GIRO részéről több is, mint remény, hiszen már aktívan dolgozunk a külföldi példákhoz
hasonlóan egy egységes mobilfizetési megoldás hazai megvalósításán.
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A központi infrastruktúra bevezetése
a GIRO-ban
Amikor 2017 májusában csatlakoztam a GIRO csapatához, csak annyit tudtam, hogy az
azonnali fizetés központi infrastruktúrájának bevezetését kell koordinálnom. Nyilván azzal
tisztában voltam, hogy ez egy nagy értékű és fontos projekt, de az, hogy ez a valóságban
mit is jelent, csak sokkal később tudatosult bennem.
Az érkezésemkor már az előkészítő projekt végén tartottunk, javában készült a követelményspecifikáció. Sok idő nem volt az ismerkedésre, hiszen június közepén ki kellett küldeni az
ajánlati felhívásokat a potenciális szállítóknak. Emlékszem, összeállítottuk az elektronikus
dokumentumcsomagokat minden szállítónak külön előkészítve, illetve titkosítva, és miután
megnyomtuk a megírt és megcímezett e-mailek esetében az „elküld” gombot, tudtuk, hogy
ezzel az apró mozdulattal óriási lépést tettünk előre a jövőbe, és ráléptünk arra az útra,
amiről csak sejtettük, hogy milyen hosszú és küzdelmes lesz.
Szakmailag az egyik legizgalmasabb és legemlékezetesebb része a pályázati folyamatnak
a szerződéses tárgyalás volt. Közel két hónapos megfeszített munkával, hetente öt napot,
naponta 8−10 órát tárgyaltunk a szállítóval, időnként hétvégén is. Nincs kétségem afelől,
hogy a projekt során tapasztalt jó együttműködés alapjait ott és akkor raktuk le.
A szerződéskötés után a közös munka szakértői szinten is elkezdődött. Több alkalommal
is elutaztunk Koppenhágába, a Nets székhelyére, hogy személyesen egyeztessünk. Véleményem szerint, bár a videokonferenciák és telefonos egyeztetések nagyon hatékonyak,
a hosszú távú jó munkakapcsolatokat személyes beszélgetések során lehet megalapozni.
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Büszkeséggel töltött el, hogy kollégáim, akik korábban nem dolgoztak azonnali fizetési
rendszerrel, és akkor ismerkedtek az új fizetési sémával, egyenrangú partnerként tudtak
együttműködni a Nets többéves tapasztalattal rendelkező szakértőivel.
A magyar azonnali fizetési rendszer és a szállító alapszoftvere is, amit már több országban
is implementált, a SEPA SCT Inst. szabványra épül, de a szabványt némileg át kellett alakítanunk a hazai környezetre, és szükség volt a szoftver testreszabására is, számos „hungarikum” került beépítésre a rendszerbe (pl. magyar karakterek). Több hónapos szakértői
egyeztetés alapján ezek a változtatások megtörténtek, és bár tudtuk, hogy a Nets alapmegoldása működik, az első igazán izgalmas pillanat az volt, amikor 2018 novemberében
megérkezett a szoftver első, úgynevezett „GIRO Edition” változata. Emlékszem, lent voltam
a szerverteremben a kollégákkal a telepítéskor, és amikor elindítottuk és megjelentek az
első sikeres teszttranzakciókat jelző zöld csíkok a képernyőn, szinte ugráltunk örömünkben.
Pedig tudtuk, messze még a cél.
2018. december végén mindannyian azon izgultunk, vajon hány bank tud csatlakozni januárban az önkéntes tesztekhez. Vajon hogy sikerül az összekapcsolódás? Vajon mikor sikerül
elküldeni az első banki teszttranzakciót?
Az azonnali fizetési rendszer kialakítása során számos tényezőt kellett figyelembe vennünk.
Az egyik ilyen, hogy Magyarországon − a világon egyedülálló módon − az azonnali fizetési
rendszer nem a piaci szereplők önkéntes összefogása alapján valósult meg, hanem a Magyar Nemzeti Bank döntése értelmében minden hazai banknak kötelező volt csatlakozni
a központi infrastruktúrához. Eredetileg harmincnyolc szereplőnek kellett megküzdenie
ezzel a komoly kihívással, és tudtuk, ahhoz, hogy az azonnali fizetési rendszer sikeresen el
tudjon indulni a megadott határidőre, össze kell fognunk, segítenünk kell egymást és együtt
kell működnünk. Annak érdekében, hogy minél inkább figyelembe tudjuk venni a bankok
igényeit, és minél jobban támogatni tudjuk őket az integrációban, munkacsoportokat hoztunk létre, és folyamatosan konzultáltunk a bankok képviselőivel, és a lehetőségeinkhez
mérten igyekeztünk dokumentumokkal is segíteni a munkájukat. A kezdeti nehézségeket
követően ezek a munkacsoportok egyre hatékonyabban kezdtek működni, és egyre erősebb
lett az összefogás a bankok között is. Jó volt látni, hogy egy-egy ülés után a tagok ottmaradtak beszélgetni, megosztani egymással a gondolataikat, és sokszor a munkacsoportülések
utáni beszélgetésekből indultak el olyan összefogások és kezdeményezések, mint például
az első közös tesztelések.
Az azonnali fizetés ugyanakkor nemcsak egy informatikai megoldást jelent, hanem egy
teljes szemléletmódváltást a pénzforgalomban és egy teljesen új szolgáltatást a GIRO
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portfóliójában. Kollégáim hónapokon keresztül dolgoztak többek között azon, hogy olyan
árazási struktúrát dolgozzanak ki, amely minél kedvezőbb feltételeket biztosít a bankok
számára, és amely feltételek alapján ők is hasonlóan kedvező árazást tudnak biztosítani
ügyfeleik számára, hiszen az az egyik kulcstényező az elektronikus fizetések elterjedése
kapcsán.
2019. július 1-jével, az eredeti határidőben, a központi infrastruktúra élesbe állt, bár a banki
ügyféltranzakciók beadhatóságának határidejét eltolták. Ugyanakkor a 8 hónapos halasztás
lehetővé tette minden banki szereplő számára, hogy tovább tökéletesítse a rendszerét, így
a márciusi indulásra mindenki jól fel tudott készülni.
Az azonnali fizetés bevezetése az elmúlt 25 év egyik legnagyobb projektje volt a bankszektorban, ami alapjaiban változtatja meg a pénzforgalmat és a fizetési szokásokat. A központi infrastruktúra bevezetésére irányuló projekt sikerének titka egyrészt a GIRO menedzsmentjének folyamatos támogatása, másrészt a projektben részt vevő kollégák kiemelkedő
szakmai felkészültsége és a projekt sikerébe vetett hitük. Büszkeséggel tölt el, hogy részese
lehettem ennek a történelmi jelentőségű változásnak.
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Az együttműködés jövőbe vezető útján
Az azonnali fizetések világa az utóbbi tíz esztendőben a munkám szerves részét képezte,
ugyanakkor szenvedélyemmé is vált. A magyar azonnali fizetési megoldás megvalósítása
kapcsán már akkor, amikor először kapcsolatba kerültünk a Magyar Nemzeti Bankkal, egyértelművé vált, hogy a célkitűzés egy olyan új szolgáltatás létrehozása, amely kellő lendületet
adva hozzájárul a magyar gazdaság és az ország egészének megreformálásához, legalábbis
ami a pénzforgalmat illeti. Az észak-európai értékrend, amelynek központjában a legjobb
megoldások teljes körű együttműködésen és tudásmegosztáson keresztüli megtalálása áll,
mindig is a hitvallásunk részét képezte. Így természetesen felvillanyozott bennünket, amikor
2016-ban a Magyar Nemzeti Bank – fenti célok által vezérelt – szakértői delegációja ellátogatott hozzánk, hogy feltérképezze az azonnali fizetésekkel kapcsolatos tapasztalatainkat.
Az esemény rangját jól mutatja, hogy a közös munka alapjait jelentő találkozón részt vett
a Nets vezérigazgatója, a nemzetközi pénzforgalommal foglalkozó területünk legjava, továbbá a dán jegybank szakértői csapata is.
A kezdetektől fogva világos volt, hogy a tapasztalatszerzéssel kapcsolatos magyar megközelítés egy igencsak strukturált szemléletmód köré épült, amelynek keretén belül minden
egyes szakértői szinten a legapróbb részletekig megvitatásra kerültek a lényegi kérdések
annak érdekében, hogy valóban megértsék az általunk már megszerzett ismeretek fő sarokköveit. Az aprólékos szakmai egyeztetések világossá és egyértelművé teszik a mondanivalót, ez a filozófia vezérelt minden későbbi interakciót is és szolgált alapul a közös
munka során. Párbeszédünk során nyilvánvalóvá vált, hogy az átalakítás világos víziójával
járó együttműködő megközelítés a közös nevező. Személyes megfigyelésem az volt, hogy
a szakértők meglátásainak végig nagy fontosságot tulajdonítottak, és ez egyengette Magyarország útját az azonnali fizetési rendszer bevezetése kapcsán a beszerzés, tervezés
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és megvalósítás terén. Úgy vélem, nyugodtan állíthatjuk, hogy elismerésre méltó volt az
ismeretek megszerzésére irányuló strukturált megközelítés, amelynek mentén az azonnali
fizetések labirintusának útvesztőiben igyekeztek internalizálni a legfontosabb összefüggéseket, és megérteni a komplex belső működési mechanizmusokat, valamint azt, hogy
valójában mit is jelent az azonnali fizetés a bankok, a társadalom és a pénzügyi rendszer
fejlődése számára. Úgy éreztük, olyan barátokra leltünk, akikkel azonnal – és ez nem szójáték – meg is tudjuk érteni egymást.
Az észak-európai kultúrkörben széles körben ismert „Jante törvénye”, amely Aksel Sandemose dán−norvég író nevéhez kötődik. A „Janteloven” néven is emlegetett íratlan törvény tíz parancsolatot fogalmaz meg, amelyek lényege, hogy senki se gondolja magáról,
hogy különleges, vagy jobb másoknál. Aksel Sandemose szatirikus novellájában, amely
egy fiktív kis dán városról szól, az egyik fő gondolat aköré épül, hogy a megszokottól, valamint hétköznapitól eltérőnek lenni, illetve az alkalmazkodást elkerülni méltatlan és nem
megfelelő magatartás. Úgy vélem, a magyar azonnali fizetési projekt megvalósítása során
a Magyar Nemzeti Bankkal és a GIRO Zrt.-vel végzett közös munkánk során nyilvánvalóvá
vált, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk a RealTime24/7 megoldásunk révén,
ami egyben azt is jelenti, hogy megszegtük „Jante törvényét”, de ez talán így helyénvaló.
Különösen jó érzéssel töltött el a közös munkával kapcsolatban, hogy amikor mi büszkék
voltunk valamilyen jellemzőre vagy megközelítésre, azt mindig egészséges mértékű kétkedés fogadta a másik oldalon, ami – mint megértettük – abból az alaposságból fakadt, hogy
mélységében megértsék, mi van egy funkció vagy egy folyamat mögött. Így mi is jobban
láttuk, hogy mit vittünk véghez, és ezáltal az elvárásaink is komolyabbak lettek a közösen
elérhető célok tekintetében.
A Nets számára a magyar közösséggel való együttműködés végig érdekes és hasznos utazás volt, illetve még most is az. Kihívásokkal teli abban az értelemben, hogy egyértelmű
elkötelezettség és igen élénk érdeklődés mutatkozott egy valódi változás véghezvitele iránt
Magyarországon a társadalom, az emberek és a pénzügyi szolgáltatási környezet számára.
Amikor egy ilyen útra indulunk együtt, valami olyan történik az emberek és szervezetek
dinamikájában, amire igen érdekes és kifizetődő visszatekinteni.
A magyarországi elköteleződésünket megelőzően Dániában, Olaszországban, valamint
Szlovéniában is indítottunk már azonnali fizetési szolgáltatásokat, így szilárd alapunk volt
a megoldás alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok és megközelítések megosztására.
A magyar rendszer bevezetése kapcsán az egész folyamat során lenyűgözött az a képesség,
hogy mindig konstruktív és objektív módon megtalálják a kihívások leküzdésének módját.
Mindig vannak olyan területek, amikor az ember úgy érzi, hogy egyenes úton és könnyedén
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tud jelentős előrehaladást elérni, viszont amikor az út göröngyös vagy nehezebb részéhez ér,
könnyű valamilyen merev álláspontot felvenni az akadályok leküzdése vonatkozásában. Azt
kell mondanom, hogy a mi együttműködésünk során ez sohasem fordult elő. A kihívásokat
párbeszéd révén oldottuk meg annak érdekében, hogy megértsük, mire kell összpontosítani,
és kinek van a legjobb meglátása a megoldás megtalálása kapcsán.
2018. január 25-én, egy nagyon professzionális pályázati eljárás után együtt ünnepelhettük,
hogy Budapesten aláírásra került egy olyan megállapodás, ami egy új korszak kezdetét jelentette. Ennek a mottója pedig az volt, hogy modern szolgáltatásokat tegyünk elérhetővé
a megfelelő időben és a megfelelő tapasztalatok birtokában a valóban azonnali fizetési
élmény létrehozása érdekében.
A 2018. március 1-jén megtartott első konferencia, ahol az elvárások és mérföldkövek áttekintése érdekében összegyűlt a teljes bankközösség, magyar nyelven zajlott, és a magyar
jegybank volt olyan kedves, hogy tolmácsot biztosítson az egész esemény idejére. A kezdetektől fogva egyértelmű volt egy olyan szilárd menetrend alkalmazásának szükségessége,
amely lehetővé teszi egy minden bank számára kötelező megoldás bevezetésének biztosítását. A készpénz leváltásának és a súrlódásmentes fizetési élmény megteremtésének
gondolata kövezte ki az új megoldás bevezetésének az útját, amelynek keretében új módon
tranzaktálhatunk és lehetünk kapcsolatban egymással. Kényelem, azonnal, súrlódásmentes
fizetési élmény és innováció – ezek voltak a kulcsszavak, amelyeket erre a konferenciára
hoztunk. Mindezen elemek igaznak bizonyultak a későbbi megvalósítás során, és hosszú
évekig érvényesülni fognak Magyarországon.
A legfontosabb az volt, hogy a megvalósítás érdekében mielőbb elinduljunk a rajtgépből, így
2018 februárjában elkezdődött a közös projekt. Az alap a kezdetektől fogva a közös együttműködésre épült, így az első szállítást rekordidő alatt, már 2018. július 31-én teljesítettük.
Az ősz folyamán jelentős munkát végzett minden résztvevő, és minden sikeres implementáció középpontjában az együttműködés és a tudásmegosztás állt. Ez különösen fontos volt
a Nets számára, mivel az egyik követelmény a RealTime24/7 szoftverünk helyben, a GIRO
magyarországi adatközpontjában történő telepítése és futtatása volt.
A szolgáltatás indulását a magyar pénzügyi közösség kiemelt figyelemmel követte 2020.
március 2-án, és minden szem az első éles tranzakcióra szegeződött, amelyet a GIRO-nak
a Nets RealTime24/7 szoftverét felhasználó RT24 megoldásával kellett feldolgoznia. A GIRO
műveleti központjában a Nets-nek volt egy támogató csapata, amely együtt élte át ezt
a különleges pillanatot a GIRO munkatársaival, akik elhivatottan dolgoztak azon, hogy
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eljuthassunk idáig. Szerencsére minden jól ment, és órákon belül tranzakciók százezrei
kerültek sikeresen végrehajtásra, ami dicsőséges momentum volt a GIRO számára, a pénzforgalom új lebonyolítási módjainak megjelenését jelezve Magyarországon.
Az új azonnali fizetési rendszer nemcsak gyorsabban fogja lebonyolítani az átutalási tranzakciókat, hanem az egyszerűség és kényelem szempontjából a végfelhasználók közvetlenül
is profitálhatnak a GIRO megoldásába ágyazott képességekből és jellemzőkből.
A végfelhasználók számára előnyös lesz az a lehetőség, hogy a számlaszámokat például
mobiltelefonszámmal helyettesítsék vagy QR-kód alapján kezdeményezzenek fizetéseket,
lehetővé téve új fizetési módok elterjedését. A személyek közötti pénzküldés az egyik olyan
nyilvánvaló terület, ami ezzel a technológiával forradalmasítható.
A jelenleg készpénztől függő vállalkozások számára ugyancsak hasznosak lehetnek a GIRO
által lehetővé tett azonnali fizetések. A tranzakciókat egy úgynevezett fizetési kérelem
funkció alapján is végre lehet hajtani, amikor is a kereskedő például egy mobilalkalmazás
révén kérheti fel a fogyasztókat a fizetésre. Ezek a tranzakciók a készpénzes fizetésekhez
hasonló módon azonnal lezajlanak, és a kereskedő az árucsere megtörténtekor hozzájut az
ellenértékhez, így a pénz gyorsan és biztonságosan – csökkentve a kockázatot – közvetlenül
a kereskedő számlájára kerül.
Érdekes lesz majd visszatekinteni arra, hogy miként fejlődött a pénzforgalom Magyarországon, de nem túlzás azt mondani, hogy 2020. március 2. több, mint különleges nap
volt a GIRO számára. Március 2. jelentette a gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb
fizetések új lehetőségeinek bevezetését Magyarországon − az egész társadalom javára.
A banki és FinTech közösség óriási érdeklődése is azt mutatja, hogy a jegybank által felvázolt
lépések a kiterjedt innováció katalizátorai voltak. Ezt tanúsítják a FinTechZone rendszeres
eseményei is, amelyek keretén belül az előadásokon és eszmecseréken túlmenően megnyilvánuló széles körű érdeklődés azt bizonyítja, hogy Magyarországon az azonnali fizetés
jelenti az új normát.
Az út ugyanakkor még csak most kezdődött, azonban mi a Nets-nél megtisztelőnek érezzük,
hogy ennek a részesei lehetünk, és támogathatjuk a Magyar Nemzeti Bankot, a GIRO-t és
a GIRO partnereit a technológia lehetőségeinek kiaknázásában, valamint új szolgáltatások
nyújtásában a magyar társadalom javára.
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A jövőbe tekintve a lehetőségek korlátlanok, és hisszük, hogy az elkövetkező években sok
irányba mehetünk. A vállalkozások közötti súrlódásmentes fizetések biztosítására való fokozott összpontosítás az egyik legnyilvánvalóbb terület, ahol hasznosak lesznek az azonnali
fizetések. Azok az ellátási láncok, amelyeket súrlódásmentes elektronikus számlázással
lehet támogatni, jól időzített szolgáltatásnyújtással és az ahhoz kapcsolódó fizetésekkel,
prosperálni fognak ebben az ökoszisztémában. Előretekintve az várható, hogy az azonnali
fizetéseket idővel észrevehetetlenné fogják tenni az újonnan megjelenő szolgáltatások,
elősegítve a mindennapi élet szerves részévé történő válásukat. Nemcsak egy új norma
jön létre, hanem egy új életmód is kialakul, az ügyintézés és együttműködés új formájának
a megvalósulásával, Magyarország fejlődésének a szolgálatában.
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Becsei András

Magyar Bankszövetség – 2019. július és 2020. május között a projekt
megvalósítási szakaszában a szervezet elnöke

Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetése:
a készpénz trónfosztásának kezdete
Ha néhány év múlva visszatekintünk a 2020-as évre, minden bizonnyal a világjárvány okozta
rendkívüli megpróbáltatások mellett a pénzügyi digitalizáció egyik mérföldköveként emlékezhetünk majd erre az időszakra. A veszélyhelyzet pillanatok alatt átalakította a megszokott világunkat, megkérdőjeleződtek a tegnap igazságai, és korábban érinthetetlennek hitt
tabuk is romba dőltek. Átalakult az oktatás, a mindennapi munkavégzés, a családi és baráti
kapcsolataink és nem utolsósorban a bankolási szokásaink is. Abban, hogy az ügyfeleink
a járványhelyzet alatt is a megszokott hatékonysággal tudták intézni pénzügyeiket, döntő
szerepe volt a magyar bankok elmúlt években végrehajtott informatikai fejlesztéseinek.
Ezek közül talán a legnagyobb volumenű, a teljes lakosságot érintő és a hazai pénzforgalmi infrastruktúrát alapjaiban átalakító projekt az azonnali fizetési szolgáltatás márciusi
bevezetése volt.

BANKOK A FOLYAMATOS MEGÚJULÁS ÚTJÁN
A bankok hagyományosan elkötelezettek az innováció mellett. Az innovációnál ugyanakkor többünknek a 2010-es évekbeli FinTech cégek fejlesztései, vagy a közösségi portálok
pénzügyi újításai jutnak eszünkbe (pl. a Tencent cég által tulajdonolt WeChat pénzügyi
szolgáltatásai egyszerűsített formátumban már 2014-től elérhetőek voltak). Mindazonáltal
a most használt technológiák alapjait a bankok az 1950-es évektől kezdve, több évtizeden
keresztül rakták le. A modern hitelkártya első verziói már 1958-ban megjelentek, amellyel
már lehetett fizetni a kereskedőknél. Természetesen az elterjedést segítette az 1979-ben
megjelenő kártyaterminál, így többé nem volt szükség felhívni a bankot a kártyaelfogadás

75

III. Akik az országos projekt koordinálásában kiemelkedő szerepet vállaltak

engedélyezésére. Az internetes banki szolgáltatások a kilencvenes években már több banknál megjelentek, az online átutalások és fizetések pedig az ezredfordulón. Ha belegondolunk, akkor a dotcom lufi már közel 20 éve ki is pukkant. Az elmúlt évtizedben a hagyományos bankok és a FinTech cégek kapcsolata is átalakult, a diszruptív szereplők többsége
a bankok partnerévé vált, és az általuk javasolt megoldások mára az univerzális bankok
szolgáltatásait színesítik. Összefoglalva, a most használt technológiák nagy része már velünk
volt az elmúlt 6 évtizedben, a pénzügyi szektor jelentős fejlesztéseket hajtott végre, hogy
minél egyszerűbbek legyenek a mindennapi pénzügyeink. Az azonnali fizetési szolgáltatás
ezt a folyamatot koronázta meg, hiszen a készpénz egyszerűségét és egyidejűségét hozta
el az elektronikus fizetéseknél is.
Az elmúlt időszakban az informatikai kapacitások jelentős hányadát lekötő jogszabályi
megfelelés biztosítása mellett komoly erőforrásokat fordítottak a digitális fejlesztésekre
is. Ezek egy része az ügyfelek számára kevésbé érzékelhető és a bankok belső informatikai
infrastruktúrájának megújítását szolgálják, azonban számos olyan fejlesztéssel is előállt
a szektor, amelyek kézzelfogható ügyfélélmény-javulást eredményeztek. Az online számlanyitási folyamat mellett ma már a személyi kölcsön is elérhető elejétől a végéig online
folyamattal. A bankoknál ötletekben nincs hiány, ám ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak,
több esetben a jogszabályi környezet módosítása is szükséges. Ezekre a módosításokra
tett javaslatot a Bankszövetség 22 pontos digitalizációs csomagja, amelyből – reményeim
szerint – e sorok megjelenésekor több javaslat már meg is valósult.
A digitalizációs javaslatokat négy nagy csoportba lehet sorolni. Egyrészt a nyilvánvaló törvényi korlátok megszüntetésére tettünk javaslatot. Azaz, amikor egy jogszabály mondja
ki, hogy csak papíralapon lehet valamely pénzügyi műveletet elvégezni, ez például az ingatlanhitel-folyamatnál többször is előfordul. Másrészt az újító megoldásokat néztük át,
például az e-ügyintézési törvény lehetőségeit hogyan lehetne felhasználni. Harmadrészt
arra lettünk figyelmesek, hogy több szereplő önmagában jelentős digitális fejlesztést valósított meg. Ezek azonban önálló digitális szigetként működnek, sajnos ezen szigeteket
csak az ügyfelek − kezükben a pecsétes papírokkal − kötik össze. Az egyik szereplő digitális
folyamattal előállított papírját az ügyfél átviszi egy másik szereplőhöz, aki a papíron szereplő
adatokat rögzíti, majd ismét egy digitális folyamatban feldolgozza. Ebbe a körbe sorolható
például a földhivatali eljárások digitalizálása. Negyedrészt, és erre jó példa az azonnali
fizetési szolgáltatás, a készpénzállomány növekedési ütemének csökkentésére egy önálló
tanulmány is megjelent a digitális javaslatok részeként. Egy további fontos alapelv is megjelent a tanulmányban: az „azonos tevékenység azonos szabályozás” elv érvényesüljön. Azaz
a FinTech cégekkel hasonló szabályozás legyen érvényes a bankokra is: vagy a feleslegesen
bürokratikus szabályozást a bankok esetén is törölje el a jogalkotó, vagy a fogyasztókat
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jogosan védő elveknek a FinTech cégek is vessék alá magukat. Az idei Wirecard botrány, ami
az elmúlt évtizedek legnagyobb vállalati bűncselekménye volt Németországban, a FinTech
cégek árnyoldalára is ráirányította a figyelmet. Mindezek mellett fontos szempont az is,
hogy az adóterhelés is ugyanaz legyen a pénzügyi szektorban.

AZONNALI FIZETÉS – JÓKOR, JÓ HELYEN
Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetése a fenti innovációs folyamatot egészítette ki,
és a pénzforgalmi szolgáltatások terén több fejlesztési lehetőséget is magában rejtő működési modellt hozott létre. Egy olyan rendszert sikerült megalkotni, amely ténylegesen
megkönnyíti a lakosság mindennapi pénzügyeinek intézését. A szektor elkötelezettségét
jelzi, hogy a becslések szerint az elmúlt 3-4 évben a hazai bankszektor több tízmilliárd
forintot fizetett ki külső informatikai beszállítóknak az azonnali fizetési rendszer megvalósítása érdekében. Ehhez adjuk hozzá a bankok állományában lévő kollégák többszázezer
munkaóráját, és rögtön meglátjuk, hogy az azonnali fizetés bevezetése a maga mintegy
40 milliárd forintos költségével valószínűleg a hazai bankszektor valaha volt legnagyobb
egyszeri beruházása volt.
Amellett sem szabad elmenni szó nélkül, hogy a hazai megvalósítás – sebességében és
összetettségében – világviszonylatban is egyedi volt, ilyen módon még sehol sem történt
meg a rendszer kiépítése. A másodlagos azonosítók bevezetése és alkalmazása, valamint
a fizetési kérelem funkció kiépíthetősége komoly fejlesztési lehetőségeket rejt magában,
amelyek mentén számos kiegészítő szolgáltatást lehet majd építeni az infrastruktúrára
(pl. közüzemi számlák küldése a fogyasztóknak, akik egy gombnyomással elektronikusan
kifizethetik azokat). Hungarikum, hogy a bankoknak kötelezően csatlakozniuk kellett a szolgáltatáshoz, a világ más országaiban általában az önkéntes csatlakozást választották, ahol
pedig kötelező volt a csatlakozás, ott alacsony volt a fizetés felső limitje. A magyarországi
10 millió forintos (mintegy 30 ezer euró) azonnali átutalási plafon jóval magasabb a másutt
alkalmazott felső határnál, és a hazai pénzforgalom szinte egészét lefedi. A tranzakciók 97
százaléka ugyanis nem éri el a 10 millió forintos határt. A küldés nagyon rövid idő − alig
néhány másodperc − alatt zajlik le, ez Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban például
háromszor több időt vesz igénybe.
Az azonnali fizetés bevezetésével egyik napról a másikra megtörtént a készpénz, mint kényelmes fizetési eszköz trónfosztásának kezdete. A jövőben például egy ingatlan adásvétele esetében nem kell többé készpénzben fizetnünk a foglalót, mert az eladóhoz azonnal
megérkezik az átutalt összeg. Többé nem kell autóvásárláskor bevásárlószatyorba rejtett
pénzkötegeket szorongatva zötykölődnünk valamelyik tömegközlekedési eszközön, hanem
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egy gombnyomással azonnal át tudjuk utalni a 10 millió forint alatti összeget az eladónak.
Ráadásul a banki üzemidőt sem kell már észben tartanunk, az utalás bármikor teljesül,
éjjel-nappal és hétvégén is. A készpénz primátusának megdöntése a nemzetgazdaság
szempontjából már önmagában is kedvező: a nagyfokú készpénzhasználat visszaszorítása
becslések szerint évente akár 400−500 milliárd forint költségvetési többletbevételt eredményezhet.
A márciusi start is jó döntésnek bizonyult. A jegybank, a GIRO és a bankszektor közötti
konstruktív együttműködésnek köszönhetően a bankoknak kellő ideje volt a szükséges tesztelési folyamat elvégzésére, ennek köszönhetően a szolgáltatás tulajdonképpen hibátlanul
indult el 2020. március 2-án hétfőn, 00:00 perckor. Bár akkor még nem sejtettük, de aztán
a veszélyhelyzet alatt sokszor sóhajtottunk fel megkönnyebbülten a kollégáimmal, amikor
arra gondoltunk, hogy milyen megoldhatatlan helyzet elé állított volna minket, ha egy
kevésbé kimunkált rendszer hibáit otthoni munkavégzés mellett kellett volna kijavítania
a fejlesztőinknek. Az azonnali fizetés komoly egészségvédelmi funkciót is betöltött, mivel
hatékony alternatívaként szolgált a készpénzhasználattal szemben.
Az azonnali fizetés további jövőjét a szabályozási környezet is befolyásolja. A pénzügyi tranzakciós illeték évek óta versenyhátrányt jelent, miközben a külföldi székhelyű FinTech cégek
számlái közötti átutalásokat nem terheli illeték. Ahhoz, hogy hosszabb távon a magyarországi pénzügyi szektorban „országhatáron belül” maradjanak a pénzügyi tranzakciók, fontos
pillér lenne a tranzakciós illeték teljes kivezetése a lakossági elektronikus átutalásoknál.
Végezetül álljon itt néhány személyes élmény és köszönetnyilvánítás. Több mint ezer szakértő dolgozott az azonnali fizetés bevezetésén, mindannyiukat köszönet illeti. Elsőként Dr.
Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a projekt fő szponzorát emelem ki.
Továbbá a folyamatot tevékenyen végigkísérte Dr. Patai Mihály, aki kezdetben még a Magyar
Bankszövetség elnökeként, Dr. Gerhardt Ferenccel, a Magyar Nemzeti Bank akkori alelnökével együttműködve vett részt a megvalósítás keretfeltételeinek kialakításában, majd 2020
márciusában, immár a Magyar Nemzeti Bank alelnökeként ő vágta át a szalagot a rendszer
éles indulásakor. Úgy gondolom, hogy az ő megfontolt lényeglátásának kulcsszerepe volt
az azonnali fizetési szolgáltatás elindításának sikerében.
A 2020-as év első hónapjaiban az azonnali fizetési rendszer bevezetése a Magyar Bankszövetség működését is sajátos keretbe foglalta. A koronavírus-járványt megelőző utolsó sajtónyilvános rendezvény az a március 2-i sajtótájékoztató volt, ahol a Bankszövetség elnökeként
Dr. Patai Mihály MNB-alelnökkel együtt ismertettük az új rendszer működését és előnyeit.
Ezt követően a kijárási korlátozás alatti videókonferenciákban bővelkedő időszak után az
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első személyes rendezvény a Bankszövetség testületi ülését megelőző Aranykaptár-díjak
átadása volt. Az idei évben a banki kollégák mellett Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank
pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója és dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a GIRO Zrt. vezérigazgatója részesültek díjazásban az azonnali fizetési
rendszer kialakításában és elindításában végzett meghatározó munkájukért.
Mégegyszer: a köszönet minden banki kollégát és külső fejlesztőt, szakértőt illeti, hiszen
nélkülük ez a projekt ilyen minőségben nem jöhetett volna létre. A három évig tartó, kihívásokkal, sikerekkel és mélypontokkal tarkított munkafolyamat ugyan márciusban lezárult,
de az azonnali fizetési szolgáltatás fejlesztése, a szolgáltatás bővítése még korántsem ért
véget. Cél a készpénzhasználat észszerű mértékű visszaszorítása. Sok erőt kívánok ehhez
minden résztvevőnek!

79

Prof. Dr. Kovács Levente

Magyar Bankszövetség – Főtitkár

Az azonnali fizetési rendszer indulásának
történeti beágyazottsága és banki
szempontjai
A magyarországi kisértékű fizetési forgalom átfutási idő szerinti bontásban is három ugrásszerű lépésben (napon túli, napon belüli, azonnali) jutott el a 2020. március 2-án debütált
azonnali fizetési rendszerhez, azaz az AFR-hez. Ezzel a magyar bankrendszer világviszonylatban is jelentékenyen lépett előre, hiszen a régiónkban − elsőként nálunk − az azonnali
fizetési rendszer nem felárért nyújtott extra szolgáltatást, hanem a fizetésforgalom alaprendszere lett. Az átfutási idő és az opcionális szolgáltatások meghaladják például az euróra
felépített páneurópai azonnali fizetési modell, az SCT Inst. szolgáltatását. A sikeres indulás,
az új rendszer szakmai és társadalmi fogadtatása igazolja a létesítésével kapcsolatos koncepciót és az arról szóló döntés helyességét. A koronavírus teremtette társadalmi digitális
ugrás pedig az időszerűségre bizonyíték, hiszen az AFR az egyik pillére volt a gazdaság
életben tartásának ebben az időszakban.
Mindenekelőtt örömömnek szeretnék hangot adni az emlékkötet gondolata kapcsán, és
megköszönni a lehetőséget, hogy megoszthatom a projekttel kapcsolatos emlékeimet és
tapasztalataimat ennek az írásnak a révén az olvasókkal, a többi résztvevővel és reményeim
szerint a jövő generációk szakembereivel is, valamelyest történelmi távlatot nyújtva nekik
a fontosabb események kiemelésével és felidézésével. Meggyőződésem, hogy nemcsak
a létrehozott világszínvonalú infrastruktúrával teremtett anyagi értéket a szektor közössége,
együttműködése révén, hanem az emlékkötettel magával is tovább folyik az értékteremtés
a társadalom egyéb, szellemi, civilizációs értékeit illetően is.
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Az emlékkötet kapcsán előjöttek olyan, a pénzforgalomhoz kötődő korábbi események, mint
a hazai pénz- és elszámolásforgalom mérföldkövei, amelyek elvezettek az AFR-hez. Az első
ilyen említésre méltó tény a GIRO Zrt. szerepének változása és fejlődése.

A GIRO ZRT. SZEREPFELFOGÁSÁNAK VÁLTOZÁSA ÉS FEJLŐDÉSE
A GIRO Rt. (majd Zrt.) három évtizedes történetét áttekintve, irányító testületi tagként
három különböző szerepfelfogást láttam az elszámolóház vezetése, illetve tulajdonosi elvárások alapján.
Az első, leghosszabb időszakban a klíringtagok (kereskedelmi bankok és a jegybank) tulajdonában lévő elszámolóház, a saját menedzsment vezetésével a tagok igényeit konszenzusra
hozva, a követelményspecifikáció meghatározásában aktív MNB közreműködése mellett,
saját fejlesztésű rendszert hozott létre. A hitelintézetek és az MNB együttműködésének
eredményeként 1994-ben megkezdte működését a BKR – a Bankközi Klíring Rendszer.
Mondhatni, a szóban forgó 15 – 20 évet felölelő korszakban a GIRO Rt./Zrt. a bankszektor
háttérintézményeként működött. Figyelemre méltó fejlesztés volt még ebben a korszakban
a csoportos átutalás és -beszedés elszámolásának bevezetése (1997), majd 2009-ben az
InterGiro1 (IG1) éjszakai platform megújítása. Ezt a korszakot Szamosi László vezérigazgató
úr és Braun Péter igazgatósági tag/elnök úr aktivitása határozta meg.
A következő állomásnak a napközbeni elszámolásra történő áttérés tekinthető, ami az elszámolóházi szoftver- és hardvercserén kívül nem járt együtt jelentős klíringtagi fejlesztéssel. E
megoldásban elfogadásra kerültek a fokozódó ügyfél, valamint a float kivezetésével kapcsolatos jegybanki elvárások, továbbá közrejátszott az is, hogy több szomszédos országban is
sikeresen elindult a napközbeni többszöri elszámolási szolgáltatás. A fejlesztés eredményeként 2012. július 2-án – az ún. négy-órás szabály alkalmazásával – napi öt ciklussal elindult
a napközi elszámolási szolgáltatás. Miután a jegybank százszázalékos tulajdont szerzett
a GIRO Zrt.-ben, elvárásának megfelelően 2015. szeptember 7-étől ötről tízre emelkedett
a napi elszámolási ciklusok száma két órára csökkentve − nyitvatartási időben − az elszámolás és kiegyenlítés időtartamát. Ha jellemezni kellene ebben a bő öt esztendőben a GIRO
Zrt. tevékenységét, akkor talán a háttérintézményként működő informatikai szolgáltató
lenne a legmegfelelőbb kifejezés. Előretekintést a BISZ Zrt. megvásárlása, illetve a GIRinfO
szolgáltatás elindítása jelentett. Ezt a korszakot Legeza Péter vezérigazgató vezetése, illetve
az igazgatóságban megjelenő érdekek konszenzusra hozásának nehézségei jellemezték.
A harmadik korszak 2014-ben kezdődött, amikor a GIRO Zrt. tulajdonosa az MNB mint központi bank, katalizátorként megalkotta és nyilvános konzultációra bocsátotta az azonnali fizetésről szóló koncepcióját, amely a későbbiekben megvalósulva valóságos paradigmaváltást
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eredményezett a hazai pénzforgalomban, elérve az Európai Központi Bank által meghirdetett normát, a kisösszegű nagy volumenű elektronikus fizetések terén a készpénzes fizetés
nyújtotta azonnaliság élményét. A GIRO Zrt. – miután feladata szerint neki kellett létrehozni
az új infrastruktúra központi egységét, az elszámoló művet, és az országos projekt központi
szereplőjeként összehangolni a pénzforgalmi szolgáltatók rendszerszintű együttműködését – korábbi szerepe is megváltozott, informatikai szolgáltatóból innovatív, iránykijelölő
szervezetté lépett elő. De nemcsak a GIRO Zrt. szerepe változott meg, mivel az azonnali
fizetési rendszer (AFR) a pénzforgalmi szolgáltatók kötelező elszámoló rendszer tagsága,
részükről fegyelmezett együttműködést és az AFR technológiai természetéből következően
jelentős anyagi ráfordítást és komoly informatikai fejlesztést vont maga után. Az előzőeknek
megfelelően a GIRO Zrt. szerepfelfogása is átalakult, hiszen a pénzforgalom meghatározó,
távlatokat kijelölő intézményévé vált. Ezt a korszakot dr. Selmeczi-Kovács Zsolt vezérigazgató
és Bartha Lajos az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető
igazgató elkötelezett munkássága jellemzi.

AZ AFR PROJEKT – BANKKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFR
MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
Kétségtelen tény, hogy az elmúlt évek első számú prioritása a pénzforgalom és fizetési
rendszerek területén az AFR indulására történő kötelező felkészülés volt mind a rendszert
üzemeltető GIRO Zrt., mind pedig résztvevő tagszervezeteink részéről.
Ennek megfelelően tagbankjaink jelentős szakértői kapacitást biztosítottak a GIRO Zrt. által
felállított és működtetett Országos projekt munkacsoportjaiba már induláskor, valamint
azon túl is, a Bankszövetség Pénzforgalmi munkacsoportjának keretében. Rendszeres ülésezéssel – mintegy független kiegészítéseként a projektszervezetben folyó munkának, de
a GIRO Zrt. és az MNB képviselőinek bevonásával – megvitatásra kerültek szabályozási,
jogi értelmezési, az elszámoló művel kapcsolatos működési és folyamatszervezési, az üzenetek tartalmát és áramlási sémáit, valamint a másodlagos azonosítókat, a banki belső
rendszerekkel való kapcsolódást érintő kérdések. Majd a közös gondolkodás eredményeként született következtetések beépítésre is kerültek az MNB pénzforgalmi rendeletébe.
Az opcionálisan bevezetendő fizetési kérelem szolgáltatással külön üléssorozat keretében
foglalkoztak a szakértők. Örömmel vettük, hogy az e témában keletkezett elgondolások és
javaslatok nagy részét is figyelembe vette az MNB. A rendszer kulcsfontosságú elemével,
a likviditáskezelés elveivel és mechanizmusával a Bankszövetség Treasury munkacsoportja
kiemelten foglalkozott, a közösen megfogalmazott igények beépítésre kerültek a rendszerbe. Már 2018-ban megkezdődtek az AFR teszteléséhez szükséges előkészületek, amelyben
szintén részt vettek tagbankjaink szakértői a Pénzforgalmi munkacsoport e témára dedikált
rendszeres ülésein. Az Országos projekt szervezetének keretében közreműködtünk annak
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a Jogi munkacsoportnak a kialakításában és megszervezésében is, amelynek célja a rendszer tagsági feltételeinek és üzlet szabályzatának az elkészítése. Ki kell emelni még két felső
szintű, vezérigazgatói értekezletet, amelyen a jegybanki vezetők bemutatták, értékelték
és vitára bocsátották az országos projekt állását, a rendszerindításhoz szükséges feltételeket, valamint bemutatták a GIRO AFR működéséhez bevezetni kívánt új árazási modelljét.
A Bankszövetség heti gyakorisággal tesztfórumot is szervezett a tagbankok részére az MNB
és a GIRO Zrt. szakértőinek bevonásával a gördülékeny és eredményes indulás érdekében.
Az MNB rendelete, igen feszes munkaterv birtokában, először 2019. július 1-jében állapította meg az azonnali fizetési szolgáltatás nyújtásának, illetve a széles nagyközönség általi
használatba vételének megkezdését. Ennek érdekében a Projekt Irányító Bizottsága (PIB),
amelyben a Magyar Bankszövetség főtitkáraként képviseltem a bankszektort, folyamatosan nyomon követte az egyes szereplők felkészülését. A PIB javaslatára az MNB Pénzügyi
Stabilitási Tanácsa 2019. májusi ülésén az azonnali fizetési szolgáltatás indulásával kapcsolatos lehetséges kockázatokat mérlegelve a szolgáltatás széles nagyközönség általi igénybe
vehetőségének indulási határidejét 2020. március 2-ra halasztotta. A döntést egyfelől az
indokolta, hogy a hazai pénzforgalmi szolgáltatóknak kötelező a részvétel a projektben, és
a központi rendszerhez történő csatlakozáskor a résztvevőknek egyedileg is és együttesen
is teljességgel meg kell felelniük a követelményeknek. Tehát, a rendszer csak a kockázatokat
a lehető legalacsonyabb szintre szorítva, százszázalékos felkészültséggel kezdhette meg működését. Másfelől a döntés alapján a központi infrastruktúra éles működésbe állhatott 2019.
június 3-ától, és ettől kezdve valós bankközi tranzakciókat lehetett lebonyolítani a résztvevő
pénzforgalmi szolgáltatók között, de csak korlátozott összeggel, az ügyféltételek kizárásával.
A teljes körű és éles indulásig a PIB az akkor hátralévő háromnegyed évre vonatkozóan emelt követelmények melletti próbaüzemi menetrendet írt elő. Elvárás volt továbbá
a pénzforgalmi szolgáltatók irányába a végfelhasználói szolgáltatások és a fizetési kérelem
üzenetek feldolgozásának fejlesztése 2020. március 2-ára. Az MNB és a GIRO Zrt. szigorúan
nyomon követte a felkészülést, illetve értékelte a tesztelési követelmények elérését mind
rendszer, mind rendszertagi szinten. Megállapításait még 2019 októberében ismertette
egy vezérigazgatói tájékoztató keretében. Ugyancsak azon az ülésen került előtérbe a rendszerbe kötelezően és opcionálisan beküldhető tranzakciók körének (pl. vállalati kötegek)
kérdése, mivel az egyes rendszertagok feldolgozásuk tekintetében akár jelentősen eltérő
feldolgozási kapacitással rendelkezhetnek, ami rendszerszintű kockázat realizálódásához,
„elárasztáshoz” vezethet. E kockázat szabályozás révén történő kizárására tettünk bankszövetségi javaslatot, majd meghívtuk az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságának és
a tagbankoknak a szakértőit a szükséges szabályozás kialakítására. Mindezek eredményeként
az MNB pénzforgalmi rendeletében meghatározásra került a vállalati kötegelt és a vele
egy tekintet – azaz nem azonnali feldolgozási kötelezettség – alá eső tranzakciók köre, és
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azok kezelési módja az AFR éles indulásától az érintett tranzakciók induló időszaki teljes
kitiltásával, illetve 2020 szeptemberétől adott frekvencia melletti forgalmazhatóságával.
A bankközi együttműködés mint érték melletti elköteleződéssel párhuzamosan hangsúlyozni
kell azt a tényt is, hogy tagjaink egyenként és együttesen is jelentős anyagi kötelezettséget
vállaltak az AFR megvalósításával. A szektor becslése szerint közel 40 milliárd forintnyi
összeget fordítottak az új technológia és infrastruktúra bevezetésére több százezer munkaóra ráfordítással egyetemben1, amihez számos esetben még a saját rendszerek cseréje,
fejlesztési költségei is hozzáadódtak.

AKIK NÉLKÜL A SIKER NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE
Végül, de nem utolsósorban szeretnék megemlékezni és hálás köszönetet mondani személy
szerint azoknak a kulcsszereplőknek, akik oroszlánrészt vállaltak abban, hogy a hazai pénzforgalom és infrastruktúrája a digitalizációs kor követelményeinek megfelelően megújult.
Habár a sort már csak a rang miatt is Dr. Matolcsy György jegybankelnök úrral kellene
kezdenem, ezt most az átfogó pénzügyi piacfejlesztési aktivitás miatt kezdem vele. Dr.
Matolcsy György jegybankelnök úr irányítása alatt az MNB aktív gazdasági és tulajdonosi
szerepvállalásának köszönhetően nemcsak a Budapesti Értéktőzsde és a KELER Zrt., hanem
a GIRO Zrt. is modern, a piacot formáló, 21. századi pénzügyi szolgáltatóvá vált.
Az azonnali fizetési rendszer megfelelő indulási időpontjának meghatározásában és sikeres elindításában döntő szerepe volt Dr. Patai Mihály jegybanki alelnök úrnak, korábbi
bankszövetségi elnöknek, aki munkatapasztalatából adódóan minden szereplő oldaláról
és „belülről” is ismerte a projekt és projekttagok helyzetét. Szakmai tekintélye, konszenzusteremtő képessége sokat segített abban, hogy a szereplők egységesen és felkészülten
álltak a rajtvonalra 2020. március 2-án.
A projekt előkészítésében, elindításában majd irányításában érdemi szerepet vállalt a jelentős bankszakmai és banki informatikai tapasztalatokkal rendelkező Dr. Gerhardt Ferenc
jegybanki alelnök úr, a GIRO Igazgatóság elnöke.
Elévülhetetlen érdemei vannak Bartha Lajos2 ügyvezető igazgató úrnak az AFR elvi alapjainak letételében és aztán kivitelezésében, amelyben érvényesítette mindazt a szakmai

 ecsei András: Március másodikán indul az azonnali fizetési rendszer, Világgazdaság 2020. január 22.
B
13. oldal
2
Bartha Lajos 2020-ban a Magyar Bankszövetség Aranykaptár-díjában részesült e munkájáért.
1
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tapasztalatát, amelyet a napközbeni elszámolási rendszer megvalósítása során szerzett. Nem
beszélve arról, hogy így személye élő kapcsolatot biztosított és folyamatosságot teremtett
az egymást követő infrastrukturális fejlesztésekben.
Külön ki kell emelnem a minden terhet megmozgatni képes dr. Selmeczi-Kovács Zsolt3,
a GIRO Zrt. vezérigazgatójának munkáját is, aki nagy szakmai odaadással és alázattal, kitartóan vitte végig a projekt ügyét. Ebben szorosan együttműködött a hol felvigyázó, hol
tulajdonosi szerepben megjelenő MNB-vel, a klíringtagokkal, a Bankszövetséggel és a Projekt Irányító Bizottsággal.
A sikeres projektek mögött gyakran van egy háttérember, a projektgazda, akiről nem feledkezhetünk el, hiszen a munka felosztásakor is bőven adtunk neki. Bakati Gábor a projekt
megvalósításának első pillanatától az utolsóig rendkívül nagy súlyt helyezett arra, hogy
az érintettek számára megfelelő közeget alakítson ki az együttműködéshez. Nyílt szakmai
légkört teremtett az érdemi munkához, így elkerülve vagy feloldva azokat a nehézségeket,
amelyek óhatatlanul fellépnek ilyen nagyszámú szereplő között.
A sikeres projektek mögött természetesen van egy rendkívül felkészült és munkája iránt
elkötelezett szakembergárda is, banki pénzforgalmi és GIRO-s munkatársak, informatikusok,
akik a projekt esztendei alatt több százezer munkaórát ráfordítva a cél megvalósítására
folyamatosan tették a dolgukat, egyszóval helyt álltak. Munkájuk eredménye önmagáért
beszél, amiért köszönet illeti őket.

ZÁRÓ GONDOLAT
Az azonnali fizetési rendszer sikeres indulását követően jól vizsgázott, hibátlanul biztosítja
a belföldi forintátutalási infrastruktúrát. Az előre nem látott COVID-19 járvány idején, az
azonnaliság révén kulcsszerep hárult rá a gazdaság működtetése érdekében. A magyar
társadalom számára a járványhelyzet együtt járt az alkalmazott digitális megoldások robbanásszerű elterjedésével. Az AFR, mint 21. századi pénzügyi infrastruktúra alapján ezért
megalapozottan készülhetünk azokra az új digitális pénzforgalmi szolgáltatásokra, melyek
a készpénz visszaszorítását, a hatékonyabb pénzgazdálkodást, a kifehéredő gazdaságot, az
innovációt és a felgyorsult gazdasági fejlődést fogják támogatni.
Mindezért hála és elismerés a Magyar Nemzeti Bank, a GIRO Zrt. és a kereskedelmi bankok
azon vezetőinek és munkatársainak, akik az azonnali fizetési rendszer kigondolásában, kifejlesztésében, tesztelésében, alkalmazásában és szabályozásában részt vettek.
3

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt 2020-ban a Magyar Bankszövetség Aranykaptár-díjában részesült e munkájáért.
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Dunai Péter

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Főtitkár

Dimenzióváltás a magyar pénzügyi
rendszerben: Kamarai tapasztalatok az
azonnali fizetési rendszerről
A hazai mikro-, kis- és középvállalatok adják a magyar gazdaság gerincét, jelentik a fenntartható gazdasági és társadalmi növekedés biztos bázisát, és a foglalkoztatásban is meghatározó szerepet töltenek be. Mindezekre tekintettel kiemelt fontosságú ezen szektor mindenkori
fejlesztése, a tágan értelmezett külső környezethez történő alkalmazkodásuk támogatása,
amely magában foglalja a termelékenység és hatékonyság javítását, a külpiacra jutás lehetőségének kiszélesítését, és a vállalkozói/pénzügyi tudatosság hatékony növelését is.
Az elmúlt időszak turbulens társadalmi és gazdasági változásai megfelelő tudatosságot,
pénzügyi elhatározottságot igényelnek a piaci szereplőktől, amely gondolat elvezet a megfelelő szintű pénzügyi kultúra szükségességéhez. A pénzügyi kultúra folyamatos fejlesztése
egyre gyakrabban megfogalmazott célkitűzés a nemzetgazdaságokban, így hazánkban is,
hiszen a pénzügyi kultúra szintje, annak minősége valamennyi gazdasági szereplő közös
érdeke. Az elmúlt néhány évben számos nemzetközi tudományos tanulmány alátámasztotta,
hogy a pénzügyi kultúra minőségének javítása nemcsak a háztartások és a vállalkozások,
hanem az állam érdeke is, hiszen azok a nemzetgazdaságok, amelyek magasabb szintű pénzügyi kultúrával rendelkeznek, többnyire versenyképesebb – így nemzetközileg is előnyösebb
– pozícióban helyezkednek el. Összességében kijelenthető, hogy Magyarország stabil, fenntartható gazdasági növekedéséhez, versenyképességének fokozásához pénzügyileg tudatos,
széles körű, a mai kornak megfelelő ismeretekkel rendelkező vállalkozásokra van szükség.
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Fenti gondolatok egyértelműen szoros korrelációban állnak a modern fizetési rendszerekkel,
amelyek egyik alapvető eleme az azonnali fizetési rendszer. Ezen modell kialakítása már sok
országban megtörtént vagy jelenleg zajlik a tervezés, vagy a kivitelezés fázisa. Magyarország
sem maradhat le a digitális átalakulás területén, hiszen mindez egyértelműen olyan tényezőnek tekinthető, amely a versenyképesség területén kiemelkedően fontos szerepet képvisel.
Ezt felismerve a Magyar Nemzeti Bank is megtette a szükséges lépéseket, és már 2017-ben
kialakította az új szabályozás alapjait. Megjegyezzük, hogy Magyarország volt az első olyan
európai ország, ahol jogszabályi kötelezettség volt a rendszer létrehozása és működtetése.
Az MNB ezzel a lépésével hozzájárult az ország hosszú távú versenyképességének növeléséhez, amelyhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogató partnerként csatlakozott.
Az MKIK elkötelezett a hazai vállalatok támogatásáért, fejlesztéséért. Erre tekintettel az
MKIK a rendszer tervezésétől kezdve fontosnak tartotta, hogy valamennyi hazánkban működő mikro-, kis- és középvállalkozás megismerkedjen az azonnali fizetés működési mechanizmusával, az abban meghúzódó lehetőségekkel. Az azonnali fizetés azt jelenti, hogy
átutalásoknál csupán néhány másodpercet kell várni arra, hogy az összeg megérkezzen
a fogadó bankszámlájára. Ez a konstrukció tulajdonképpen annyit jelent, hogy megtörtént
a csatlakozás a „real-time economy” világába, ami a vállalatok számára számos előnyt jelent. Elsődlegesen a konstrukció támogatja a készpénzhasználat mérséklését, ami egyúttal
az elektronikus fizetési alternatíva minél szélesebb körű elterjedését is szolgálja. Az MKIK
kiemelten fontosnak tartja mindezt, tekintve, hogy egyrészt így növelhető a transzparencia,
másrészt ezzel is nyithatnak a vállalatok a digitális világ további eszközei, megoldásai felé.
Természetesen nem szabad megfeledkezni a vállalatok pénzügyi helyzetéről sem, hiszen
az azonnali fizetési rendszert alkalmazva egyértelműen kedvezőbb lehet a vállalkozások
likviditási mutatója. Az MKIK több alkalommal mérte fel a vállalkozások várakozásait az új
szolgáltatás vonatkozásában. Valamennyi felmérésből kiderült, hogy a legtöbb vállalat üdvözli a bevezetését, tekintve, hogy ezzel megvalósulhat az azonnali elszámolás. Ugyanakkor
a cégek az ügyfelek szempontját is folyamatosan nyomon követik, és ezen rendszerrel kapcsolatos előnyök között kiemelték a bizalom növekedését, a gyorsaságot, az egyszerűséget,
valamint a C2C fizetési lehetőséget.
A rendszer bevezetéséhez azonban meglehetősen hosszú út vezetett, tekintve, hogy számos hazai és nemzetközi szabályozás átvizsgálására és újak megalkotására volt szükség.
Kijelenthető ugyanakkor, hogy valamennyi, a bevezetésben részt vevő szervezet kimagasló
szakmai munkát végzett, konstruktív együttműködésben. Mindebben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is megtett mindent annak érdekében, hogy támogassa a szolgáltatás
mihamarabbi bevezetését, valamint annak vállalati körben történő megismertetését. Már
a tavalyi évben is számos rendezvényt szerveztünk, amelynek központi témája az azonnali
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fizetés köré épült fel. Ezeken a workshopokon a cégek részletesen megismerhették a rendszer nyújtotta előnyöket, és mindez egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy az érintett
szereplők időben és egyben kellő tudatossággal készülhessenek fel a fizetési rendszer élesítésére. Kiemeljük, hogy a workshopokon a megjelent vállalkozások képviselői megoszthatták
egymással észrevételeiket, sokszor építő jellegű kritikáikat, esetleges további innovatív
ötleteiket. Mindez a „nyitott innovációs modell” alapján történt, amelynek lényege, hogy
az egyes intézmények, szervezetek és valamennyi érintett nem önállóan, saját erőforrásaikra támaszkodva végzik tevékenységüket, hanem a pénzügyi és humán erőforrások lehető
leghatékonyabb hasznosítása érdekében együttműködnek egymással.
Az azonnali fizetés bevezetése hatalmas kihívás volt valamennyi hagyományos bank számára, amelyek számlavezető rendszere önmagában nem tudta kiszolgálni a 7/24-es működés kívánalmait. Sok esetben teljesen új rendszereket kellett kiépíteni, amelyek ma már
tökéletesen képesek kielégíteni a stakeholderek ügyleteit.
A vállalati visszajelzések alapján egyértelműen megállapítható, hogy nagyon népszerű az
azonnali átutalás konstrukciója. Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy az érintettek
rendkívül rövid idő alatt felfedezik a rendszerben meghúzódó lehetőségeket, továbbá azt,
hogy mindez mennyire kényelmessé teszi a mindennapi életüket, operatív működésüket.
Ugyanakkor kiemeljük, hogy lényeges eltérések mutathatók ki az új szolgáltatás használatában a vállalati méret alapján. Látható, hogy a pénzügyileg tudatos vállalkozások sokkal
nyitottabbak a rendszer használatára, míg a kisebb, pénzügyileg kevésbé tudatos és digitális
készségekkel kevésbé bíró cégek esetenként lemaradásban vannak.
Bízunk abban, hogy a jövőben még szélesebb körben fogják használni és kihasználni a rendszert és annak valamennyi előnyét. Mindebben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
a jövőben is partnerként lesz jelen.
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Bakati Gábor

Országos projekt – Projektvezető

Az AFR 360 fokos panoráma nézőpontból
Sokat gondolkodtam azon, hogy miként mutathatom be az elmúlt, formálisan három, számomra négy évet, amit az azonnali fizetési rendszerrel, azt megelőzően az „instant payment” lehetőségeinek a tanulmányozásával töltöttem.

KÜLSŐ SZEMLÉLŐBŐL AKTÍV RÉSZTVEVŐ
Megadatott, hogy először kívülről – kicsit irigykedve – láthassam, majd belülről, keményen
megküzdve és egymást építve, segítve alakítója legyek az ország legnagyobb és legsikeresebb iparági átalakítási és infrastruktúra projektjének.
Mi is érzékelteti igazán a feladat nagyságát és elképzelhetetlen súlyát, ha nem az, hogy
a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai, kritikus infrastruktúrát professzionálisan működtetve kellett – egy régebbi, egyébként kiválóan működő rendszer mellett párhuzamosan
– felépíteni, és integrálni a pénzügyi rendszerbe.
Korábbi munkáim során megtanultam, megismertem és használtam a „kockáztatott érték”
fogalmát, amit ugyan a treasuryk, a portfólió- és befektetéskezelés világában használtunk,
de értelmezhető erre a kiemelt projektre is. Ebben az esetben a kockáztatott érték hazánk
pénzforgalmának biztonsága, a magyar bankrendszerbe vetett bizalom, a Magyar Nemzeti
Bank és a kereskedelmi banki infrastruktúra megbízható működése. Ez a kockáztatott érték
– ellentétben a fogalom hagyományos alkalmazási területével – pénzben kifejezhetetlen,
felelősségét tekintve pedig semmi máshoz nem hasonlíthatóan nagy kihívás és feladat
volt, és az ma is!
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Az országos projekt sajátos státusszal bírt. Pontosan megismerni, és szükség esetén segíteni
kellett minden szereplőt a munkafolyamatban, a megoldáskeresésben, amelyben olykor
a kollektív szakmai tudás adott választ. Érdekes volt látni és országos projektvezetőként
létrehozni az egyedi és a közös érdek, a saját megoldás és a közösség lehetőségei, valamint
a központi rendszer adottságai közötti iterációt.
Félelmetes és egyben felemelő is volt, hogy ebben a feladatban nem tudtuk „vigyázó szemünket” sehová sem vetni, hiszen egy ilyen mélységű és kiterjedtségű – minden pénzforgalommal foglalkozó piaci szereplő számára kötelező – projektre még nem láttunk példát.
Az AFR-ről szóló döntést követően a módszertant, az információáramlást, a visszacsatolás
módját, az előrehaladás kontrollját és a szükséges kommunikációs platformokat nekünk
kellett kialakítani, a korábbi IG2-projekt (napközbeni elszámolási platform bevezetése)
tapasztalatai, valamint a pénzintézeti komplexitást követni képes riportrendszer adatai
és információi alapján. Mindez érvényes volt – kezdetben – harmincnyolc pénzintézetre,
a GIRO és az MNB szakmai stábjaira, valamint azokra az egyeztető fórumokra és szükség
esetén fejlesztőkre, szállítókra, integrátorokra, akik érintettek voltak ebben a grandiózus
feladatban.
Ezt jól megérteni csak minden oldal ismeretében, jól megoldani minden szereplő kifogástalan és eredményes együttműködésével volt lehetséges. Ezért volt kivételes és nagyszerű
ez a projekt: látni – megérteni – használni a 360 fokos nézőpont által biztosított panoráma
lehetőségét. Távolról kezdtük ezt a feladatot. Bankár kollégáim szóhasználatával élve az AFR
egy „szabályozói projekt” volt annak indulásakor. Emlékszem az első beszélgetéseinkre a bemutatkozáskor: a „Miért?”-tel kezdődtek, de szükségszerűen a „Hogyan?”-nal fejeződtek
be. Pár gondolat erejéig szükségesnek tartom kitérni a „Miért?”-re is, mivel a „Hogyan?”
eredményét már tudjuk.
Bár minden résztvevő úgy látta, hogy a pénzintézeti infrastruktúra megfelelően fejlett és
ellátja funkcióját, mégis azt tapasztaltuk, hogy számos pénzintézetnél meghatározó fejlesztések zajlottak – és zajlanak ma is –, nem lineáris összefüggésben az AFR-projekttel. Fontos
leszögezni, hogy a versenyképes, minőségi és gyors infrastruktúra létkérdés a szektorban.
Az AFR – még ha kezdetben ez nem is volt feltétlenül egyértelmű – ezt nyújtotta, nyújtja
a piaci szereplőknek. Az ezzel együtt járó fejlesztések a közvetlen feladatokon túlnyúlva,
progresszív változásokat eredményeztek az infrastruktúrában és annak működésében.
A megvalósult fejlesztés nemcsak szolgáltatási képességet, hanem üzleti védelmet is biztosít
a pénzintézeteknek, hiszen a pénzforgalmi infrastruktúra megvalósítása piacvezető technológiával látta el az egész szektort, ezáltal magas szintű szolgáltatási képességet biztosítva
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a hazai piac minden résztvevőjének. Egy kívülről érkező szereplővel szembeni stratégiai
versenyben ez komoly és megbízható előnyt jelent.

MÉGIS, MI VOLT A KIHÍVÁS?
Egyrészt, hogy a lehetséges előnyök ellenére is egyöntetű vélemény volt a kereskedelmi banki oldalon, hogy ennyi idő alatt nem lehet egy ekkora projektet befejezni. Persze
mindenki a saját feladatait látta, nekem, az országos projekt vezetőjeként az induláskor
harmincnyolc egyforma jelentőségű projektben kellett gondolkozni és tenni azért, hogy
a csatlakozó klíringtagok az azonnali fizetési rendszer tervezett indulási időpontjában készen
álljanak. Természetesen voltak ellenható tényezők, ami elsősorban az informatikai kapacitások oldaláról volt látható. Olykor-olykor tapintható volt a szakmai bizonytalanság is, ami
minden, alapjaiban új dolog létrejöttében megjelenik. Kihívást jelentett az ügyféligényekre
vonatkozó bizonytalanság, a meglévő infrastruktúra újragondolása és az új szolgáltatáshoz
szükséges környezet létrehozása. Sok esetben az is feladat volt, hogy az olykor távolban
székelő tulajdonosokat a menedzsmenteknek meg kellett győzni arról, hogy ez nem pusztán
egy új, központi döntés alapján elindított szolgáltatás, hanem egy nagyon fontos részterület,
a fizetési infrastruktúra modernizációja is egyben.
A más működési mód, feldolgozási sebesség, tranzakció-előkészítés és mindezek biztonsági
kontrollja is teljesen új utak bejárását igényelte valamennyi szereplőtől. Ez teljes és átfogó
újraszervezést, professzionálisan összecsiszolt folyamatokat, új eljárásokat, kiemelkedő működési biztonságot és korábban elképzelhetetlen informatikai kapacitásokat igényelt. Ez
az út – nyugodtan kijelenthetjük – legtöbbünk számára ismeretlen terep volt. Emiatt soha
nem látott erőforrások mozdultak meg, amelyek kevésbé anyagi, sokkal inkább szellemi
természetűek voltak. A tudás és az együttműködés határozta meg az egyes pénzintézeti
projektek – természetesen komplexitástól is függő – előrehaladását. Az egyedi projektek
teljesítményszintje jelenthetett csak megfelelő alapokat a közös feladat, az országos fizetési rendszer létrehozásához és működéséhez. Nagyon fontos volt a „rendszer” szó, hiszen
abban már nem az egyéni teljesítményről, hanem a közös teljesítményről kell beszélnünk.
És ha valami, akkor ez igazán fontossá vált a későbbiekben.
Lassan körvonalazódott valamennyi szereplőben, hogy itt már nemcsak egyedi, hanem
a közösségért is fontos felelősséget kell vállalnia. Furcsa kettősség volt, hogy az egyedi jó
teljesítmény még kevés lehet a közös jó teljesítményhez. Az igazi áttörést az hozta, hogy
a folyamatban az egyéni felelősség egy ponton közös felelősséggé is alakult. Ez látható,
tapintható lett a projekt hosszabbítást követő szakaszában, ahol minden szereplőben megfogalmazódott a fenti idézet tanulsága: nem csak magunkért, a többiekért is tennünk kell. Ez
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volt a projekt evolúciós bombája. A szakmai és kollégáinkba vetett hiten túl tudni lehetett,
hogy a projekt sikeres lesz!
Elképesztő energiák mozdultak meg, immár mérlegelés és visszafogottság nélkül. Ettől
a ponttól kezdve mindenki tudta már, hogy mi a sikeres haladás receptje, kulcsmomentuma, hiszen ezzel az attitűddel, a közös workshopokkal, rendszeres és sokszor célirányos
alkalmi szakmai találkozókkal meg lehetett fordítani a fáradtság, az óhatatlanul kialakult
lassulás hatását, újragyújtottuk az inspiráció megkopott fényét. Persze voltak pesszimisták, ki meggyőződésből, ki tapasztalatból, de senki nem rosszindulatból. De furcsa módon
a pesszimizmus is mintha a siker malmára hajtotta volna a vizet, mert – heroikus munka
eredményeként – elkezdtek működni a megoldások, ezáltal megjelentek az első teljesített
komplex tesztek, melyek egyre több intézménynél, egyre kevesebb hiba mellett sikeresek
lettek. Elkezdtünk együtt működni, vagyis együttműködni. Mindegy, melyik volt előbb.

A NAGYÍTÓ ALATT
Nézzük most a folyamatot ezen előzmények lencséjén keresztül, a valós történések sorrendjében. Az előkészítés a szabályozói környezet vonatkozásában meglehetősen gyorsan
lezajlott. A projekt megvalósulási szakaszában szintén ezt láthattuk, hogy a tántoríthatatlan
szakmai kiállás – olykor még részletkérdésekben is – sok esetben vitatott álláspont volt, de
ez akadályozta meg a fejlesztési és bevezetési projekt belső mozgásainak kivitelezésre veszélyes átalakulását, nem feslett szét a projekt szakmai szövete. Természetesen voltak nem
tervezett lépések, ellenható, hibás döntések, amelyek sok fejtörést, sokszor problémákat
is okoztak a fejlesztőknek, és visszalépést is jelentettek olykor a fejlesztési folyamatban.
Ezek a komplexitás miatt késéseket is eredményeztek, továbbgyűrűző hatásokkal. Szakmai
vitákkal, konfliktusokkal terhelt rövidebb időszakok tarkították ezt a periódust, amelyek
megoldása nem korlátozódott csak az adott problémát elszenvedő szereplőkre. Ilyenek
voltak a digitális aláírással, a séma egyes elemeivel kapcsolatos viták, de ide kell sorolni
a likviditás biztosítását hivatott modell kialakulását, valamint az elárasztási kockázat vitáját.
Ezek mind az előkészítés fázisában meghozott döntések eredményeként létrejött problémahalmazok voltak, amelyek megoldása a rendelkezésre álló keretek között jelentős
eredménynek számít. Természetesen volt több vitatott pont, de ezek nem voltak akkora
jelentőségűek, és menet közben megoldódtak. Sok esetben értelmezési kérdések okozták
a fennakadást, amelynek feloldására nagyszerű eszköznek bizonyult az MNB szakterülete
által működtetett Q&A adatbázis, mely naprakészen biztosította a legfrissebb információkat.
Ez az információforrás nagyon erős és minőségi támogatást nyújtott (nem csak munkafázisokban) a különböző párhuzamos banki projekteknek.
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A hatalmas feladattömeget rendszerszinten nem lehetett megfelelő sebességgel elvégezni.
A felkészültség, a kapacitások szűkössége, a folyamatban lassulást okozó változások, döntések, a lemaradó pénzintézetek, de a saját projektterveiket nem teljesítő intézmények egyre
reménytelenebb küzdelme az idővel már 2019 elején láthatóak voltak. A felkészültségi
adatok azt mutatták, hogy ugyan minden szereplő minden erőforrásával a megoldáson
dolgozik, a szűk keresztmetszetek, a vártnál sokkal nagyobb komplexitás, az ebből fakadó
feladattöbblet nem teszi lehetővé a biztonságos indulást. A GIRO, az MNB és több pénzintézet készre jelentette projektjét, de ez nem lehetett elegendő a rendszer egészének elkészüléséhez. Jelentős szereplők, lényeges feladatok mutattak késedelmet, és így az indulást
lehetővé és biztonságossá tevő tesztelésből nem volt elegendő ahhoz, hogy az azonnali
fizetési rendszer 2019. július 1-jén minden résztvevővel felelősen elindulhasson. Döntés
született a halasztásról. Mint ezt láthattuk a későbbiekben, bölcs döntés volt a pénzintézetek
által jelzett időtartamhoz képest kétszer olyan hosszú felkészülési időszak biztosítása. Az új
periódus minden percét ki kellett használni a siker érdekében.
Ha meghatározó pontokat keresünk az ilyen átfogó, sokszereplős, kritikus feladatokat kivitelező projekteknél, akkor ki kell emelni a széles körű, egyértelmű kommunikáció létfontosságú szerepét. Ez a munkacsoportokon belüli, és munkacsoportok közötti információáramlásban, a projekttagok egymás közötti, valamint a társasági szintű projekt szerteágazó
kommunikációs feladataiban, a pénzintézeti projektszervezetek egymás közötti kommunikációjában mutatkozott meg. Ennek egyik megjelenési formája a hatékony problémakezelés volt. A problémahalmazok kezelésének színtere – a munkacsoportok viszonylag zárt
struktúráján kívüli – a lényegesen nagyobb témaválasztási szabadsággal működő alkalmi és
állandó fórumok voltak, ilyen volt a bankszövetségi munkacsoport és az egyes problémák,
feladatok megoldására szervezett különféle workshopok.
A kommunikációban a szektoron kívüli szereplőkkel is szükségszerűen együtt kellett működni, ilyen partner volt a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium, a szakmai szervezetek – MABISZ, MKIK, megyei kamarák, a kockázati tőketársaságok szövetsége (MKME/
HVCA) –, valamint a nagy állami gerinc struktúrák, mint a NAV és a MÁK. Az információs
szövet többrétegűsége természetes adottsága volt a projektnek, nagyon élvezetes részét
adva például a kiegészítő szolgáltatások lehetőségeinek megismertetésére, a meghatározó
állami szereplők felkészítésére, támogatására. A komplexitás – folyamatosan komoly kihívásként – a vállalatonként eltérő szervezeti és szakmai felkészültségi szintek támogatását
is igényelte. A kialakult változások kezelését is meg kellett oldani, ami naprakész tudást
igényelt a szakmai és a kapcsolati oldalon is.
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BILLENÉSI PONT
A projekt legizgalmasabb része a kötelező tesztelési időszak volt, amely megmutatta az
elvégzett munka minőségét, és visszajelzést adott a hiányosságokról és a sikerekről is.
A rendkívül szerény sikerű kezdeti tesztelést követően lassú felfutással kezdett kibontakozni,
életre kelni az azonnali fizetés infrastruktúrája. Kivétel nélkül minden szereplő a rendszerek
biztonságán, összehangolásán, teljesítményén dolgozott. Ebben a feladatban is távolról
indultunk egymástól, a sikertől. Vitatott volt a tesztelés koncepciója, a tesztelési eredmények kezdetben nagyon lassan álltak össze, rengeteg sikertelen tesztfeladat volt. Szétesni
látszott a jól előkészítettnek hitt rendszer.
Ekkor jött egy billenési pont, a szerves fejlődés pillanata és kezdete a projekt éltében, melyet
korábban „evolúciós bombaként” jellemeztem. A szereplők – kollégáink – egységesen, rövid
idő alatt kivétel nélkül ráébredtek, hogy együttműködés, egymás problémájának megértése, a hozzáállási attitűd megváltoztatása nélkül sikertelen lesz a projekt. A kudarchoz nem
vagyunk hozzászokva. Ez a kudarc nagyon nagy, mindenképpen elkerülendő momentum,
különösen, ha a siker lehetősége is a kezünkben van. Ez a kézben lévő lehetőség az együttműködés maga, minden nehézség és előzmény figyelmen kívül hagyásával. Erre szolgáltatott
példát kiváló és minden elismerést megérdemlő módon a pénzintézetek közössége. Fontos
lett a siker, hogy végre befejezzük ezt az embert próbáló, minden dimenziójában kimerítő
feladatot. Voltak pénzintézetek, akik a lehetetlent valósították meg az elvégzendő egyéb
feladatok volumene, mások az eddig elszenvedett késedelem, a szállítói problémamegoldás
nehézségei, a nem hazánkban futó központi infrastruktúrák okozta nehézségek, a specialisták extrém rendelkezésre (nem)állása miatt. Természetesen voltak, nem kevesen, akik
mindent időre, a megfelelő szinten és minőségben teljesítettek. Egy dolog azonos volt
minden szereplőnél. Hatalmas munka- és felelősségvállalást igényelt a siker.
Az indulás éjszakája még tartogatott izgalmakat, de amint láttam, az utolsó napokban már
mindenki szilárdan hitt abban, hogy az általa elvégzett munka elegendő lesz a sikerhez.
Az első másodpercek, percek gyötrően lassan teltek – a tranzakciók hiába zajlottak le másodpercek alatt –, a grafikonokat csak kínosan lassú vánszorgással töltötték meg adatokkal. Mindez a GIRO nagy tárgyalójában (számtalan munkacsoport-megbeszélés színhelyén)
zajlott.
Jó néhány éve egy menedzsment részére tartott stratégiai áttekintő és alkotó hétvégén
a nyitó előadásomat ezzel a már nem tudom hol látott idézettel kezdtem: „Hölgyeim és
Uraim! Kérem, kapcsolják be biztonsági öveiket. Ez az űrhajó most vagy felszáll, vagy felrobban…” A mi űrhajónk felszállt.
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Tanúi voltunk. A sors furcsa kegye, hogy ebben a projektben együtt dolgoztam olyan kollégával is, aki a fent idézett mondatot mellettem ülve hallotta, és együtt dolgoztunk azon,
hogy az űrhajó akkor és most is felszálljon. Az utolsó időszakban többen megjegyezték,
kérték, hogy legyen visszaállási terv. Mikor ezt hallottam, mindig a fenti idézet csengett
a fülemben, meg az, hogy sokszor nincs lehetőség visszafordulni.

A JÖVŐ FELADATAIRÓL
Kihívásban nem lesz hiány, ha a világ digitális fejlődését nézzük. Az üzleti kiterjesztésen
kívül – mely természetes követelmény – elvárás, hogy minden szolgáltatási és üzemelési,
erőforrás optimalizálási funkció közös hasznunk érdekében kiválóan működjön. Hatalmas
potenciált építettünk ki a rendszer létrehozásával. Ez a rendszer ma még csak a pénzintézeti rendszert támogatja, de a termékfejlesztésnek a ma még digitalizációval lefedetlen
területeken van igazán lehetősége. Nemcsak a készpénzcsökkentés szempontjából, hanem
azon nézőpontból is, hogy kik lesznek aktív szereplői, felhasználói ennek az átalakulásnak
– önkormányzatok, az oktatási és egészségügyi rendszer, a közlekedés, a szociális szféra.
A felszállás megtörtént – látjuk, tudjuk, ennek az űrhajónak sokáig kell még hibátlanul,
mindannyiunk megelégedésére repülnie!
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Németh Monika

Országos projekt – Kiegészítő szolgáltatások munkacsoport piaci
szolgáltatások almunkacsoportjának vezetője

Azonnali fizetés: A jövő ma
Az azonnali fizetés bevezetése és a rendszer szolgáltatásainak széles körű használata a mai
technológiai és piaci környezetben a vállalkozások, az ország versenyképességének fenntartása érdekében alapkövetelmény:
• Csak a valós idejű pénzügyi adatok ismerete és azonnali, automatikus feldolgozhatósága
biztosíthatja a gyors, rugalmas reagálást a piaci folyamatok gyors változására.
• A banki szolgáltatások választéka, árstruktúrája és árszintje kritikus a gazdaság fejlődése szempontjából; a költséghatékonyságot segítő technológiák alkalmazása alapvető
követelménnyé vált.
• A kártyás fizetési megoldások jól működő szolgáltatási ökoszisztémája a kereskedők,
szolgáltatók számára egyre fájóbb költségtényezővé vált.
Az azonnali fizetési rendszer képességei a fenti kihívásokra adhatnak digitális, költséghatékony megoldást.
Európában 8-10 éve működnek szigetszerű, iparági szereplők együttműködésében kiépült
azonnali fizetési rendszerek. A két legsikeresebb európai példa (Svédország és Dánia) is
azt mutatja, hogy bár nagy ügyfélszámmal rendelkező piaci szereplők fogtak össze, a meghatározó lefedéshez minimum 6 évre volt szükség. Ez túl sok idő. Az MNB előtt két út
állt: a nemzetközi példákat követve segíti az iparági együttműködést, de valójában teljes
mértékben a piacra bízza az azonnali fizetés létrejöttét, vagy szabályozói eszközökhöz nyúl.
A jegybank – nagyon helyesen – az utóbbit választotta.
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Ezzel a döntéssel óriási beruházási követelményt támasztott a Magyarországon működő
összes bank számára, egyúttal valójában lerakta a teljes magyar bankszektor hosszú távú
versenyképességének alapját. Az általános kötelezéssel egyúttal megteremtette a beruházások megtérüléséhez nélkülözhetetlen kritikus piaci elérést is. (Az MNB Fizetési rendszer
jelentése alapján az azonnali fizetési rendszer indulásakor 8,4 millió online módon elérhető
fizetési számla volt Magyarországon. Ez az az induló piacméret, ahol az azonnali fizetési
rendszer alapszolgáltatásai 2020. március 2-a óta elérhetők.)
A szabályozás a kötelező, jól definiált alapszolgáltatások mellett a kiegészítő, kényelmi szolgáltatásoknál csak a tiszta verseny biztosításához és az innovációhoz szükséges kereteket
fektette le. A szolgáltatókra bízta, hogy dolgozzák ki azokat a technológiai és folyamati nyílt
szabványokat, amelyekkel biztosítható a verseny és az innováció szabadsága, a szolgáltatások biztonságos nyújtása és a szolgáltatók együttműködésének is tiszta kereteket ad.
A felkészülés egyik legizgalmasabb területe az azonnali fizetési infrastruktúrára fejleszthető
értéknövelt, kényelmi szolgáltatások működési kereteinek kialakítása volt.
Az azonnali fizetési rendszer kiépítése az MNB, a kötelezett bankok és a pénzügyi szektor
fejlesztéseit támogató technológiai cégek, fejlesztő vállalkozások közel hároméves szoros
együttműködése eredményeként jött létre. A felkészülés szervezetten az MNB és a központi
infrastruktúrát fejlesztő, működtető GIRO közös irányítása mellett létrehozott Országos
projekt keretei között, szakértői munkacsoportokban zajlott. Az MNB számos, pénzügyi és
nem pénzügyi szakmai területről hívott szakembereket a közös gondolkodáshoz.
Ezúton szeretném megköszönni Bartha Lajos ügyvezető igazgató úrnak a megtisztelő felkérést a kiépülő infrastruktúra értéknövelt szolgáltatásainak keretrendszereit kidolgozó Kiegészítő szolgáltatások munkacsoport piaci szolgáltatások almunkacsoportjának vezetésére!

ELKÉPZELNI A JÖVŐT, ÉS KIALAKÍTANI A MŰKÖDÉSI KERETEIT
A munkacsoportban az volt a célunk, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol iparági
sztenderd, ajánlás vagy magatartási kódex kialakítása szükséges annak érdekében, hogy alacsony belépési küszöb mellett, transzparens feltételekkel lehessen a felhasználók számára
az azonnali fizetési rendszeren értéknövelt, kényelmi szolgáltatásokat fejleszteni, nyújtani.
Honnan és hogyan indultunk? Digitális technológiákat jól ismerő műszaki szakemberek,
közgazdászok, IT-sok, banki szakemberek, FinTech cégek, mobilcégek, közműszolgáltatók,
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kereskedők, kasszafejlesztők, kártyatársasági szakértők – és még sorolhatnám – együtt
kerestük a választ:
• Melyek azok a tipikus élethelyzetek, amelyekben az azonnali fizetés megfelelő értékajánlatot biztosíthat?
• Mi az az értékajánlat, amivel a készpénzes felhasználók meggyőzhetők, és így az elérhető piaci torta növekszik?
• Melyek azok a kényelmi szolgáltatások, amelyek nagy tömegek számára, gyorsan bevezethetők, hiszen széles körű elérés nélkül nem térül meg a beruházás?
• Ki fizeti a révészt? Mi lehet a fenntartható modell az egyes kényelmi szolgáltatások
esetében?
• Az azonnali fizetés felborítja a kártyás piacot? Ellenség, vagy barát a készpénz elleni
harcban? Hogyan csináljuk jól?
A sikeres nemzetközi modelleket elemezve az alábbi sikerkritériumokat állítottuk fel:
• A szabályozó és a piaci szereplők folyamatos, szoros együttműködése a piac felépítése
szempontjából kritikus.
• A GIRO központi infrastruktúrája kapacitásai és költségorientált, transzparens árazása
olyan adottság, amely jelentősen segítheti a piac felépítését.
• Meg kell találnunk azt (azokat) a helyi szintű (Magyarországra jellemző) fogyasztói
problémá(ka)t vagy igény(eke)t, amelyekre nagyon egyszerű, alacsony belépési küszöb
mellett igénybe vehető kényelmi szolgáltatást tudnak a szolgáltatók kialakítani. Ugyanis
ez hozhatja a kritikus tömeget, amelyre a további, akkor már akár kisebb szegmensek
számára releváns értéknövelt szolgáltatások építhetők.
• Ezen szolgáltatások esetében meg kell határoznunk azokat a sarokpontokat, ahol szabályozói beavatkozás, szabvány vagy folyamati ajánlások, vagy a piacépítés érdekében
önszabályozó magatartási kódex kialakítására lehet szükség.
• Ezeket a folyamatokat, szabványokat közösen ki kell dolgoznunk.
A nemzetközi tapasztalatok és a magyar vásárlási és fizetési szokások, piaci környezet ismeretében kiválasztottunk 4 tipikus élethelyzetet, ahol az azonnali fizetésre épülő kényelmi
szolgáltatások a szakértői csapat véleménye szerint valós értékajánlatot kínálnak:
• Vásárlás bolti kereskedelemben
• Vásárlás online kereskedelemben
• Magánszemélyek közötti fizetés
• Számlafizetés
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A MUNKA LEGIZGALMASABB ÉS TALÁN A LEGNAGYOBB KREATIVITÁST
ÉS EGYBEN TÜRELMET IS IGÉNYLŐ FÁZISA KÖVETKEZETT
Ezen élethelyzetek vonatkozásában az azonnali fizetés felhasználói értékajánlatának kialakítása mellett a folyamatban érintett üzleti szereplők érdekeit is meg kellett ismernünk, hogy
megtaláljuk azokat a motivációkat, amelyek az egyes szolgáltatások fejlesztését, nyújtását
lehetővé teszik. Az üzleti szereplők közötti együttműködési és szolgáltatási folyamatokat
technológiai, jogi és üzleti szempontokból is végig kellett gondolnunk – nagyon sokat tanultunk egymástól a munka ezen szakaszában. A felhasználói oldali szolgáltatási folyamatokat
(„customer journey”) valójában párhuzamosan rajzoltuk fel. Végül a felrajzolt folyamatokból
meghatároztuk, hogy melyek a verseny fenntartása szempontjából kritikus belépési pontok,
és ezeken a pontokon milyen szabályozási eszközökkel lehet a biztonságos szolgáltatásnyújtás mellett a tiszta versenyt biztosítani.
A közös szakértői munkával hozzájárultunk a kiegészítő szolgáltatásokat fejlesztők és szolgáltatók munkáját segítő nyílt MNB-ajánlások elkészítéséhez:
• Útmutató az azonnali fizetési rendszerben alkalmazandó QR-kódos adatbeviteli módra
vonatkozóan4
• Útmutató az azonnali fizetési rendszerben alkalmazandó fizetési és adatbeviteli folyamatokról, valamint egyes kapcsolódó üzleti szolgáltatások alapjainak egységesítéséről5

AZ AZONNALI FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TERJEDÉSE SZEMPONTJÁBÓL
A LEGKRITIKUSABB A KERESKEDŐI, SZOLGÁLTATÓI SZEKTOROK
MOTIVÁLÁSA A MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSÉRE
A szolgáltatói oldalon a szükséges tudás és kompetenciák hiánya miatt az azonnali fizetés értékajánlatai nem tiszták, a vállalkozások nincsenek döntési helyzetben. Az edukáció
önmagában nem elegendő. A látható eredményekhez motiválni és az üzleti lehetőségeik
azonosításában is támogatni kell a vállalkozásokat. A kisebb szolgáltatók (kisiparosok, kisebb
üzletek, szálláshely-szolgáltatók, vendéglátóipari egységek, fodrászatok stb.) számára saját
üzleti tevékenységükre testre szabottan kell kézzelfoghatóvá tenni az elérhető előnyöket és
a teendőket. Nagyon fontos a nagy ügyfélelérésű szolgáltatók (pl. távközlési szolgáltatók,
közműszolgáltatók, biztosítók) kínálatában is az azonnali fizetési megoldások megjelenítése.
A projektmunka tapasztalatai azt mutatják, hogy a nagyvállalatok esetében a testreszabott
edukáció és motiváció legalább olyan fontos, mint a kisvállalkozásoknál.

4
5

https://www.mnb.hu/letoltes/qr-kod-utmutato-20190712.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-folyamatok-utmutato-20190712.pdf
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A piac felépítésében minden piaci szereplőnek feladata van. Az együttműködés itt is alapvető sikertényező. Magyarországon 2020. március 2-án elsőként a kötelező alapszolgáltatások
(azonnali átutalás bankszámlaszámra, másodlagos azonosítóra) váltak elérhetővé, de az
indulást követő hónapokban már találkozhattunk az első kényelmi szolgáltatásokkal néhány
banki és nem banki szolgáltató kínálatában. 2020 hátralévő része és 2021 a piacépítésről
szól. Az alapszolgáltatások tömeges használatára ösztönzés, valamint az értéknövelt szolgáltatások kínálatának bővítése áll a szabályozó, a felügyelet és a piaci szereplők fókuszában.
2020 szeptemberétől új dimenzióban az azonnali fizetés: kötegelt átutalásokat és fizetési
kérelmeket is fogad a központi infrastruktúra, valamint nem banki szolgáltatók számára is
megnyílik a fizetési kérelem tömeges küldésének a lehetősége. Valósággá válhat a szolgáltatói díjak beszedése akár mobilszámra, vagy e-mail címre küldhető fizetési kérelemmel,
nem kell megjegyeznünk a fizetési határidőt gyermekeink iskolai befizetéseinél, és még
számos esetben akár egy kattintással is teljesíthetjük fizetési kötelezettségeinket.
2021. január 1. újabb mérföldkő az azonnali fizetésben: a Kereskedelmi törvény előírja,
hogy minden online pénztárgépet üzemeltető vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus
fizetés lehetőségét vásárlói számára. Közel 60 000 kereskedőnek, vállalkozásnak kell a következő hónapokban választania praktikusan a kártya és az azonnali fizetés között. Tekintve,
hogy ezen kereskedők vélhetően gazdaságossági okok miatt nem éltek a kártyatársaságok
ajánlataival, úgy véljük, a törvény nagy lendületet adhat az azonnali fizetés terjedésének.

A JÖVŐ A VALÓS IDEJŰ ÜZLETI FOLYAMATOK KIALAKÍTÁSA,
A GAZDASÁGI SZEKTOROK MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSAINAK
ÁTALAKÍTÁSA
Az azonnali fizetési rendszer kiépítése, a szolgáltatások bevezetése alapvetően a bankszektor beruházása, ám – ha jól csináljuk – hasznai közép és hosszú távon a gazdaság minden
szektorának versenyképességét erősítik, megváltoztatva akár az adott szektor működési
mechanizmusait. Hosszabb távon a pénzügyi szektoron kívüli gazdasági szektorok működési mechanizmusai átalakulhatnak. Az azonnali fizetési szolgáltatások elterjedése magával
hozza az üzleti folyamatok felgyorsításának igényét, az azonnali reakcióképesség megteremtésének követelményét.
Különösen izgalmas kihívásokkal találják szembe magukat pl. a webshopok, a közműszolgáltatók, biztosítótársaságok: üzleti folyamataikat, döntési mechanizmusaikat valós idejűvé kell
alakítaniuk, ha versenyben kívánnak maradni. Az egyes gazdasági szektorokban a működési
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mechanizmusok, illetve az üzleti munkafolyamatok átalakításához pedig minden bizonnyal
az ágazati szabályozások újragondolása válik szükségessé.

AZ AZONNALI FIZETÉS: A JÖVŐ MA
Ezúton szeretném megköszönni a munkacsoport minden tagjának munkáját, gondolatait,
valamint Takács Kristófnak és Zátonyi Jánosnak, hogy számtalan kérdésünkre mindig nagyon
alaposan átgondolva és rendíthetetlen türelemmel válaszoltak.
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Dávidházy Gábor Ákos

Országos projekt – Kiegészítő szolgáltatások munkacsoport állami
almunkacsoportjának vezetője

Együttműködések megteremtése
értékláncok mentén
ELŐZMÉNYEK
2017 júniusában kaptam a megtisztelő felkérést Bartha Lajos ügyvezető igazgató úrtól, hogy
az azonnali fizetési rendszer (AFR) létrehozását célzó országos projekt kiegészítő szolgáltatások munkacsoport állami felhasználási lehetőségekkel foglalkozó részének vezetését lássam
el. Magánemberként, illetve mint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. stratégiai és projektigazgatójaként is örültem a szakmai kihívásnak, hiszen a Társaságunk által 2014-ben megvalósított
országos, nemzeti mobilfizetési rendszer projekt is egyedülálló, országos platformot valósított meg, amely azóta is számos új „smart” szolgáltatással bővült. Az országos azonnali
fizetési rendszer projekt a mindennapi munkavégzésemhez további kapcsolódási pontként
is azonosítható volt. 2017-ben megalakult az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége
(EFISZ), mely egyesület létrehozása többek között két MNB leányvállalatnak is (GIRO Zrt.
és Pénzjegynyomda Zrt.) köszönhető volt. Az EFISZ megalakításakor stratégiai célul tűztük
ki a hazai készpénzkímélő elektronikus fizetési ökoszisztéma fejlesztésének, új szolgáltatási
és üzleti modellek kidolgozásának támogatását. Ezért is örültem, hogy mind az említett,
előző országos projektben szerzett tapasztalataimat, mind pedig a kialakított szakmai szövetségben elindított párbeszédet egy egyedülálló, országos méretű, és nemzetközi szinten
is kiemelkedő projektben kamatoztathatom, amelynek nemzetgazdasági hatása óriási lehet
a készpénzhasználat csökkentése érdekében az elkövetkezendő években.
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„SUNDAY BANKING”
Az AFR legfontosabb eleme az azonnaliság, ami azt jelenti, hogy a bankok az utalás befogadásától számított 5 másodpercen belül feldolgozzák az utalást, attól függetlenül, hogy
milyen nap vagy napszak van. Az elindított szolgáltatással új időszámítás kezdődött a hazai
bankrendszer számára. Megismerve az azonnali fizetési rendszer működési szabályait, azt
gondolom, hogy számomra a szolgáltatás 7x24 órás elérése kapcsán talán az a jellemző, ami
meghozza azt az áttörést a mindennapi magán- és vállalati pénzügyek intézésénél, és ami
megkönnyíti, de egyben át is alakítja az eddigi fizetési szokásokat, folyamatokat. Látva az
ázsiai „instant payment” megoldások robbanásszerű elterjedését, úgy vélem nem kérdés,
hogy ez még csak a kezdet, és az alaprendszerre ráépülő kiegészítő szolgáltatások sora fogja
csak igazából meghozni a bevezetett rendszerrel kapcsolatos elvárásokat.
Látva továbbá azt a tendenciát, hogy az elfelejtett QR-kód ma reneszánszát éli szerte a világon, szintén ázsiai példák mutatnak rá az egyszerű adatbeviteli módokra, így azt gondolom,
a QR-kódok ugrásszerű megjelenése várható a kereskedelemtől a közlekedésig mindenhol
az elkövetkezendő években Magyarországon és Európában egyaránt.
Azt gondolom, hogy a tervezett fejlesztések közül a lakosság számára talán a fizetési kérelem
szolgáltatások, valamint a QR-kód robbanásszerű megjelenése a mindennapi fizetéseinknél
lesznek a legszembetűnőbb változások, amelyekkel találkozni fogunk.

A FELKÉSZÜLÉSRŐL
Az országos projektszervezet felállítását követően két, párhuzamosan működő kiegészítő
szolgáltatások munkacsoport kezdte meg működését: az egyik a piaci szereplőket magába
tömörítő, míg a másik, a többnyire állami szereplőket felvonultató munkacsoport. Az állami
felhasználással kapcsolatos munkacsoport összetételét tekintve jellemzően állami vállalatok,
minisztériumok, hatóságok, pénzforgalmi szolgáltatók, fejlesztővállalatok, az elektronikus
fizetések elfogadásában érintett intézmények és az állami fizetési szolgáltatásokat nyújtó
vállalatok képviselőiből állt össze. Munkacsoportunk egyik kiemelt feladata az azonnali
fizetési szolgáltatás állami fizetési helyzetekben történő felhasználási lehetőségeinek feltérképezése, és a szükséges együttműködések azonosítása volt, amelyek kialakítása − meg�győződésem szerint − a projekt sikeréhez nagymértékben hozzájárult.
A felhasználási területek azonosítása érdekében ugyanakkor fontos volt megismerni az
érintett állami szereplők működési struktúráját, amit csak informatikai sajátosságaik ismeretében lehetett megvalósítani. Azt tapasztaltuk továbbá − ahogy a projekt technikai
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megvalósításával haladtunk előre −, hogy párhuzamosan kezdtek kirajzolódni azok az értékláncok, amelyekben az érintett szereplők a projekt elindulása miatt megszólításra kerültek,
majd egymás között elindultak az egyre aktívabb szakmai egyeztetések. Munkamódszerként
a célzott, agilis workshopokat választottuk, ahol célorientáltan néhány előre kiválasztott
fizetési helyzetet, problémakört vitatott meg a workshopra meghívott egy-egy mini szakértői csapat, és csatolt vissza az országos projekt felé szakmai javaslataival, észrevételeivel.
A számos szakmai workshop megtartása után sikerült közösen kialakítanunk az országos
projekten belül egy szakmai csapatot, amelynek keretén belül a kollégák napi feladataik
mellett sokszor késő estig, néha hétvégeken is rászánták idejüket, hogy szakmai tudásuknak
megfelelően hozzájáruljanak az egyes fizetési folyamatok koncepcionális kialakításához,
amit ezúton is köszönök nekik.
A partneri egyeztetések során be tudtuk azonosítani azokat a szempontokat, hogy milyen
technikai, jogi, és működési feltételeket szükséges kialakítani a sikeres szolgáltatások megvalósítása érdekében. Ahogy haladtunk előre a projekt megvalósításával, úgy egyre inkább
megnőtt az igény a szélesebb körű konzultációkra, ezért számos nagy ügyfélkört megszólító
fórumon vettünk részt. Az egyik ilyen kiemelt rendezvény volt a Magyar Államkincstár
által megrendezett szakmai konferencia, ezt követően összeállításra került a „Felmérés az
azonnali fizetési szolgáltatás Magyar Államkincstárban történő bevezetésének lehetséges
támogatása” tárgyú kérdőív, ami hasznos visszajelzéseket gyűjtött össze az országos projektcsapat részére.
A szakértői egyeztetések tapasztalatai megerősítették azon igényt, hogy szükség van az
állami és a piaci szereplők együttes megszólítására, azok szorosabb együttműködésére,
mivel a szolgáltatás-fejlesztések az egymás között kialakított partnerségek eredménye lesz.
A két kiegészítő szolgáltatások almunkacsoport szakmai egyeztetési sorozatai után úgy
határoztunk, hogy a hatékonyság és az információáramlás biztosítása érdekében hasznosabb, ha összevonjuk a két munkacsoportot, és Németh Monika munkacsoport-vezető
kolléganőmmel együtt koordináljuk tovább a szakmai munkát, a szektorspecifikus feladatok
egymás közötti felosztásával.

SZOLGÁLTATÁS INDULÁSA, JÖVŐBENI LEHETŐSÉGEK
Az AFR-ről érdemes tudni, hogy közel négyéves fejlesztés eredménye, mely az egész hazai
bankrendszertől jelentős átalakítást követelt meg, elsősorban informatikai területen. A
2020. március 2-án sikeresen elindított azonnali fizetési rendszer méltán sikertörténet minden érintett számára, a rendszer stabilan működik, az országos projekt elérte célját. A munka viszont – jól tudjuk – nem állt meg, hiszen a rendszerre épülő kiegészítő szolgáltatások
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(pl.: fizetési kérelem) megjelenésének előkészítése folytatódik és indít be újabb ötleteket
nemcsak a pénzintézeteknél, hanem más szektorokban, így a biztosítási szektorban vagy
a közmű vállalatoknál. Úgy hiszem, hogy összehasonlítva a kezdeti időszakot, amikor még
csak ismerkedtünk az „instant payment” világgal, ma Magyarországon elmondhatjuk, hogy
kialakult a szakértői kompetencia, ami már látja a technológián túli üzleti lehetőségeket
is. Egy biztos, sohasem a technológia a gátja egy új rendszer megvalósításának. Ha nem
jönnek létre együttműködések egy értéklánc mentén, akkor a nap végén csak egy megvalósult IT-projektet látunk − szolgáltatások nélkül. Fontos továbbá az a folyamatos lakossági
edukáció, aminek már a felső tagozatos általános iskolai osztályokban el kell kezdődnie,
hiszen gyermekeink már ebbe az „instant payment” világban szocializálódnak, és természetes számukra az azonnaliság.
Az azonnali fizetési rendszer projekt során kialakított partneri együttműködések voltak
a biztosítékai, hogy a szolgáltatás sikeresen elindult, és lesz a garancia arra, hogy annak
alkalmazása megjelenjen mindennapjainkban. Ezúton szeretném megköszönni minden
munkacsoport tagjának, kollégának, partnernek az elmúlt időszak közös munkáját.
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dr. Borbély László András

Magyar Államkincstár – Pénzforgalmi elnökhelyettes

A Magyar Államkincstár csatlakozása az
azonnali fizetési rendszerhez
ELŐZMÉNYEK
A Magyar Államkincstár természetesen egyetértett a Magyar Nemzeti Bank által 2016-ban
megfogalmazott azon irányelvvel, hogy elérkezett az idő egy olyan új fizetési szolgáltatás
bevezetésére, amely a kisösszegű átutalási és beszedési forgalom újjászervezése mellett
egyúttal versenyhelyzetet teremt a készpénzhasználatnak és az újonnan megjelenő egyéb
elektronikus fizetési megoldásoknak is. A Kincstár támogatásáról biztosította az MNB-t az
állami pénzforgalom elektronizálásában azáltal, hogy az állammal pénzforgalmat lebonyolító magánszemélyek és vállalatok oldalán elérhetővé válik egy egyszerűen használható és
gyors pénzmozgást lehetővé tevő fizetési megoldás.
A Kincstár részéről a projekt indulásakor már támogatott volt egy konzultációs testület
létrehozása, amely segíti a megvalósításra javasolt koncepció fejlesztésével kapcsolatos
hatékony információmegosztást, valamint koordinálja a központi és banki rendszerek fejlesztését és tesztelését. A Kincstár részvételének szándékát jelezte az MNB felé az országos
projekt munkájában. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa jóváhagyását követően 2017ben megkezdődhetett a magyar pénzügyi infrastruktúra egyik legjelentősebb középtávú
fejlesztéseként az azonnali fizetési rendszer megvalósítására irányuló országos projekt.
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A Kincstár az országos projekt keretében az alábbi munkacsoportokban vett részt:
 banki csatlakozási munkacsoport
• üzleti almunkacsoport
• likviditási almunkacsoport
• informatikai almunkacsoport
• tesztelési almunkacsoport
• biztonsági almunkacsoport
 kiegészítő szolgáltatások munkacsoport
• szolgáltatási almunkacsoport
• állami almunkacsoport

A KINCSTÁR HELYZETE AZ AZONNALI FIZETÉSI RENDSZER BEVEZETÉSÉT
KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS PROJEKTBEN
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017 (XII. 14.) MNB-rendelet 2020. március 2-án
hatályba lépő rendelkezései alapján minden klíringtag számára kötelező jelleggel előírta az
azonnali fizetési rendszerhez (AFR) történő csatlakozást.
A Kincstár több szempontból is sajátos helyzetben kapcsolódott be az AFR bevezetésének
folyamatába. A sajátos helyzet a következő tényezők miatt alakult ki:
• A Kincstár ügyfélköre többségében olyan speciális szervezetekből áll (költségvetési szervek és egyéb államháztartási intézmények), amelyekre az egyedi kifizetéseket tekintve
inkább a nagyobb összegű, előzetesen ellenőrzött kiutalások a jellemzőek.
• Ha mégis kis összegű kifizetéseket bonyolít le a Kincstár, akkor azok koncentráltan, tervezhető módon egy-egy kiemelt napon jelentkeznek, mint például a nyugdíjak és egyéb
járadékok kiutalása. E nagyszámú, egy napon megvalósuló utalástömeg feldolgozása
jelentős terhelést jelent a bankszektor számára, ezért az adott technikai fejlettségi
szinten speciális kezelést igényel, mint például az éjszakai elszámolás alkalmazása.
• A speciális ügyfélkör következtében ugyanakkor a fogadóoldalon is nagy darabszámú,
többségében kis összegű utalástömegre kell számítani egy-egy kiemelt napon, elsősorban az adó- és járulékbefizetések miatt.
• Az adott időpontban a pénzforgalmi számlavezető rendszer cseréje előtt állt a Kincstár,
amely rendszer várhatóan 2022-ben kezd majd teljes körűen működni.
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A felsorolt sajátosságokra tekintettel a Kincstár az MNB előzetes jóváhagyásával arra készült
fel, hogy első lépésben csak a fogadó oldalon csatlakozik az AFR-hez a 2020. március 2-i
éles indulás alkalmával. Az adófizetések miatt a fogadó oldali csatlakozás kulcsfontosságú,
az utalási oldalon viszont célszerűnek tűnik a bevezetés halasztása, elsősorban a speciális
kezelési igényre és a számlavezető rendszer cseréjére tekintettel.
A fogadó oldali csatlakozás azt jelenti, hogy a Kincstárban számlavezetett ügyfelek fizetési
számláin a GIROInstant rendszeren keresztül más pénzforgalmi szolgáltatóktól tárgynapon 0:00−24:00 óra közötti időtartamban beérkező tranzakciók feldolgozásukat követően
tárgynapi értéknappal kerülnek jóváírásra az intézményi ügyfelek forintban vezetett fizetési
számláin.

FELKÉSZÜLÉS A RENDSZER BEVEZETÉSÉRE
A Kincstárban a belső Projekt Munkacsoport fentieknek megfelelően került kialakításra.
A belső projekt keretében meghatározásra került a projekt célja, terjedelme, szervezeti
felépítése és működési rendje.
A csatlakozás tervezése, szabályozása, tesztelése, megvalósítása több, mint 2 év munkája.
A fejlesztést erősen befolyásolta az a tény, hogy az elektronikus hozzáféréssel rendelkező
kincstári ügyfelek jelenleg kizárólag offline módon kapcsolódnak a pénzforgalmi számlavezető rendszerhez, amely tényre tekintettel a következő fő fejlesztési irányok kerültek
meghatározásra:
• a Kincstár előtétrendszer segítségével kapcsolódik az AFR-hez;
• az aktuálisan működő forint számlavezető rendszert fel kellett készíteni a fogadó oldalon
az elszámolás biztosítására;
• a Kincstár honlapján ki kell alakítani az Integrált Lekérdező Felületet, amely segítségével
az ügyfelek azonnal tájékoztatást kaphatnak az előtétrendszerbe beérkező tételeikről;
• célszerű kifejleszteni egy olyan speciális robotot, amely lehetővé teszi, hogy az előtétrendszerbe beérkező tételekről a szolgáltatást igénylő intézmények rendszerei azonnali
közvetlen értesítést kaphassanak;
• bővíteni kellett a hardverkapacitást;
• az értékpapírkereskedési-rendszer speciális ügyfélszámlái és az AFR közötti kapcsolat
kialakítása az egységes főkönyvi feladás biztosítása érdekében.
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Az előtétrendszer kifejlesztéséhez külső szállító bevonására volt szükség a közbeszerzési
eljárásra vonatkozó szigorú szabályok betartása mellett. A projekt előkészítési szakaszában
megfogalmazásra került az üzleti igény, külső szállítóval közösen elkészült a műszaki specifikáció, felmérésre került a szükséges hardver (szerver) kapacitás.
A megvalósítási szakaszban került sor a szállító általi fejlesztésre, a szerver- kapacitás biztosítására, belső tesztek elvégzésére. Az integrált tesztelést követően feltárt hibák javításra,
majd ismételten tesztelésre kerültek. A fejlesztés során szükség volt a külső szállító rendszerének jelentős mértékű továbbfejlesztésére annak érdekében, hogy a kiemelt forgalmú
napokon is maradéktalanul biztosítható legyen az AFR működése. Például az adóbefizetési
napokon több, mint 700 000 tétel érkezik döntő részben koncentráltan, a szokásos üzleti
időben, sőt azon belül is a nyitáshoz közeli időszakban. Az utalások döntő része ugyanakkor
10 millió forint alatti, tehát arra kellett készülni, hogy az AFR-ben érkezik.

A BEVEZETETT RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI
Az éles rendszerben történő indulásra elkészültek a belső szabályozások, ügyfél-tájékoztatók, valamint módosításra került a Kincstár ügyfelek felé publikált Szabályzata és Hirdetménye.
A Kincstárban a folyamatos törzs- és egyenlegszinkronizáció megteremtésével a napközbeni
működés előtétrendszeren történik. Nap végén a forint számlavezető-rendszer „utólagos”
elszámolási tevékenysége után kerülnek előállításra a zárlati állományok. Minden naptári
napról készül számlakivonat, amelyek a következő munkanapon reggel 8:00 órától állnak
az ügyfelek rendelkezésére.
Az AFR-ben a kedvezményezett számlatulajdonos Kincstárban vezetett forintszámlái javára
beérkezett tranzakciók a webes felületen, az Integrált Lekérdező Felületen online megtekinthetők. A NAV pedig azonnal, online módon közvetlen tájékoztatást kap az előtétrendszerbe
beérkezett tételekről.
A Kincstár az ügyfelei által benyújtott fizetési megbízások indítását változatlan feltételekkel
biztosítja, az egyedi átutalási megbízások továbbra is az InterGiro2 napközbeni elszámolási
platformon (IG2) keresztül teljesülnek, a csoportos átutalási megbízások, valamint a beszedési megbízások és hatósági átutalások pedig az InterGiro1 éjszakai elszámolási rendszerbe
(IG1) kerülnek a Kincstár által beküldésre.

112

A Magyar Államkincstár csatlakozása az azonnali fizetési rendszerhez

ORSZÁGOS TESZTELÉSI FOLYAMATOKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL
Az új elszámoló rendszerhez történő technikai csatlakozást a teszt, majd éles rendszeren
folytatott több hónapos tesztidőszak előzte meg. A kincstári tesztek a különböző indikátorokra koncentrálva (6 órás teszt, 24 órás teszt, maximális TPS-teszt) igyekeztek modellezni
a majdani éles üzem leginkább neuralgikus pontjait, folyamatos teljesítésük előfeltétele volt
a klíringtagi csatlakozásnak. A Kincstár architektúra- és rendszeradottságaira, valamint ügyfélkörének jelentős mértékű tranzakciótömegére tekintettel a tesztek során a legnagyobb
hangsúlyt az elérhető maximális fogadó oldali másodpercenkénti feldolgozókapacitás (TPS)
elérésére, valamint a jelenlegi kincstári rendszerek AFR-re történő felkészítésére fordította.
A teszt, valamint éles próbaüzemi működésben végzett tevékeny tesztelés és fejlesztés
eredményeként a Kincstár sikeresen teljesítette az üzleti és teljesítménybeli elvárásokat,
ezzel 2020. február 6. napján megkapta az AFR Technikai Minősítő tanúsítványát, mely
jelenleg is feljogosítja intézményünket a GIROInstant rendszerben történő forgalmazásra.
A tanúsítvány birtokában a Kincstár az AFR indulása óta minden nap fogadja az ügyfelei
számláját célzó AFR-átutalásokat. A napi működés zavartalan biztosítása mellett, az új elszámoló rendszerhez történt sikeres csatlakozáshoz áldozatos munkájával nagyban hozzájárult
a Kincstár pénzforgalmi és informatikai területe, valamint a kincstári AFR-előtétrendszert
fejlesztő LIB Számítástechnikai Kft. is.

ÉLES INDULÁST KÖVETŐ IDŐSZAK TAPASZTALATAI
A rendszer 2020. március 2-i éles indulásának napján a Kincstárhoz 42 616 darab tranzakció
érkezett be és került könyvelésre, 4 290 287 832 Ft értékben. Az első öt hónapban (július
31-ig) összesen közel 6,5 millió darab AFR-tranzakciót fogadtunk sikeresen, több mint 926
milliárd Ft értékben. Ugyanebben az időszakban a napközbeni elszámolási rendszerben
(IG2) még mindig jelentős darabszámú és összegű tranzakció érkezett a kincstári számlákra.
Kíváncsian várjuk a szeptemberi időszakot, amikor már a kötegelten beadott megbízások
AFR-ben történő forgalmazására is lehetőség lesz – emiatt a tranzakciók rendszerek közötti
átcsoportosulására számítunk.
A Kincstár elkötelezett pénzforgalmi szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése iránt, ezért
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” című
kiemelt projekt „Számlavezető-rendszer bevezetése” nevű alprojektje során új multidevizás
számlavezető-rendszert vezet be, melynek élesbe állásakor a Kincstár tervezetten már küldő
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AFR-tagként is részt fog venni – első fázisban a kincstári körön kívüli intézményi, valamint
értékpapír befektetési ügyfélkörnek, 2022-ben pedig már a teljes kincstári ügyfélkörnek
lehetővé téve a küldő oldali AFR-szolgáltatást.
Ezúton is köszönjük a GIRO Zrt., valamint a Magyar Nemzeti Bank országos projekt során
végzett koordinációs tevékenységét, valamint a teszteken részt vevő magyarországi klíringtagok fáradhatatlan munkáját és példás segítőkészségét.
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal – Pénzügyőr dandártábornok, végrehajtási
szakfőigazgató

Az azonnali fizetési rendszer bevezetése
és hasznosulása a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az egyik legjelentősebb közigazgatási szereplő, amely
az AFR-t igénybe veszi. Az adóhivatal szolgáltató jellegéből adódóan olyan rendszer kialakításában volt érdekelt, ami előnyös az adózók számára, és növeli az ügyfélélményt.
Az AFR lényege, hogy a 10 millió forint alatti egyedi átutalások esetében a tranzakció indítását követően az átutalt összeget öt másodpercen belül könyvelni kell a célszámlán, hogy azt
a címzett felhasználhassa. A rendszer főbb jellemzője és egyik jelentős előnye a folyamatos
működés, akár hétvégén és ünnepnapokon is, az év 365 napján.

AZ AFR, MINT ÚJ LEHETŐSÉG
Az AFR bevezetése ugyan a jogi környezet miatt csak a pénzforgalmi szolgáltatóknak volt
kötelező, azonban a Magyar Államkincstár (MÁK) ennek ellenére 2018 májusában úgy
döntött, hogy fogadó oldalon csatlakozik az AFR-hez, azaz a pénzforgalmi szolgáltatóktól az
általa kezelt pénzforgalmi számlákra indított utalásokat befogadja, de az AFR-en keresztül
nem indít utalásokat. Ez a döntés közvetetten a NAV-ra is hatással volt, mivel számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatója a MÁK.
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A NAV felismerte, hogy mivel a pénzforgalmi szolgáltatóknak bizonyos feltételek esetén
kötelezően használniuk kell az AFR-t, így a NAV ügyfelei is banktól, pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenül könnyen elérhetik a rendszert, és élvezhetik annak előnyeit. Az adóhivatal
ezért úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felkérésére részt vesz az azonnali
fizetési szolgáltatás állami felhasználási lehetőségeit kutató munkacsoportban.

ELŐZETES ELKÉPZELÉS
A NAV egy olyan rendszer kialakítását tűzte ki célul, melynek segítségével valóban azonnali információhoz jut ügyfelei átutalással teljesített befizetéseiről, hogy azokat késedelem
nélkül figyelembe tudja venni az adóhatósági eljárásokban. Könnyű belátni például, hogy
milyen jelentős segítséget és könnyebbséget jelent egy adózó számára, ha a nullás adóigazolását azonnal megkaphatja, mert esetlegesen fennálló hátralékát az AFR-en keresztül
helyben, gyorsan és egyszerűen rendezni tudja, és erről a tényről az adóhatóság is azonnal
hiteles információt kap. A rendszer jelentősége okán tehát az AFR bevezetése kiemelt
figyelmet kapott a NAV-nál.

A PROJEKT
Az eredeti elképzelés szerint a MÁK az AFR-en érkezett utalásokat befogadja, azokról nyugtát
küld, azonban a könyvelési folyamatokat rögtön nem vezeti végig, a könyvelésekre csak
a nap végén kerül sor. A kincstári kivonatállományt is csak összesítve, a nap végén állítja elő
és küldi meg az intézményeknek. Segítségképpen ügyfelei, így a NAV számára is lekérdező
felületet biztosít az értesítések áttekintésére.
Ez az elképzelés a NAV számára – jelentős ügyfélforgalma miatt – nem volt célravezető.
Mivel, ha az AFR-befizetésről csak a nap végén áll rendelkezésre információ, akkor minden
olyan ügyintézés alkalmával, amikor egy befizetésnek jelentősége lehet, az egyedi lekérdező
felületen manuálisan kellene a befizetést ellenőrizni. Ez pedig jelentősen lassítaná a munkafolyamatot, és rontaná az ügyfélkiszolgálás színvonalát. Más megoldást kellett tehát keresni.
A MÁK és a NAV közötti szakmai egyeztetéseken körvonalazódott az a – végül a gyakorlatban is megvalósított – megoldás, ami biztosította a kellő automatizmust és azt, hogy az
adóhivatal a lehető legtöbb eljárásában figyelembe tudja venni az azonnali befizetéseket.
Az így kialakított koncepció megvalósítására és az AFR bevezetésével együtt járó feladatok
végrehajtására a NAV-on belül 2019. március 25-én két munkacsoport alakult: a NAV−MÁK
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adatkapcsolat kiépítéséért, illetve a szakmai követelmények meghatározásáért felelős munkacsoport. Utóbbiban a NAV valamennyi szakterülete képviseltette magát.
Az adatkapcsolat kiépítéséért felelős munkacsoport feladata volt többek között a kapcsolati
és a terheléses tesztek elvégzése, a MÁK által küldött adatok fogadása és a saját fejlesztésű
előtétmodulba történő beforgatása, de ide tartozott a szerteágazó szakrendszeri kapcsolatok kialakítása is.
A szakmai követelmények meghatározásáért felelős munkacsoport feladata volt a szakterületi igények felmérése és koordinálása. Ezek ismeretében lehetett ugyanis meghatározni,
hogy az adóhatóság szakrendszerei közül melyek kapcsolódjanak közvetlenül a NAV által kialakított előtétmodulhoz, hol szükséges az élőmunka csökkentése érdekében rendszer-rendszer kapcsolatot kiépíteni a lekérdezési és bekérdezési lehetőség érdekében.
Fel kellett mérni azt is, hogy az AFR bevezetése a NAV belső folyamatait miként érinti, illetve
meg kellett vizsgálni, hogy szükséges-e jogszabály-módosítást kezdeményezni a Pénzügyminisztériumnál. A szakmai munkacsoport feladataihoz tartozott, hogy az érintett szakterületek munkatársaival – belső oktatáson keresztül – megismertesse az AFR működését és
annak ügyféloldali előnyeit.

AZ AFR BEVEZETÉSE
A külső szakmai egyeztetések, valamint a belső munkafolyamatok eredményeként kialakított, és 2020. március 2-án bevezetett rendszer megfelel a NAV eredeti elképzelésének.
Az adóhivatal az AFR-ben érkezett átutalásokról folyamatosan kapja az adatokat, amiket
az előtétmodulban tárol mindaddig, amíg meg nem érkezik a könyvelésről a kivonatállomány. Így a beérkezett befizetéseket – legalábbis azokat, amelyeknél minden szükséges
adat rendelkezésre áll – a NAV automatikusan adózóra azonosítja, és ezzel lehetővé válik,
hogy azokat az eljárásaiban akár automatikusan figyelembe vegye.
Hétköznapokon a MÁK a NAV igénye alapján, meghatározott adattartalommal előzetes,
majd – a teljes napi adatokat tartalmazó – végleges kivonatállományt küld. Hétvégén és
ünnepnapokon csak végleges kivonatállomány érkezik az adóhivatalhoz. A kivonatállományok alapján a NAV az adószámlán könyveli a befizetést, és egyúttal törli az előtétmodulból
az azonnali befizetési adatokat.
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Az élesítés a NAV-nál is sikeres volt. A bevezetés zökkenőmentessége egy ilyen mértékű,
országos és sokszereplős fejlesztés esetében komoly eredmény.

A RENDSZER HASZNOSULÁSA A NAV GYAKORLATÁBAN
Az AFR bevezetése a NAV-nál a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adózók befizetéseit egyes
eljárásokban még a könyvelést megelőzően, azonnal figyelembe lehet venni. Az előzetes elképzelésnek megfelelően, ha például egy adózónak nullás igazolásra van szüksége,
de adótartozása van, akkor az AFR segítségével banki utalással azonnal rendezni tudja
azt. Az esetleges adótartozás ellenőrzéséhez adószámláját ügyfélkapu-hozzáféréssel, az
eBEV-rendszeren keresztül egyszerűen lekérdezheti.
Az AFR-en keresztüli átutalás jóváírása is az eBEV-felületen ellenőrizhető, az így teljesített
befizetés „könyvelésre váró tételként” néhány percen belül megjelenik. Ha az adózó ezt
követően kéri a nullás igazolást, akkor az igazolás kiadásánál ezt a könyvelésre váró tételt
a NAV már figyelembe veszi. A néhány perces átfutásra a MÁK által továbbított befizetési
adatok azonosítása miatt van szükség.
Ugyanígy figyelembe vehető az AFR-es befizetés számos más eljárásnál, ahol a NAV tartozásvizsgálatot végez. Néhány példa a teljesség igénye nélkül:
• az adózói hátralék megállapításakor, valamint a végrehajtási cselekmények megindításakor, visszavonásakor;
• köztartozás-kezelésnél a visszatartási jog gyakorlásakor;
• adófizetési biztosíték kiegészítésének elmulasztása miatti adószámtörléséről szóló
döntéskor;
• EKAER kockázati biztosíték elszámolásakor a nettó adótartozás meghatározásakor;
• a gyorsított eljárásban kiszabott vámigazgatási bírság, valamint a gyorsított eljárásban
kiszabott jövedéki bírság AFR-en keresztüli befizetése esetén az a helyszínen megfizetettnek minősül.
Az éles indulás óta a NAV által vezetett adónemszámlákra teljesített banki befizetések
mintegy 44 százaléka érkezett az AFR-en keresztül.
Az eddigi tapasztalatok szerint az ügyfelek nagyobb részben munkaidőben, illetve a kora esti
órákig bezárólag élnek a rendszer nyújtotta lehetőséggel, a hétvégi utalás kevésbé jellemző.
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AFR-tételek óránkénti megoszlása munkanapra és hétvégére 2020. március 2.
és 2020. július 14. között
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JÖVŐKÉP
A szolgáltatás még komfortosabbá tehető, és az ügyfélélmény fokozható a rendszer további
finomításával. Például érdemes megfontolni az adóazonosító másodlagos azonosítóként
történő használatát. Ha ezzel a lehetőséggel az ügyfelek nagyobb hányada élne, esetleg
alkalmazása kötelező lenne, az megkönnyíthetné az adózóknak teljesítendő utalásokat,
mivel az adóazonosító a NAV alapnyilvántartásának része. Így a kiutalásokhoz nem lenne
szükség a bankszámlaszám külön megadására. Ugyanakkor ezzel a megoldással a NAV egyes
eljárásaiban képes lenne az adóazonosító alapján azonnali fizetési kérelmet küldeni. (A
fizetési kérelem a fizetés kezdeményezésére vonatkozó, AFR-ben szabványosított üzenet,
amely legalább az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges valamennyi adatot
tartalmazza. Célja, hogy a fizető fél oldalán automatizálja az azonnali fizetési megbízás
elindítását.)
Szintén érdemes megvizsgálni az MNB és a GIRO Zrt. által kialakított QR-kód szabvány alkalmazásának lehetőségeit is. A QR-kód maga tartalmazná az adózó fizetési kötelezettségére
vonatkozó valamennyi információt, így használatával az adózó akár azonnal teljesíthetné
fizetési kötelezettségeit, például fizetési kötelezettséget tartalmazó döntésekhez – fizetési
könnyítési döntések, fizetési felszólítások, illetékkiszabások stb. – kapcsolódóan.
Egyértelmű, hogy az azonnali fizetés számos lehetőséget rejt a digitális fizetési lehetőségek
csúcstechnológiáját jelentő megoldások terén. Reményeink szerint a NAV-nál a közeljövőben
ezek közül több is megvalósulhat.
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dr. Lélfai Koppány Tibor

Budapest Bank Zrt. – Elnök-vezérigazgató

Csapatmunkával a legmerészebb
célkitűzések is megvalósíthatók
Az azonnali fizetési rendszer bevezetése minden bizonnyal a Budapest Bank, mi több,
a teljes hazai bankszektor történetének eddigi legkomplexebb, legnehezebb és legtöbb
fegyelmet kívánó feladata volt. Egy körülbelül 2,5 éven át tartó munkának tettünk pontot
a végére 2020. március 2-án, igaz, ez nem azt jelenti, hogy a rendszerrel kapcsolatos feladatok ezzel elfogytak volna. Az indulással lehetővé vált a 24/7-es működés az elektronikus
utalások esetében, így joggal mondhatjuk, hogy a rendszer a mindennapi életünk számos
területére jelentős hatással van és lesz is a jövőben az újabb és újabb ráépülő megoldásoknak köszönhetően.
Az utóbbi években elterjedt digitális szolgáltatásoknak köszönhetően nyilvánvalóvá vált,
hogy a banki ügyfelek részéről egyre nagyobb az igény az olyan megoldások iránt, amelyek
gyorsak, egyszerűek, nem igényelnek személyes jelenlétet, esetenként pedig nyitvatartási
időhöz sem kötöttek. A bankszektorban időről-időre megjelennek olyan új megoldások,
amelyek alapjaiban változtatják meg a fizetési szokásainkat, az azonnali fizetési rendszer
pedig még egy ezek közül is kiemelkedő példa erre. Minden érintett szereplő tudta, hogy
ez az új fizetési megoldás nagyon pozitív hatással lenne az ügyfélélményre, valamint a készpénzes fizetés visszaszorításában is fontos szerepet töltene be, így hiába jelentett nagy
kihívást a projekt, az előnyök egyértelműen a bevezetés mellett szóltak.
Az azonnali fizetést a banki szakemberek ismerték a más országokban már működő rendszereknek köszönhetően, de a külföldi példák esetében nem beszélhetünk egy olyan ambiciózus projektről, mint amilyen a magyarországi bevezetés volt. A tervezett indulást hatékony
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felkészülési időszak előzte meg, így előre tudni lehetett, hogy egy kipróbált, tartós éles
teszteken átesett és megbízhatóan működő rendszert fognak bevezetni.
A Budapest Banknál összesen több, mint 100 munkatársunk dolgozott ezen a projekten,
beleértve az informatikai területet, a projektmenedzsmentet és az üzleti területeket is.
Ezen kívül nagyon nagy jelentősége van annak, hogy gyakorlatilag egy konzorciumi szintű együttműködést is meg kellett valósítanunk: együtt dolgoztunk a Takarékinfoval mint
kulcsbeszállítóval, valamint az MKB-val és a Takarékbankkal is annak érdekében, hogy egy
közös rendszert szállítsunk le, amelyhez integráltuk a Budapest Bank rendszereit. A projekt
jelentőségét mutatja az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank is minden korábbinál nagyobb
figyelemmel követte a rendszer fejlesztésének folyamatát, így mindig pontosan tudták,
hogy állnak a bankok az előkészületekkel.
Az azonnali fizetésekkel kapcsolatban két dologban biztosak voltunk: az egyik, hogy az
ilyen komplex rendszerek esetében mindig lesznek problémák, és minél közelebb kerülünk
a bevezetéséhez, annál több megoldandó probléma merül majd fel. Viszont azt is tudtuk,
hogy rendkívül elkötelezett és felkészült csapatunk van, ezért biztosak voltunk benne, hogy
mindent meg tudunk oldani a megadott határidőig.
Az indulást megelőző, hosszú hónapokig tartó időszak komoly fegyelmet kívánt a projekten
dolgozó kollégáktól, hiszen az MNB próbaüzemi elvárásai érthető módon magasak voltak.
Az éles tesztek során időről-időre felmerültek olyan hibák, amelyekre gyorsan, kreatívan
és rugalmasan kellett megoldást találni, de mind a Budapest Bank, mind a többi bank
munkatársai közös erővel dolgoztak ezek mihamarabbi elhárításán. A Budapest Bank esetében a próbaüzem éles üzemi részénél az ügyfeleket programozott robotok szimulálták,
amelyek munkáját a már éles üzemben azonnali átutalásokat végző rendszerekkel együtt
kollégáink felügyelték minden nap, napi 24 órában. Ez jelentős erőfeszítést jelentett, de
a siker érdekében szükség volt rá. Ami igazán a segítségünkre volt, az a Budapest Bankra
jellemző együttműködési kultúra, és külön büszke vagyok rá, hogy kiemelkedő teljesítményt
nyújtottunk a konzorciumon belül.
A 2020. március 1-jéről 2-ára virradó éjszakán nem a legtökéletesebben aludtam, alig vártam, hogy magam is tesztelhessem a rendszert. Minden munkatársam megkönnyebbült,
amikor éjfélt követően egy perccel már próbálgattuk az utalásokat, és minden simán, zökkenőmentesen ment, mindenki utalgatott, 1 forintokat, 10 forintokat, 100 forintokat, hogy
mindezt kipróbálhassuk. Páratlan élmény volt, amire mindannyian emlékezni fogunk.
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Az irodaházunkban található egyik nagyobb termet átalakítottuk, hogy a projekten dolgozó, különböző területekről érkező kollégák az indulást megelőző hétvégén, valamint az
azt követő 72 órában is folyamatosan egy helyszínen ülve tarthassanak ügyeletet. Számos
kisebb problémát így hatékonyan, rövid időn belül el tudtunk hárítani, szerencsére kritikus
incidens nem történt, amitől – hogy őszinte legyek – mindannyian megkönnyebbültünk.
Az átállás első 72 órájában körülbelül 150 kolléga dolgozott váltott műszakban, ez idő alatt
közel 40 családi pizza, 3 bevásárlókocsinyi üdítő és nassolnivaló, illetve nagy mennyiségű
kávé gondoskodott arról, hogy a helyszínen lévők „túléljék” ezt az időszakot.
A munka természetesen nem állt le az indulást követő 72 óra végével, az azonnali átutalásoknak ugyanis az év minden napján, napi 24 órában működnie kell. Ennek biztosítása
jelentős kihívást jelentett a teljes bankrendszer számára, mind az informatikai megoldások,
mind a munkaerő tekintetében. A 24/7-es működés biztosításához számos fejlesztést el
kellett végeznünk a számlavezető rendszereinkben, növelnünk kellett az informatikai megoldások hibatűrő képességét, valamint át kellett szerveznünk az informatikai ügyeletet.
Mindezekhez létrehoztunk egy új pozíciót a banknál, az ebben a szerepben dolgozó kollégák
elsődleges feladata az azonnali utalásokban fellépő hibák mihamarabbi elhárítása lett.
Az azonnali fizetési rendszer bevezetése a Budapest Bank számára egy újabb sikertörténet,
amelyre méltán lehetünk mindannyian büszkék, hiszen a terveknek megfelelően sikeresen
indult el az új rendszer. Elmondható továbbá az is, hogy az indulása szerencsés időben, 1-2
héttel a koronavírus-járvány hazai megjelenése előtt történt, hiszen így az ügyfelek még
nyugodt körülmények között megismerhették és megszokhatták az új, elektronikus fizetést jelentősen megkönnyítő rendszer működését. Ezt az is segítette, hogy a hazai bankok
felkészültségének köszönhetően az indulás óta jelentős incidens nélkül, megbízhatóan és
stabilan működik az AFR. Az ügyfelek is pozitívan fogadták, látszik, hogy egyre magabiztosabban utalnak a korábban megszokott hétköznapi idősávokon kívül is.
Önmagában az azonnali fizetés hatalmas eredmény: az, hogy ma egy átutalás 5 másodpercen belül megtörténik, nemzetközi szinten is elismerésre méltó teljesítménye a magyar
bankrendszernek. Ügyfélélmény szempontjából mindenképpen nagyon fontos, hogy az
ügyfél azonnal el tudja juttatni a pénzét a másik félhez, és azonnal megkapja a jóváírást
is. További siker, hogy bevezetésre kerültek a másodlagos azonosítók is, így a hosszú és
nehezen megjegyezhető bankszámlaszámok helyett például már mobiltelefonszámok vagy
e-mail címek is használhatók, illetve a fizetési kérelem szolgáltatás is egyre szélesebb körben
lesz majd elérhető a közeljövőben.
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Ezzel a projekttel egy kicsit közelebb is vittük mind az ügyfeleinket, mind a bankot a teljesen
online világhoz, illetve jelentős lépést tettünk a készpénzmentesség irányába. Ez egyben
óriási lehetőség a banknak, másrészről pedig nagy kihívás is az IT-csapatunk számára, hiszen
ezt a rendszert 7x24 órában, az év minden napján működtetni kell. Úgy gondolom, az azonnali fizetési rendszer bevezetése olyan siker, amelyre nemcsak mi, hanem a gyermekeink
és unokáink is büszkék lehetnek. Ez a rendszer 10-20 év múlva is működni fog, és habár
minden bizonnyal természetesnek veszik majd a létezését, az erre épülő fejlesztések alapjaiban fogják megváltoztatni azokat a fizetési szokásokat, amelyeket ők is használni fognak.
Az azonnali fizetési rendszerre számos új szolgáltatást tudunk építeni a következő években.
Egyfelől a hazai bankok sorban indították/indítják el a fizetési kérelem szolgáltatásukat,
másfelől idővel biztosan bővülni fog a másodlagos azonosítók köre is, ami újabb, izgalmas
területeket nyithat meg ezen a téren.
Az azonnali fizetés az e-kereskedelemre és az utánvétes fizetés visszaszorítására is pozitív
hatással lehet, hiszen a piaci szakemberek többsége úgy véli, ez a bankkártyánál biztonságosabb fizetési megoldást kínál, ami azért is fontos, mert hazánkban még mindig sokan
idegenkednek a bankkártyaadataik megadásától online vásárlás esetén.
A valóban azonnalinak számító fizetési helyzetekben is egyre többet használjuk majd, többek közt boltokban, fodrásznál vagy éppen a piacon, ehhez azonban az kell, hogy a kereskedői alkalmazások is kialakításra kerüljenek. Ezzel kapcsolatban a QR-kódok bevezetésének is
fontos szerepe lesz a jövőben, ami tipikusan olyan izgalmas fejlesztés, amellyel kapcsolatban
már vannak pozitív külföldi tapasztalatok.
Az új megoldások elterjedésében fontos szerepe van az ügyfelek tájékoztatásának, amelyet
egyaránt elősegített a Magyar Nemzeti Bank kampánya éppúgy, mint az egyes bankok, így
a Budapest Bank intenzív és hatékony ügyféltájékoztatása. A hazai lakosság mobiltelefonnal
való ellátottsága már megfelelő szinten van az azonnali fizetés, valamint a hozzá kapcsolódó
fizetési megoldások elterjedése szempontjából, azonban továbbra is azt tapasztaljuk, hogy
a banki mobilalkalmazásokat használók aránya még mindig jóval alacsonyabb az internetbankot vagy kártyás fizetési megoldást használók arányánál. Ugyanakkor arra számítunk,
hogy ez az arány az azonnali fizetésnek köszönhetően a jövőben intenzíven növekedni fog.
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CIB Bank Zrt. – Elnök-vezérigazgató

Az azonnali fizetési rendszer bevezetése
a CIB Bank Zrt. szemszögéből
Ami először eszembe jut az azonnali fizetési rendszer bevezetése kapcsán az az, hogy ez
egy nagyon nagyszabású, sikeres projekt volt a magyar bankszektor történetében, amit
három dolog tesz számomra különösen emlékezetessé:
• Ez volt az első példa, ami megmutatta, hogy a közös összefogás a szektor tagjai, az MNB
és a GIRO között milyen kiemelkedő eredményekre képes. A rendszeres konzultációk,
tapasztalatcserék nagy mértékben segítették, hogy a szektor minden tagja sikeresen
birkózzon meg az egyébként egyáltalán nem könnyű feladattal. Ezt a működési modellt
felhasználva tudtuk aztán sikeresen felvenni együtt a harcot a koronavírus jelentette
kihívásokkal szemben, és azóta − a napi működés kapcsán − is számos alkalommal
igazolódott, hogy ez a fajta együttműködés nagyon jó gyakorlat.
• Szakmailag egy nagyon izgalmas, igazi kihívást jelentő feladatot kellett megoldani.
Számos olyan fejlesztés zajlik a bankszektorban, aminek az a célja, hogy minél inkább
növelje az ügyfelek napi bankolással kapcsolatos élményét, a szolgáltatások színvonalát,
de a kollégáim versengtek azért, hogy a sok közül ebben a projektben dolgozhassanak,
mert az azonnali fizetés számos jövőbeni banki szolgáltatás alapja, és elengedhetetlen
ahhoz, hogy a szektor sikeresen vegye fel a versenyt a FinTech cégek jelentette kihívásokkal.
• És ami a CIB számára különösen értékessé tette az ebben a projektben való aktív
közreműködést, hogy a CIB stratégiájának egyik alappillére a digitalizáció, amihez az
azonnal fizetési rendszer bevezetése plusz löketet adott.

127

V. 21. századi ügyfélélmény a pénzforgalomban

Az egyeztetések az MNB-vel az azonnali fizetési rendszer bevezetéséről 2017 nyarán kezdődtek. A CIB viszonylag korán aktív részese lett a konzultációknak abból adódóan is, hogy az
anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo Csoport már akkor képes volt a szolgáltatás nyújtására
Olaszországban. A gondolat kivitelezése számos ponton, amihez az MNB a projekt folyamán
aztán következetesen ragaszkodott, egyáltalán nem tűnt egyszerűnek:
•5
 másodpercen belüli utalás belföldi tranzakcióknál az összes elektronikus csatornán,
amire nemzetközileg eddig 10 másodperc volt a gyakorlat;
•7
 /24 órás folyamatos működés biztosítása;
• k ötelező, a szektor minden tagját érintő csatlakozás;
•2
 019. július 1-jével történő bevezetés, azaz kb. kétéves fejlesztési időszak a gondolat
megszületésétől, amire szintén nem volt még példa a nemzetközi tapasztalatok alapján.
A projekt a CIB-nél már 2017 vége felé elkezdődött, ami talán az egyik olyan tényező volt,
ami biztosította számunkra, hogy végig élenjárók és aktívak legyünk a fejlesztési folyamatban. Az utóbbi évek legjelentősebb projektjét állítottuk fel akkor: 6-7 workstream, majd
100 fő szinte folyamatos aktív részvételével – sokan dedikáltan csak és kifejezetten erre
a projektre – és költség szempontjából is „megaként” jellemezhető a projekt terjedelme.
Versengtek a kollégáim, hogy részesei legyenek, mert hatalmas kihívást láttak benne. Ennek
is köszönhető, hogy nagyon jó csapat állt össze a bank szinte összes területét képviselve,
hiszen majdnem minden rendszerünket és az üzleti működésünket is érintette a rendszer
bevezetése. Az egyik projektvezetőnk fogalmazott úgy, hogy „igazi, szenvedélyes, elkötelezett csapat voltunk”. Klasszikus projektként működött, a házon belül nálunk „Azúr”-ként
elhíresült projekt, amely során tapasztalatot szerezhettek a kollégák arról is, hogy hogyan
lehet és kell működtetni egy országos projektet.
Az MNB által felállított szabályok és a következetesség ezek fenntartását illetően, bár nagy
kihívást jelentettek, de utólag mindenképpen nagyon hasznosnak bizonyultak: a jegybank
körültekintően mérte fel a nemzetközi tapasztalatokat, jó rendszert választott. Sok nyitott
kérdés volt a rendelet alkalmazását illetően a kezdetekben, de ezeket a Bankszövetségen
belüli, folyamatosan biztosított konzultációk során sikerült tisztázni. Nagyon jó döntésnek
bizonyult, hogy kötelezően kellett csatlakozni a rendszerhez: ezzel vált valóban biztosítottá,
hogy az egész országban, minden 10 millió forint alatti elektronikusan elindított tranzakció
esetén, bármely két bank között, valóban működjön a rendszer. És jó döntés volt a bevezetés elhalasztása is nyolc hónappal: ez megnyugtatóan tudta biztosítani, hogy minden
banki szereplő biztonságosan készen álljon a rajtra. Nekünk, a CIB-nek, aki időben elkészült
a szükséges fejlesztésekkel, jó lehetőséget teremtett, hogy körültekintően tudjuk még tovább tesztelni a rendszert és nagy örömünkre és büszkeségünkre arra is, hogy segíthessünk
másokat is a felkészülésben.
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Házon belül a kezdetekben azt kellett mérlegelnünk, hogy milyen utat válasszunk: építsünk
a már meglévő adottságainkra, vagy válasszunk egy új megoldást. Végül – figyelembe véve
az erőforrás-szükségletet is – az előbbi mellett döntöttünk, ami szerencsésnek bizonyult.
A CIB-ben akkor már a bankon belüli tranzakciók azonnal megvalósultak és ehhez társultak
az azonnali fizetési rendszer kapcsán is szükséges könyveléstechnikai és állandó rendelkezésre állási paraméterek és megoldások is. Persze így is rögös volt az út, de folyamatosan
konzultálva az Anyavállalatunkkal és felhasználva az ő tapasztalatait, illetve a beszállítóink
és elsődlegesen a kollégáim rendkívüli erőfeszítéseinek eredményeként, a CIB biztonságosan készen állt már az eredeti rajtdátumra is a rendszer indítására. Ami a munka folyamán
végig biztos és elsődleges cél volt, hogy a core banki működést stabilan tudjuk biztosítani,
és ez volt a legnagyobb feladat és egyben kockázat is a projekt folyamán. A kulisszatitkaink
közé tartozik az is, hogy modulárisan építettük fel a rendszerünk működését, folyamatosan
élesítettük a funkciókat, amiket a tesztelések során ki és be lehetett kapcsolni, így a végén,
március 2-án 00:00 órakor csak egy kapcsológombot kellett megnyomni.
Az indulás azért így is nagy izgalommal járt. A projekt aktív közreműködői mind ott voltak
az IT-központunkban, lesve a kivetített órát éjfélkor és várva, hogy mi történik a következő
percekben, órákban. Kissé elbizakodott állításnak tűnhet, de nem elsősorban magunk miatt
aggódtunk, hanem mert tudtuk azt, hogy ez valóban nagy kihívás volt, valóban nagyon
sok erőforrást kívánt minden tekintetben, valóban nagyon időben el kellett kezdeni felkészülni rá, és bár a projekttagok végig támogatták egymást − kiváltképp az utolsó ráadás
6 hónapban −, azért nem mindenkinél ment minden simán. Ma már tudjuk, hogy joggal
koccinthattak a kollégáim: a rajt sikeres volt, és az azonnali fizetési rendszer működése
azóta is zökkenőmentes.
Amit elértünk, az minden várakozást felülmúl: a tranzakciók 97 százaléka ma 2 másodpercen
belül megvalósul. A tapasztalatok közé tartozik, hogy egyértelmű jelei vannak annak, hogy
az ügyfélszokások a rendszer bevezetését követően átalakulnak. Az első 3 hónapban, annak
ellenére, hogy éppen akkor a járványhelyzet miatt a munkavégzés rendje az ország egész
szintjén jelentősen módosult, és sokan otthonról dolgoztak, a tranzakciók 31százalékát
mégis a normál munkaidőn túl indították az ügyfeleink. De sok jó tapasztalatot gyűjtöttünk
arra is, hogy például egy hirtelen jött meghibásodás javítása során vagy akár az online
magán tanórák esetén is azt kérte és kéri a szolgáltatók egy része, hogy utalják inkább az
összeget az ügyfelek a munka elvégzése után a „helyszínen”, azonnal, hiszen pillanatokon
belül láthatják, hogy ott van a kért összeg a számlájukon. Nálunk, a CIB-ben ezt ráadásul
külön költség nélkül megtehetik ügyfeleink összhangban az MNB-nek szintén a projekt
kapcsán kinyilvánított és a GIRO-n keresztüli szolgáltatás árazási módja által is támogatott
azon elképzelésével, hogy a lakosság esetén csomagárazást alkalmazzanak a bankok, és az
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egyes átutalások ne jelentsenek addicionális kiadást. És az azonnal fizetési rendszer ezen
keresztül valóban segíthet az MNB másik, a projekt indításakor kinyilvánított szándékának
teljesülésében, hogy a gazdaság minél inkább készpénzmentessé, átláthatóvá és digitalizálttá váljon.
A jövőbeni lehetőségeket illetően a rendszer további löketet adhat a digitalizációnak.
Az egyik legkézenfekvőbb lehetőség a fizetési kérelem vagy a „mobile payment” szolgáltatás bevezetése. Az azonnali fizetési rendszer bevezetésének a bankrendszer jövőjét illető
kilátásait úgy tudnám összefoglalni, hogy egy idő után ez a szolgáltatás olyan lesz, mint
a lakásban az áram, a fűtés vagy a víz. El nem tudjuk képzelni, hogy nem része a mindennapjainknak, és hogy volt ez máshogy valamikor.
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Az Erste Bank 4 éves projektje: 25 000
emberórányi munka 53 rendszeren
KEZDET
2017 tavaszán futótűzként terjedt a hír a pénzforgalomban érintett kollégák között, hogy új,
országos projekt indul: az azonnali fizetés. Az első megbeszéléseken – nem meglepő módon – főként a kérdéseket soroltuk. 24 órás egyenlegkezelés? Mi történjen a napzárással?
Hogyan oldjuk meg a folyamatos rendelkezésre állást? Pontosan minek kellene 24 órában
elérhetőnek lennie? Mi lehet másodlagos azonosító? Milyen helyzetekben lesz hasznos
a fizetési kérelem? Milyen kockázatokra kell készülnünk?
Minél tovább elemeztük az előttünk álló feladatot, annál nyilvánvalóbbá vált, hogy nem
a már meglévő pénzforgalmi szolgáltatás „bővítés”-éről beszélünk. Rendszerek és üzemeltetésük. Architektúra. Folyamatok. Csatornák. Kivonat és ügyféltájékoztatók. A fizetésforgalom mellett érintett a hitelezés (hiszen kamatokat kell számolnunk), a kockázatkezelés
és a behajtás. A telefonos ügyfélszolgálat és a fióki tájékoztatás is. Panaszkezelés. Belső
és külső jelentésszolgálat. Egyértelművé vált, hogy a nappali elszámolási körök 2012-es
bevezetéséhez hasonlóan újabb dimenzióváltásra készül a magyar pénzforgalom.
A megoldást megálmodtuk, többször is. Sok vitán és egyeztetésen keresztül kerestük az
azonnali fizetés helyét az ügyfelek és a bank mindennapjaiban. Azonban a részletek újabb
és újabb kérdéseket vetettek fel. A megoldandó alesetek száma nőtt. Az érintett rendszerek
száma végül meghaladta az ötvenet, és a koordinálandó beszállítók sem voltak kevesebben.
Üzleti kérdések épültek a maximum 5 másodperces átfutási idő követelményére.
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Bevett jó gyakorlat, hogy ilyen nagy léptékű változás előtt az ember szétnéz a világban, és
megpróbálja hasznosítani mások tapasztalatait, megoldásait. De itt erre nem építhettünk.
Bár vannak országok, ahol már megjelent az azonnali fizetés 2018−2019-ben, kötelező
érvényű bevezetést sehol sem rendeltek el. A teljes piaci közös kezdés mellett az 5 másodpercben megállapított maximum átfutási idő is jelentősen szigorúbb feltételeket szabott
a korábban ismert SEPA Instanthoz képest. Így a környező országok tapasztalataiból alig
tudtunk meríteni. A bevezetés óta viszont számos alkalommal osztottuk meg saját élményeinket és tanulságainkat különböző fórumokon.
Hasonló volt az élményünk a beszállítókkal is. Értették, tudták, mi az azonnali fizetési rendszer, de a magyar követelményrendszerhez hasonló kívánalmakkal még sehol sem találkoztak. Együtt tanultuk meg, közösen alakítottuk ki végül a megoldást.

ÚTKÖZBEN
Az Erste Bank mint a piaci szereplők közül mindenki, projektet nyitott az azonnali fizetés
bevezetésére. A projekten belüli munkacsoportok – üzleti/IT/tesztelés – folyamatosan bővülő kapacitásokkal vetették bele magukat a feladatokba.
A projektcsapat a megállapodott rendszer alapján specifikációt és teszttervet készített,
beszállítókkal tárgyalt, integrációs feladatokat bonyolított le. Tesztelt részfejlesztéseket,
majd egyre bővülő folyamatokat. A közösen kialakított élesítési stratégia mentén pedig
folyamatosan újabb és újabb elemeket emelt be az éles környezetbe, hogy ezek a feladatok
már ne a 2020. március 2-át megelőző hétvégére maradjanak. Ennek a munkának a sikere,
hogy az országos éles pilotban az Erste Bank küldte az első sikeres magyar azonnali fizetési
tranzakciót.
Az egyik legnagyobb megválaszolandó kérdésünk az volt, hogyan tudjuk kezelni a rendszer
körüli bevezetési, illetve hosszú távú kockázatokat. Mi történik egy rendszerleállás során?
Mi a megfelelő egyensúly az ügyfelek pénzének védelme és a megbízások gyors lebonyolítása között?
Elmondhatjuk, hogy szinte a bank minden területe részt vett a rendszer bevezetési munkáiban. A széles körből kikerülő csapat tagjai egyrészt nagyon összetett kérdésekre keresték a válaszokat, másrészt rengeteg lehetőséget kaptak a pénzforgalmi folyamat teljes
hatásmechanizmusának megismerésére. A nagy tanulási folyamatban mind részt vettünk.
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Még az Erste Csoport is szorosan figyelte, mi történik a magyar projektben. Rendszeresen
adtunk számot Bécsben is, mind vezetői, mind pedig szakmai oldalon.

ÚJDONSÁGOK
Az azonnali fizetés alapvető követelményei mellett megjelentek a fizetési megbízás könnyítő
elemei – a másodlagos azonosítók, illetve új termékként a fizetési kérelem. Ezekkel a fogalmakkal az EKB, illetve a FinTech világ által már bemutatott, de országos méretekben még be
nem vezetett szolgáltatások/termékek kerültek fel a magyar pénzforgalom útvonaltervére.
A vita ezen a területen sem maradt el. Hogyan tudjuk ügyfeleinknek a szegmensük számára
legmegfelelőbb megoldást kialakítani? Mennyire lesz eltérő a vállalati és a lakossági igény
ezekre a szolgáltatásokra?
Mint a bankok általában, az Erste is a jól használható, széles körű megoldásokat támogatja. De vajon hogyan tegyük ezt meg, amikor az azonnali fizetési rendszer szabványa már
elkészült, de a SEPA-szabvány még kialakítás alatt van?

ORSZÁGOS TESZT 6 HÓNAPJA
Biztos lenne, aki azt állítja, a rendszer élesítése egy pillanat. Bizonyos szempontból ez
valóban így van, és ez történt 2020. március 2-án hajnalban, hiszen ekkor vált az ügyfelek
számára a bankok közötti megbízások szintjén is elérhetővé az azonnali fizetési szolgáltatás.
Ám az előtte lévő 6 hónap szükséges volt ennek a pillanatnak az eléréséhez. Nem tudom,
hogy látott-e más bankpiac olyan szintű és mélységű közös tesztelést, mint ami 2019 szeptembere és 2020 februárja között Magyarországon végbement.
Teszteltünk napközben és éjjel. Hétköznap és hétvégén. Hétfőtől szerdáig, csütörtökön és
szombaton. Teszteltünk házon belül szimulátor segítségével. Teszteltünk a piacon előre meghatározott partnerekkel. Önként együttműködő bankokkal. Csak egy partnerbankkal. Annyi
partnerbankkal, aki csak meg tudta oldani az adott időpontban. Teszteltünk funkciókat és
performanciát. Utána pedig elemeztük az eredményeket újra és újra és újra. Kérdeztünk,
egyeztettünk, finomhangoltunk, majd újra teszteltünk, és ismét elemeztünk.
Számunkra különösen tanulságos volt az az együttműködés, amely a GIRO és a bankszektor
résztvevői között kialakult. Mindenki megvívta a harcát a saját nehézségeivel, de a közös cél,
a közös határidő, a szakmai közösség és egymás segítése, támogatása nagyban hozzájárult
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ahhoz, hogy 2020. március 2-án komolyabb fennakadások nélkül indult el a magyar bankpiacon az azonnali fizetési rendszer. Nagy kihívás volt a feladat, de büszke vagyok rá, hogy
az Erste Bank magas szinten teljesítette.

ODAÉRTÜNK. ODAÉRTÜNK? AVAGY HOGYAN TOVÁBB…
A rendszer sikeresen élesbe állt. 2020. március 2-a és június 30-a között csak az Erste Bank
majdnem 8 millió azonnali fizetési megbízást küldött vagy érkeztetett. Ezeknek a megbízásoknak az átlagos átfutási ideje 1,16 másodperc, és több mint 96 százalékuké kevesebb, mint
2 másodperc. A tranzakciók több, mint 40 százalékát olyan időpontban kezdeményezték,
ami az azonnali fizetési rendszer bevezetése előtt az érintett összeg csupán következő munkanapi elérését tette volna lehetővé. Az ügyfelek számára újdonságként szolgáló másodlagos
azonosítókból 7 700 darabot regisztráltak, főként mobilszámokat és e-mail-címeket.
Az úton azonban nem értünk még végig. Büszkeségünk, hogy az Erste Bank hirdette meg
először – bár csak bankon belül − az ügyfeleknek a fizetési kérelem szolgáltatást, mely már
márciusban nagyon népszerű volt. Július eleje óta a többi bank felé is megnyitottuk ezt
a lehetőséget, bár jelenleg az ilyen jellegű megbízások forgalma csekély. Fel kell építenünk
az ügyfelek tudatosságát, és elérhetővé kell tennünk a szolgáltatást kötegelt jelleggel olyan
cégeknek, akik nagyszámú ügyféltől rendszeresen szednek be pénzt.
A mobilbankba beépített statikus QR-kód segítségével kialakított azonnali fizetéskezdeményezés vagy a dinamikusan felépített QR-kóddal indított fizetési kérelem azok a lépések,
amelyekkel az azonnali fizetés valóban a szélesebb tömegek mindennapjainak részévé válik.
Nem kérdés, hogy a világ a folyamatos elérhetőség, a 7/24 felé halad, bármiről is legyen
szó. Az azonnali fizetési rendszerrel a forintalapú pénzforgalom esetében nagyon erős alapot alakítottunk ki. Erre kell a jövőben tovább építkeznünk, az azonnaliság lehetőségét
kihasználó megoldásokat nyújtani ügyfeleinknek. Az úton tovább kell lépnünk, és még sok
ötletünk van.
Az azonnali fizetési rendszer szempontjából az Erste Csoporton belül a magyarországi Erste
jelenleg az etalon, vagyis jó példája annak, hogy egy leánybank még le is körözheti nemcsak
az anyabankot, hanem több másik, sokkal nagyobb és jelentősebb leánybankot is, amire
mi mindenképpen büszkék vagyunk.
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Az azonnali fizetési rendszer bevezetése
a Gránit Bank szemszögéből
AZ AZONNALI FIZETÉSI RENDSZER GONDOLATA
A kezdetektől támogattam a hazai pénzügyi infrastruktúra modernizálását szolgáló azonnali
fizetési rendszer létrehozásának gondolatát. Először is világos volt számomra, hogy ez egy
olyan fundamentális fejlesztés, amely emberi és financiális oldalról is jelentős erőforrást
fog igényelni a bankszektortól, cserében viszont a magyar pénzforgalmi piac nemzetközi
versenyképessége, beleértve a Gránit Bank versenyképességét is, javulhat. Tudtam, hogy
az ügyfelek számára olyan élményt tudunk az azonnali fizetéssel nyújtani, amely a készpénzes fizetés összes előnyét biztosítja, de sokkal biztonságosabban és olcsóbban, ezért
abban bíztam, hogy ez a megoldás mérsékelni fogja a készpénzes tranzakciók jelenlegi
magas arányát. Nagy híve vagyok a versenynek, de az azonnali fizetés egy olyan platform,
amiben az együttműködésé volt a főszerep, ahol a GIRO Zrt.-vel, a Magyar Nemzeti Bankkal és a partnerbankokkal közösen dolgoztunk, a feladat iránti teljes elköteleződéssel és
egymást segítve.
A Gránit Bank elnök-vezérigazgatójaként azt hiszem, minden kollégám nevében kijelenthetem, hogy büszkék vagyunk a digitális, innovatív megoldásainkra, azokra az üzleti újításainkra, amelyet elsőként vagy az elsők között vezettünk be, és nyújtjuk az ügyfeleinknek.
Folyamatosan törekszünk az újításokra, hiszen ki ne szeretne az élmezőnyhöz tartozni.
Ebben a szellemiségben indítottuk el, és vittük végig az azonnali fizetési rendszer bevezetésére alapított projektünket.
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FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJÍTÁSRA
A projekt során megvalósítandó feladatok felmérése nehezebb és időigényesebb volt,
mint azt elsőre vártuk. Már a tervezés jelentős erőforrásokat vont el, mivel a projekt által
detektált feladatok mélysége, terjedelme és komplexitása kevés korábbi projekthez volt
hasonlítható. A 7/24-es eléréssel az egész banki működésünket kellett koncepcionálisan
újragondolni. Az azonnali fizetés bevezetése előtt az emberek többsége pontosan tudta,
hogy az esetleg este utalt összeget a fogadó fél csak másnap reggel fogja megkapni. Ugyanez a helyzet a hétvégi utalásokkal is. Ezt a sokéves berögződést egy csapásra felülírta az
azonnali fizetés, és a vele járó 5 másodperces átfutási idő. Az új rendszer adta változásokat
nemcsak az ügyfeleknek kellett megszokniuk, hanem nekünk is egészen más munkarendet
kellett kialakítanunk. A tervezés során hamar kiderült, hogy az infrastruktúra szinte minden
elemét érinti az azonnali fizetés. Az ügyfeleink számára elérhető digitális csatornáktól kezdve a számlavezető rendszerünkön át a treasury modulig. Emellett nem szabad megfeledkeznünk a PSD2 pénzforgalmi irányelvben megfogalmazott 2019. szeptember 14-ével hatályos
feladatokról sem, amely feladatokat sok pénzintézethez hasonlóan a Gránit Banknál is közel
ugyanaz a projektcsapat látta el.

LÉPJÜNK EGYET HÁTRA
Nagy volt az egész bankszektoron a nyomás, hogy az eredetileg tervezett 2019. július 1-jei
éles indulásra minden tervezett fejlesztés megvalósítását sikeresen abszolválni tudjuk. Köszönhetően annak, hogy a bankok mind az MNB-vel és a GIRO-val, mind a Magyar Bankszövetséggel szinte napi kapcsolatban voltak, az azonnali fizetési projekt kapcsán, a Magyar
Nemzeti Bank meg tudta hozni azt a nehéz, de véleményem szerint felelős döntést, hogy
a rendszer elérhetőségét 2020. március 2-ára halasztja, hiszen az új rendszer előnyei akkor
jelennek meg, ha minden szereplő felkészült. Ezt a 8 hónapos csúszást mindenki máshogy
élte meg, de hamar kiderült, hogy az MNB-nek és a GIRO-nak pontos elképzelései vannak
erről az időszakról, és szigorú próbaüzemi tesztkövetelményeket fogalmazott meg, melyek
sikerességétől tette függővé a bankok márciusi éles indulását. A tesztelés során kiderült,
hogy az MNB a lehető legjobb döntést hozta a tesztek kötelezővé tételével, és utólag azt
gondolom, hogy ez a döntés vezetett oda, hogy márciusban minden pénzügyi szereplő
gördülékenyen el tudott indulni az új szolgáltatással.
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FŐBB MÉRFÖLDKÖVEK ÉS EREDMÉNYEK
Ahogy már korábban említettem, az egész projekt során törekedtünk arra, hogy az elsők
között legyünk, így nagy büszkeséggel töltött el, amikor kollégáim jelezték, hogy az újonnan
kiépített infrastruktúrán a Gránit Bank és az Erste Bank között történt meg az első azonnali
utalás Magyarországon.
Azon túl, hogy a próbaüzem feladatai jelentős többletmunkát jelentettek a projekten dolgozóknak, és számos esetben késő esti munkavégzést kívánt meg a kollégáktól, a szükségessége és hasznossága vitathatatlan. Összekovácsolta a szereplőket, és egymást segítve
végül legjobb tudomásom szerint mindenki határidőre teljesítette a teszteket.
A próbaüzemi időszak lezárása után még egy utolsó nagy mérföldkő várt ránk, az új rendszer élesítése. A több, mint két évig tartó erőfeszítéseink ezzel nyertek értelmet, és váltak
kézzelfogható forradalmi újítássá. Az átállás várakozáson felül sikerült, amivel hatalmas kő
esett le a szívünkről. Felüdülő érzés volt éjfél után tömegével látni a saját és a partnerbankok, ismerősök, barátok, újságírók néhány forintos utalásait. Személy szerint az elsők között
voltam, aki a számlaszámához másodlagos azonosítót regisztrált. Ahogy vártuk, a következő
néhány hétben ugyan megnövekedett az ügyfélmegkeresések száma, ami kifejezetten az
azonnali fizetési rendszer indulásával volt kapcsolatos, de körülbelül 1−1,5 hónapon belül
ez a szám is visszaállt az éles indulás előtti szintre.
Véleményem szerint az azonnali fizetési rendszer sikeresen vizsgázott, tapasztalataink
alapján az ügyfelek elégedettek az új szolgáltatással, és a bevezetésében rejlő potenciál
kiaknázása folyamatosan zajlik.

AZ AZONNALI FIZETÉS ALKALMAZHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS
MEGLÁTÁSOK
Az azonnali fizetési rendszer nem csupán az 5 másodperces 7/24-es működést, valamint
a másodlagos azonosító kezelését hozta magával, hanem a fizetési kérelem szolgáltatás
lehetőségét is, amellyel a Gránit Bank természetesen tovább akarta szélesíteni a digitális
fizetési megoldásainak a körét.
Nem titkolt szándékunk volt, hogy Magyarországon a Gránit Bank legyen az első pénzintézet, amely már március 2-ával elindul a fizetési kérelem szolgáltatással. Végül biztonsági
okokból ezt a mérföldkövet 1 hónappal később teljesítettük, de így is a Gránit Bank volt
a Raiffeisen Bankkal közösen az a pénzintézet, amely elsőként bevezette a pénzküldésnek
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ezt a gyors és kényelmes módját. Az azonnali fizetési rendszer elindulása felgyorsította
a korszerű fizetési megoldások fejlesztését, és véleményem szerint a fizetési kérelem funkció
is egy ilyen prémium szolgáltatás.
A következő évek konkrét innovációiról nehéz beszélni, hiszen ezeket a változó fizetési
szokások formálják. Ugyanakkor az azonnali fizetési rendszerben és annak kiegészítő szolgáltatásaiban, mint a másodlagos azonosító kezelése vagy a fizetési kérelem − nagy potenciált és számos kiaknázatlan lehetőséget látok. Ha biztosítjuk a szolgáltatás megfelelő
színvonalát, akkor az a gazdaság többi területére is hatással lesz. A célunk mindig is az
ügyfelek elégedettsége volt, és ez nagyon sokszor az innovatív megoldásainkon keresztül
érhető el. Ezért volt célunk elsőként bevezetni a fizetési kérelmet, mert ez az új fizetési
megoldás úgy válhat mind népszerűbbé, ha minél több bank indítja el a szolgáltatást, illetve
minél több számla ellenértékének beszedését kezdeményezik majd ezen a korszerű módon
a közüzemi szolgáltatók.
A Gránit Bank nevében kijelenthetem, hogy mindig az innovatív megoldások elkötelezett
hívei leszünk, és célunk minél több termék és szolgáltatás digitális elérhetőségének biztosítása a lehető legmagasabb színvonalon.
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Az innováció ünnepe a magyar
bankszektorban és a kulisszatitkok
„Az idő nem a legfontosabb dolog, hanem az egyetlen.”
A fenti idézetet Miles Davisnek, a világ egyik leginnovatívabb jazzművészének tulajdonítják, de a mondat a ma emberének bankolási szokásaira is teljes mértékben igaz. Nagyon
sokat számít az, hogy mennyi időt töltünk hétköznapi ügyeink intézésével, mennyi időt vesz
igénybe akár egy fizetési tranzakció lebonyolítása, az átutalás vagy az ATM keresgélése és
a további bajlódás a készpénzzel. Magyarország pénzügyi rendszere ezen a lényeges területen lépett szintet, s került Európa és a világ élvonalába az azonnali fizetés 2020. március
2-i indulásával, hiszen gyakorlatilag eltüntette az időtényezőt a mindennapi bankolásban.
Az azonnali fizetés ötletét a kommunikációs rendszerek dimenzióváltása hívta életre, hiszen
korábban az egyszerű tranzakciós módok is a lassú, elavult adatfeldolgozási folyamatokhoz
igazodtak. Az elmúlt években széles körben elérhetővé vált modern kommunikációs és
adatátviteli szolgáltatások nyújtotta előnyökhöz a bankrendszer számára is aktuálissá vált
alkalmazkodni, és megújítani a fizetési rendszert. Ez egyrészt innovációt és korszerűsítést
kívánt az egyes szereplőktől, másrészt összehangolt fejlesztést és szoros együttműködést
a pénzintézetek közt.
A felgyorsult adatátviteli lehetőségekre támaszkodó, forradalmian gyors azonnali fizetési rendszer teret ad a készpénzmentes megoldások ugrásszerű elterjedésének. A K&H –
ahogyan a bankpiaci szereplők többsége is – négy-öt évvel ezelőtt azon a véleményen
volt, hogy érdemes lépéseket tenni a nemzetközi szinten is jelentős készpénzállomány
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és készpénzhasználat visszaszorítása érdekében. Egyrészt a készpénzhasználat a mögötte álló logisztika, infrastruktúra, valamint biztonsági rendszer miatt meglehetősen drága,
ezt azonban az emberek a mindennapokban nem feltétlenül látják, hiszen a készpénzes
fizetések óriási száma miatt ez a költség nagyon sok ügyletre szóródik szét. Másrészt sok
kereskedőnél nem volt kézenfekvő a bankkártyaterminál telepítése, például a korlátozott
havi forgalom miatt. Ezek életképes alternatívája lehet sok esetben, ahogy azt az elmúlt
hónapok vírusjárvány okozta megváltozott bankolási szokásai is bizonyították, az azonnali
pénzforgalmi rendszer. S bár az elektronikus csatornák esetében kell egy erőforrás-igényes fejlesztés, hosszabb távon mégis mindenképpen ez a jövő útja. Biztonságos, gyors,
kényelmes, egyszerű és költséghatékony. Épp ezek miatt a Magyar Nemzeti Bank döntése
az azonnali fizetési rendszer szektorszintű bevezetéséről példaértékű és világviszonylatban
előremutató.

JÓ ALAPRA ÉPÍTKEZTÜNK
Az azonnali fizetési rendszer sikeres implementálásához a K&H-nál mi is olyan modellt
használtunk, amely támogatja, hogy a jövőben az alapinfrastruktúrára és az alapszintű
fizetési szolgáltatásokra szerteágazó kiegészítő szolgáltatásokat lehessen létrehozni. Ezeken
keresztül mind a jelenlegi pénzforgalmi szolgáltatók, mind pedig a piacra újonnan belépő
innovatív szolgáltatók képesek lesznek további, 21. századi, a fogyasztóknak és vállalkozásoknak további hozzáadott értéket teremtő pénzügyi szolgáltatásokat építeni.

A HOSSZÚ ÉS TÖBBSÁVOS ÚTON
Az innovatív rendszer kidolgozásához többéves, bankközi összefogásra és közös munkára
volt szükség, amelynek mérföldkövei szintén emlékezetesek lesznek számunkra. A projektet
megelőzően, 2012-ben, már szintet lépett a magyar bankrendszer, hiszen ekkor már egy
napon belül teljesítette az átutalásokat. 2015-ben a Magyar Nemzeti Bank, a tulajdonában
lévő GIRO Zrt.-vel együtt bejelentette, hogy létrehozná azt a minden bankot, ezen keresztül
az összes ügyfelet érintő rendszert, amely azonnal teljesíti az utalásokat. Már ekkor tudtuk,
hogy óriási munka vár ránk, azonban örömmel vállaltuk, hiszen részesei akartunk lenni
a hazai bankolás forradalmi megújításának. A projekt 2016-ban, 4 évvel ezelőtt indult.
A magyarországi pénzforgalom szereplőinek három hónapja volt arra, hogy a szükséges
lépéseket áttekintsék.
A K&H-nál már a kezdeti szakaszban számos terület vett részt a felső vezetés szerepvállalása mellett. A termékmenedzsment irányításával többek között információtechnológiai
oldalról a technikai megvalósíthatóságot kellett véleményezni, a treasury oldaláról pedig
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a fedezetbiztosítást. Ott volt még a marketing, ebből a szempontból az ügyfelek és az
üzlet elvárásait kellett számba venni, a bank jogi szakértői pedig a jogszabályi elvárásokat tekintették át. Ahogy az összes banknak, így a K&H-nak is izgalmas kihívást jelentett
a rendszer széles körű vizsgálata, csakúgy, mint a szakértői álláspont bemutatása mind
írásban, mind személyes egyeztetéseken. A Magyar Nemzeti Bank többkörös konzultációk
és visszajelzések kiértékelése alapján véglegesítette a tervét, ezek után kezdődhetett meg
a kivitelezési munka.
A megvalósítás kapcsán újabb kérdések kerültek napirendre. Hogyan is kezdjünk hozzá?
A K&H Bank melyik rendszerének átalakításával induljon a projekt? Hány ember kell hozzá?
Kiket válogassunk be a csapatba? Ez csak néhány abból a számtalan felvetésből, amelyek
a munka során felmerültek. Ahogyan haladtunk előre az időben, és közelítettünk a célhoz,
pontosabban a rendszer rajtjához, a projektben dolgozó valamennyi kolléga érezte, hogy
történelmet írunk a magyar pénzforgalom területén.
A projekt kiterjedtségét mutatja, hogy tizenkét munkacsoport dolgozott rajta, akik összesen
tizenhét rendszeren végeztek fejlesztéseket, illetve három újat is létrehoztak. A K&H-nál
lényegében nemzetközivé vált a projekt azzal, hogy a kétszáz magyar K&H-s kolléga mellett
számos külföldi – görög, szerb, bolgár, francia és holland – munkatárs segítette a munkát,
valamint ausztrál és indiai szakemberekkel is együttműködtünk. Abból is jól látszik, hogy
különleges, egyedülálló fejlesztésről beszélhetünk, hogy az egyik nagy, globális beszállítónk
számára is óriási mérföldkő volt a rendszer bevezetése, hiszen számára is ez volt az első
ilyen jellegű fejlesztés, amit elvégeztek.

TESZT A LELKE MINDENNEK
Mivel a teljes magyarországi bankrendszer működését és minden ügyfelet érintő rendszer
kiépítése volt a feladat, ezért az országos tesztek során rendszeres hétvégi, éjszakai munkavégzéssel biztosítottuk, hogy a teszteket magabiztosan, sikeresen zárjuk. 2019 júliusában
a tesztszámlák mellett éles rendszerbeli számlákon is futottak már pilot üzemmódban az
utalások.
De bármilyen izgalmat, örömet jelentett a munka, azért akadtak viszontagságok is. A rendeletmódosítások, a menet közben belépő változtatások jókora terhet róttak a kollégákra.
Az országos élesítés külön kihívás volt a sok egyeztetés, tesztelés révén a piaci szereplők
eltérő fejlesztési státuszai miatt. Egy adalék erről: összesen több mint 5 000 tesztet futtatunk
le, hiszen a projektnek alapvetően minden esetet sikeresen kellett zárnia. Más bankoknál
vezetett számlákat gyűjtöttünk be, és azokról, illetve azokra indítottunk forgatókönyv alapján
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utalásokat, és ellenőriztük, hogyan érkezik meg, így gyűjtöttünk hasznos információt a későbbi működéshez.
Ahogy közeledett az azonnali fizetési rendszer indulásának dátuma, azaz 2020. március 2-a,
a K&H-nál is – és gondolom a GIRO-nál, a jegybanknál és a többi kereskedelmi banknál is
– sokan izgultak, hiszen egy nem mindennapi fejlesztésről, korszakalkotó innovációról volt
szó. Részletes forgatókönyvünk volt a március 2-án, 0 óra 0 perckor tervezett élesítésre, ahol
a bank szakemberei személyesen is rajtra készen figyelték, hogy minden rendben zajlik-e.
Nos, a rendszer a legkisebb fennakadás nélkül elrajtolt. Aznap bebizonyosodott, és azóta
minden egyes nap csak erősödik az a megállapítás, hogy az azonnali fizetések rendszerének
rajtja jól sikerült és azóta is kiválóan működik. Az eredmény önmagáért beszél, hiszen közel
6,5 millió azonnali átutalás ért célba május végéig bankunknál.

ELSŐ TAPASZTALATOK
Külön öröm volt számunkra, hogy a K&H Bank bonyolította az első napon a legnagyobb
tételszámú forgalmat. Ez tette fel a pontot az i-re, hiszen a rendszerünk jól vizsgázott már
a nulladik pillanattól kezdve. Izgatottak voltunk, hogy amikor március 2-án felébred az ország, bírni fogja-e a terhelést a rendszerünk, és a GIRO rendszere egyaránt. Tudjuk-e majd
hozni az 5 másodperces teljesüléseket? Rendben lesznek-e az elszámolások? Lesz elég fedezetünk? Mára már a legtöbb embernek és nekünk is szinte természetes az azonnali fizetési
rendszer használata. Azt látjuk, hogy a bankolók számára óriási ajándék volt az idő, amit
az új rendszer megspórol nekik, hisz már most látható, hogy munkaidő után és hétvégén
is egyre nagyobb a forgalom. Hamar természetessé vált, hogy a banki szolgáltatások ezek
után már mindig rendelkezésre állnak, mert a jót megszokni igazán könnyű.

MÁSODLAGOS AZONOSÍTÁS
Az azonnali fizetési rendszer indulása azért is nagy lépés, mert bevezette az úgynevezett
másodlagos azonosítókat. Ennek köszönhetően, aki a pénzt utalja, annak nem kell feltétlenül
tudnia a címzett bankszámlaszámát. Ha a fogadó fél rögzítette a saját bankjánál másodlagos
azonosítóként az e-mail-címét, mobiltelefonszámát vagy adószámát, akkor elég ezt megadni
a bankszámlaszám helyett. A K&H Bank az elsők között rögzítette a másodlagos azonosítókat, melyek teljesen jól működtek már a tesztidőszakban is. A K&H-s ügyfelek körében
pedig nagy sikere van a megoldásnak: márciusban, a bevezetés hónapjában az országosan
regisztrált, vagyis az összes banknál megadott másodlagos azonosítók 35 százalékát a K&H
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ügyfelei regisztrálták. Ez az átutalásokat nagyban leegyszerűsítő megoldás hosszabb távon
nyugdíjba küldheti a hosszú számsorokból álló bankszámlaszámokat.

A JÖVŐ
Az azonnali fizetési rendszer elindulása nem csak a lakossági utalások 5 másodpercen belüli
célba jutása miatt fontos. A már említett másodlagos azonosítók sokkal könnyebbé, kényelmesebbé teszik a tranzakciókat. Ezen a rendszeren alapulnak majd a rövidesen megjelenő
fizetési kérelmek is, amelyekkel akár a sárga csekkes számlabefizetést is ki lehet váltani.
Egy-egy szolgáltató, például fizetési kérelmet küldhet a havi számláról, és ha az ügyfél
jóváhagyja az összeget, akkor azonnal megtörténik a fizetés.
Ugyanígy új pillért jelent a rendszer a magyar biztosítási piac számára is. Ennek köszönhető
például, hogy a K&H Biztosító nemrégiben bevezette az azonnali kárkifizetést: a kárfelmérés
után rögtön megtörténhet a fizetés. És a sor csak folytatódik a jövőben, mert az azonnali
fizetés számtalan új, innovatív megoldás fejlesztésére ad lehetőséget. A K&H-nál pedig az
innováció, a digitalizáció és az ügyfelek pénzügyi tranzakcióinak megkönnyítése elsődleges
fontosságú, stratégiánk alapja.
Visszatérve Miles Davishez: a művész által egyetlen fontosnak vélt tényezővel a magyar
ügyfeleknek lényegében nem kell foglalkoznia az utalások kapcsán.
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Azonnali fizetés: a kezdetektől
a megvalósításig
Nagy pillanat érkezett el március 2-án 0:00-kor az MKB AFR-projektcsapatának életében,
amikor az MKB Bank Kassák Lajos utcai irodaházának vezetői tárgyalójában összegyűlt
MKB-s felső vezetők és a projekten dolgozó számos munkatársunk együtt próbálhatta ki
élesben az azonnali fizetési szolgáltatást. A következő néhány perc másodlagos azonosítók
regisztrációjával, majd az egymásnak küldött utalásokat követően „Megkaptad? – Megkaptam!” üzenetváltásokkal telt, és boldogan nyugtáztuk, hogy a közel kétéves munkánk
eredményét magunk is élvezhetjük. A szűkebb projektcsapat mellett, akiknek szinte minden
egyes napját ennek a feladatnak a megvalósítása tette ki, alig volt olyan szervezeti egység
a bankban, amely ne dolgozott AFR-es feladatokon. Az üzleti és informatikus kollégák az
utolsó hónapok során különös bizonyságát adták annak, hogy együtt, közös erővel az MKB
mennyi feladatot és utolsó pillanatban felmerülő kihívást tud megoldani. Jó volt megélni
a szervezettel együtt, hogy korábban valamiért nem látott, újonnan felmerülő akadályokra
milyen gyorsan találtuk meg − a külső szállítókkal együtt − a megoldást: készültek az új kódrészek, települtek a tesztkörnyezetekre, a tesztelőcsapat pedig rá is repült ezek ellenőrzésére! Mindez segített nekünk abban, hogy ügyfeleink részére egy olyan szolgáltatást alakítsunk
ki, mely éjjel-nappal lehetővé teszi a 10 millió forintot meg nem haladó forintátutalásaik
néhány perc alatt történő célba juttatását! Az AFR sikere valódi CSAPATMUNKA volt!
De hogyan jutottunk el ide? 2016 tavaszán, amikor megérkezett az MNB konzultációs
anyaga, „Az azonnali fizetési szolgáltatás megvalósításának lehetőségei Magyarországon” címmel, még nagyon távolinak tűnt az az időpont, amikor az ebben kitűzött célok
megvalósításra kerülhetnek. Mi, az MKB vezetői, pozitívan fogadtuk az MNB-javaslatot,
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és kiemelt prioritással kezeltük a feladatot az első pillanattól. Bankunk ekkor egy digitális
transzformációs program közepében volt, ami egyedülálló volt a magyar bankszektorban
a tekintetben is, hogy nemcsak az ügyfélkiszolgálást közvetlenül megvalósító elektronikus
csatornák, hanem a bank szívét jelentő számlavezető rendszerünk megújítása is cél volt.
A program célja volt, hogy olyan, a jelenkor digitális kihívásainak, elvárásainak megfelelő termékeket és csatornákat hozzon létre, amelyek segítségével a digitális térben széles
körű és magas szintű szolgáltatásokat tudunk nyújtani ügyfeleinknek. Menedzsmentünk
az azonnali fizetés bevezetése kapcsán lehetőséget látott arra, hogy az új, bevezetés alatt
álló számlavezető rendszert teljes körűen kihasználhassuk, hiszen a bank által választott
rendszer alapvető funkciója ez. Az MKB így az azonnali fizetésre kezdetektől nem egy olyan
rendszerként tekintett, ami csak egyszerűen az IG2-átutálások más, gyorsabb csatornára
terelését valósítja meg, hanem, amint az MNB anyagának címe is sugallta, lényegesen
több annál. Egy olyan új dimenzió, amely megvalósításával szélesíteni tudjuk az elektronikus tranzakciók körét. Olyan ügyféligényeknek tudunk így megfelelni, amelyekre az eddigi
keretek között nem volt lehetőségünk.
2016-ban már egyre többet hallhattunk a FinTech cégek terjeszkedéséről, a tevékenységük nyomán a bankszektorra leselkedő veszélyről és arról, hogy a fürge kis vállalkozások
nagyon gyorsan nagy falatokat fognak kiharapni az innováció terén nehezebben mozduló
nagy bankok legnyereségesebb tevékenységeiből. Ekkor a bankszektor még biztos volt
abban, hogy ügyfeleik elégedettek az elérhető átutalási szolgáltatásokkal; azzal, hogy ha
elindítanak egy utalást, akkor az munkaidőben néhány óra alatt megérkezik a címzetthez, ha
pedig munkaidőn kívül küldik, akkor a következő munkanap reggelén lesz a számlán a pénz.
Egyértelműen látszott, hogy a bankszektor magától nem fog és nem is tud elindulni egy
olyan úton, ami a fizetésforgalmi rendszerét drasztikusan átalakította, megreformálta volna,
így napjainkra a nagyobb összegű tranzakciók esetében is tényleges veszélyt jelenthetett
volna néhány dinamikus, erre a piacra betörő vállalkozás szolgáltatása.
Az MNB a nemzetközi példákhoz képest is bátran, egy nagyon ambiciózus célt jelölt ki: az
utalásokra előírt és elvárt 5 másodperces teljesítési időt, amely nagy változást irányzott elő
a pénzügyi szektor működésére és az ügyfelek részére is. Az utalások felgyorsítása mellett
az ezzel egy időben bevezetendő másodlagos azonosító használat szintén jelentős előrelépést mutatott, amit tovább erősítettek a kiegészítő szolgáltatások, mindenekelőtt a fizetési
kérelem kialakítására való ösztönzés is. Számos nemzetközi példához képest szintén jelentős
eltérés volt, hogy az azonnali fizetési rendszerhez való csatlakozás nem önkéntes alapon
valósult meg, hanem minden szereplő számára kötelező belépési időpontot írt elő az MNB
– megelőzve ezzel azt, hogy a magyar piacon szétaprózott, egymással esetlegesen nem
átjárható fizetési megoldások jelenjenek meg, melyek hosszú távon a pénzügyi rendszer
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további fejlődésének és az elektronikus fizetések széles körű használata elterjedésének
akadályát jelentették volna.
Az elvárt folyamatos, az év minden napján 24 órában működő fizetési rendszer kialakítása és
működtetése elsőre szintén hatalmas kihívásnak tűnt, kérdés kérdést hozott. Hogyan tudjuk
majd biztosítani az ügyfelek számára, hogy bármikor utalhassanak, amikor a NetBANKár
és a mobilapplikációs szolgáltatásunk kapcsán a verzióváltások leállással járnak? A banki
számlavezető rendszer ugyan folyamatosan üzemel, azonban a bankon kívüli utalási tranzakciók teljesítésére csak munkaidőben van nyitva, utána el kell indítani a napzárást, hogyan
fogjuk ezt megoldani? Az éjfélig teljesülő tranzakciókat még aznapra kell elszámolni, így
a napzárási folyamat érdemi része csak ezt követően indulhat. Hogyan tudjuk ezt felgyorsítani úgy, hogy a másnapi nyitás ne legyen veszélyben? Hogyan tudjuk 5 másodperc alatt
teljesíteni az MNB elvárásainak megfelelően a tranzakciókat? Nemcsak informatikailag,
hanem banküzemi szempontból is hatalmasnak tűnt a feladat: legyen éjjel-nappal olyan
szakmai ügyelet, ami az esetleges ügyfélpanaszokra azonnal reagálni tud – hiszen ha az ügyfélnek egy nagyobb összegű tranzakciója akad el valahol, biztosan mindent megtesz annak
érdekében, hogy mielőbb orvosolásra kerüljön a problémája, és az utalási tranzakció elérje
célját. Bankbiztonságunk is sorolta a kihívásokat: olyan gyorsan megvalósulnak éjjel-nappal a tranzakciók, hogy akár pár perc alatt le lehet egy-egy ügyfél számláját üríteni, ennek
támogatására a hagyományos fraud ellenőrzési megoldások nem lesznek megfelelőek.
Másodlagos azonosítóval történő utalás esetén nagy az esélye, hogy félregépelésre kerül
egy e-mail cím vagy mobiltelefonszám, ezért nem a megfelelő helyre megy a tranzakció.
Hogyan fogjuk az így jelentkező ügyfélmegkereséseket kezelni? A fizetési kérelmet elindító
országok esetében közben megjelentek az első negatív tapasztalatok, hogyan fogjuk mi
ezeket kezelni?
Az első időszakban a megválaszolandó kérdések száma és a kérdések súlya csak növekedett.
Néhány hónapnak el kellett telnie ahhoz, hogy a szakértői csapat megtalálja a megoldást,
hogyan tudjuk majd ezeket kezelni, megoldani. Elkészült az informatikai megvalósítási terv,
az IT-fejlesztések megrendelésre kerültek, a szállítók elvonultak fejleszteni. Természetesen
közben a banki projektcsapat se pihenhetett: időről-időre a GIRO-konzultációk, munkacsoporti megbeszélések során felmerültek olyan témák, kérdések, melyek alakítottak még
a megoldáson. 2019 első hónapjaiban ismételten felpörgött a projekt: a szállítók meghozták informatikai megoldásaikat, és megkezdődhetett ezek integrált tesztelése. Az egész év
nagyon feszített volt: eleinte az önkéntes tesztekre való felkészülés, majd szeptembertől
az MNB által előírt és elvárt intenzív tesztidőszak kötött le jelentős energiát. Az események
igazolták az MNB-t: csak egy ilyen kötelező jelleggel előírt és felügyelt tesztperiódus tudta
segíteni az egész bankszektort abban, hogy határidőre elkészüljenek a fejlesztések. 2020
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első két hónapja már az utolsó simításokról szólt: az ügyfelek és a banki szervezet felkészítéséről arra, hogy 2020. március 2-ától elindul a szolgáltatás. Az MKB-nál is intenzív felső
vezetői érdeklődés és felügyelet jellemezte ezt az időszakot, ami a projektcsapat számára
óriási támogatást jelentett, és egyben szükséges is volt ahhoz, hogy az MKB is sikeresen el
tudja indítani a szolgáltatását az MNB által meghatározott időpontban.
Március óta több hónap eltelt, és azt látjuk, hogy működik a rendszer, és az ügyfelek is
elkezdték használni. Nincs annál nagyobb öröm, amikor azt látjuk, hogy egy korábban csak
elméletben kigondolt használati eset, ami az azonnali fizetés bevezetésével vált elérhetővé,
a gyakorlatban is működik, és sokan használják. Amikor barátaink, ismerőseink egy-egy utalás kapcsán már nem egy 24 számjegyből álló számlaszámot adnak meg, amelynek kapcsán
mindig aggodalom volt, hogy vajon jól írtuk-e be a mobilapplikációba, hanem boldogan
mondják, hogy „légy szíves, utalj a mobiltelefonszámomra!”, majd néhány másodperc múlva
csipog is a telefon és jelzi, hogy az utalás már meg is érkezett. Az olyan esetek, mint például, amikor egy hirdetésre azzal jelentkezik egy vevő, hogy tudná-e a vételárat a helyszínen
azonnali fizetéssel rendezni, vagy amikor Facebookon terjednek olyan képek, hogy a piacon
vagy vásárokban egyes eladók már most lehetővé teszik az átutalásos fizetést, és a pulton
feltüntetik a másodlagos azonosítójukat, hogy arra is lehet utalni, mind azt igazolják, hogy
jó irányba ment a magyar bankpiac, megérte a sok befektetett munka és energia.
Azt se felejtsük el azonban, hogy mindezzel még nincs vége! A bankszektor legtöbb szereplője most kezd el intenzíven dolgozni a kiegészítő szolgáltatásain, azon, hogyan tudja
ügyfelei számára még inkább elérhetővé és kényelmesebbé tenni az azonnali fizetés nyújtotta előnyöket. Az ügyfélélmény növelésén túl megvalósulhat akár az az MNB által elvárt
cél is, hogy a készpénzes fizetési műveletek mennyisége folyamatosan csökkenjen, ezáltal
az ország gazdasága is átláthatóbb legyen! Az MKB is tovább dolgozik ennek támogatásán,
melyet én vezetőként személyesen is támogatok!
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Pénzforgalmi szupersztrádát építettünk
Az amerikai kormányzat a kilencvenes években hirdette meg az információs szupersztráda programját, és az azóta eltelt 25 évben alapvető változások mentek végbe a világ
fejlődésében, többek közt a pénzügyi szolgáltatások terén is. A távközlési technológia és
az üzenetküldő megoldások fejlődése, illetve a nagy kapacitású számítástechnikai rendszerek költségeinek csökkenése olyan innovációkat hoztak a mindennapokba, amelyek
megváltoztatták az ügyféligényeket, gyorsabb és nagyobb mennyiségű, minőségében is új
kommunikációt tesznek elérhetővé.

NEMZETKÖZILEG IS ÉLENJÁRÓ INNOVÁCIÓ
A magyarországi azonnali fizetési rendszer nemzetközi mércével mérve is élenjáró innováció.
Talán a legfontosabb sajátossága, hogy az MNB és a GIRO koordinálásával egy, az egész
ország pénzforgalmát lefedő fizetésforgalmi alapinfrastruktúra jött létre, amelyhez minden
magyarországi hitelintézet egy időben csatlakozott, és amely a magyar környezetre szabott,
de elméleti síkon a SEPA-övezetben is használható, nemzetközi szinten is átjárható rendszer
lett. (Számos európai országban működik már azonnali fizetési rendszer, de ezek többnyire
évek alatt, önkéntesen, néhány bank részvételével alakultak ki, nem fedik le a teljes bankrendszert, és meglehetősen heterogén feltételrendszerben működnek.)
Ahogy az információs társadalom és szupersztráda esetében is, az AFR nem egyszerűen
terméke a pénzügyi szolgáltatások digitalizációjának, hanem katalizátora is. Olyan alap
infrastruktúrát hoz ugyanis létre, amely a forradalmian új, innovatív pénzügyi termékek és
szolgáltatások megjelenése mellett erősíti az egész nemzetgazdaság pénzügyi vérkeringését
és nemzetközi versenyképességét. Az AFR-re épülő megoldások közép- és hosszú távon
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komoly fejlődést hoznak, és alapjaiban fogják megváltoztatni a fizetésforgalom működését. Az ügyfelek a hét bármely napján, a nap bármely órájában intézhetik pénzügyeiket,
a magyarországi bankok gyakorlatilag átálltak a heti 7x24 órás működésre. Az AFR villámgyors, kényelmes és korszerű alternatívája a készpénzes fizetésnek, felhasználóbaráttá válik
a bankolás, új digitális megoldások születnek.

PÉLDA NÉLKÜLI KIHÍVÁSOK – ÉLENJÁRÓ MEGOLDÁSOK
Az AFR magyarországi bevezetése olyan időszakra esett, amelyben a Takarék Csoport erőforrásait nagyban lekötötte az országos takarékszövetkezeti fúziók informatikai támogatása.
A Takarék Csoport kettős nyomás alá került: egyfelől folytatnia kellett a lakossági és vállalati
hitel-, betét- és számlaállományok tömeges migrálását és a rendkívül heterogén IT-rendszerek integrálását, másfelől a piacon példa nélküli kihívások ellenére az igen szűkös másfél,
majd kétéves határidő alatt végre kellett hajtania a jelentős beruházási költségekkel járó
AFR bevezetését. Mindez kíméletlen versenyfutást indított el az idővel az erőforrásokért.
Mindezek mellett olyan rendszert kellett megtervezni és leszállítani, amely egyaránt alkalmas a hazai piacon egyedülálló módon saját belső elszámolóházat működtető takarékok
közvetett, illetve a saját GIRO-kapcsolattal rendelkező volt FHB-bankok közvetlen csatlakoztatására is.
A Takarék Csoport AFR-programja három nagyobb mérföldkőhöz kötött szállítás mentén
implementálta a rendszer funkcióit, és a 2019 szeptemberétől indult országos próbaüzem
keretein belül a GIRO-val és más bankokkal tesztelte is azokat. A próbaüzemi szakaszok
2019. decemberi lezárása után részt vettünk a januári-februári országos tesztelésen, majd
március 2-án sikeresen élesbe álltunk. Az AFR tervezésében, tesztelésében és bevezetésében két év alatt közel 200 banki és IT szakember vett részt, a ráfordított munkaórák száma
meghaladta a 300 ezret.
A Takarék Csoport informatikai szolgáltatójával, a Takarékinfo Zrt.-vel közösen kezdte meg
a rendszer tervezését, amely számos, a többi pénzintézetétől jelentősen eltérő kihívást
hozott magával:
1. A legjelentősebb kihívás az volt, hogy az AFR bevezetésének időszakában a Takarék
Csoport az évtized legnagyobb pénzpiaci átalakítását hajtotta végre, amelynek során
hét év alatt, három ütemben 126 hitelintézetet egyesített, és létrehozta új, egységes
kereskedelmi bankját, a Takarékbankot. A termékkonszolidáció keretében a jogelőd takarékszövetkezetek csaknem 60 évnyi termékfejlesztését, hatvanezer termékét kellett
egységesíteni úgy, hogy a hét év során a fejlesztések, egyesülések, jogszabálykövetések
miatt termékenként hússzor-ötvenszer kellett módosítani a termékszabályzaton. Az új

149

V. 21. századi ügyfélélmény a pénzforgalomban

Takarékbankba a korábbi takarékok közel hétezer munkatársát kellett integrálni, emellett igen jelentős konszolidáció ment végbe a vállalatirányítás, az üzleti folyamatok és
üzletágak, a szervezeti struktúra és kultúra, valamint a háttérműveleti tevékenységek
terén (pl. HR, pénzügy, kontrolling, jog stb.). A fúziókat kísérő állományátruházások
során ügyfelek számlaszámai változtak meg tömegesen, rendszermigrációk sora követte egymást.
2. A feladat végrehajtását jelentősen megnehezítette, hogy a Takarék Csoport informatikai háttere az induláskor rendkívül heterogén volt, és a tervezés pillanatában 9 féle
számlavezető és 6 féle netbankrendszer volt használatban, számos egyéb, az AFR-be
integrálandó rendszerrel. Mivel a takarékok teljes integrációja az AFR eredetileg tervezett 2019. július 1-jei indulására még nem valósult volna meg, a rendszert induláskor
több jogi entitás együttes befogadására és párhuzamos kiszolgálására kellett megtervezni. Az AFR tényleges, 2020. márciusi indulásakor már egy egységes, de még mindig
heterogén informatikai háttérrel működő Takarékbank csatlakozott az új rendszerhez,
így az utolsó rendszermigrációkat már az AFR folyamatos működtetésének biztosítása
mellett kellett megoldani, ami ugyancsak példa nélküli vállalkozás volt. A hazai piacon
elsőként a Takarékbanknak sikerült úgy bankszünnapot tartania, hogy közben ügyfeleinek folyamatosan biztosította az AFR-fogadás lehetőségét (a küldés is kizárólag azon
rövid időszak alatt szünetelt, mikor a netbankszolgáltatás nem volt elérhető).
3. Komoly nehézséget jelentett, hogy a takarékok nem önálló pénzintézetekként csatlakoztak az országos elszámolási rendszerhez, hanem központi bankjuk levelezőbankjaiként közös belső elszámolóházat működtetve bonyolították le a pénzforgalmukat.
Ezért a Takarékinfo Zrt. szakértőivel olyan multibankos rendszert kellett megtervezni
és létrehozni, amely egyszerre képes az integráció központi bankján keresztül a hazai
pénzforgalomba közvetve bekötött 52 szövetkezeti hitelintézet, valamint a 2015-ben
az integrációba belépett, saját, közvetlen GIRO-kapcsolattal rendelkező volt Takarék
Kereskedelmi Bank és Takarék Jelzálogbank AFR-be történő csatlakoztatására.
A Takarék Csoport és a Takarékinfo 9 komoly pályázó közül az ACI Wordwide megoldását választotta, amit a Capsys fizetésforgalmi és a T-Systems (TSM) rendszerintegrátori
tapasztalatára építve alakított ki. A T-Systems által szállított központi, core rendszerhez
sikerült a Takarék Csoport kapcsolódó rendszereit úgy integrálni, hogy a háttérben az elmúlt évtizedek legnagyobb banki fúziósorozatának támogatását is eredményesen kezeltük.
A T-Systems fővállalkozásában megvalósult, rendkívül komplex szállítás jelentős mértékben
hozzájárult az AFR-projekt sikeréhez, és igazi kalandnak bizonyult, amelyben az ACI, a TSM
és a takarékok működése közötti eltérések áthidalása is komoly feladat volt.
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A fentiek figyelembevételével a Takarék Csoport egy olyan micro-service réteggel körbevett
fizetésforgalmi központ és árnyékegyenleg hármasából álló rendszert épített fel, amelyben
a monolit banki fizetésforgalmi rendszereket szolgáltatásokon keresztül szólíthatjuk meg.
Ez a koncepció egy olyan azonnali fizetési rendszert eredményezett, amely egy robosztus,
banki digitális platform központi eleme lett.
Az AFR indulásakor több mint száz kolléga gyűlt össze és várta feszülten az éjfélt. Egyesek
a rendszermonitoring-képernyőkre tapadtak, mások az első tesztutalásokat készítették elő.
Mindössze néhány másodperc telt el az első sikeres tranzakciókig, minden eredményes
műveletet kisebb ováció követett. Az első tízmilliós utalásra sem kellett negyedóránál
többet várni, és az első óra letelte után már ki lehetett jelenteni: a rendszer jól működik!
A hazai piacon egyedüliként a Takarékinfo Zrt. egyszerre három hazai nagybank, a Takarékbank, az MKB Bank és a Budapest Bank részére építette ki az azonnali fizetési rendszer szolgáltatást és látja el azóta is a folyamatos működtetés és fejlesztés informatikai
feladatait. Az AFR kiépítése jelentős beruházási költségekkel járt és megnövelte a piaci
keresletet az AFR terén jártas szakemberek és beszállítók iránt, így a Takarékinfo Zrt. mint
rendszerintegrátor közös megbízásával az érintett pénzintézetek fajlagosan kisebb költségek
mellett, sikeresen tudtak átállni az azonnali fizetési rendszerre, amely összesen több mint
20 számlavezető rendszert és 100 rendszerkapcsolatot érintett, és egy teljesen új rendszer
implementálását foglalta magában.

AZ ELSŐ KILOMÉTEREK
A fenti nehézségeket figyelembe véve óriási eredmény, hogy a Takarék Csoport 2020. március 2-án zökkenőmentesen elindította az azonnali fizetési rendszert úgy, hogy közben az
egymás után fuzionáló, egyre több ügyfelet kiszolgáló takarékok informatikai működését is
folyamatosan képes volt biztosítani és fejleszteni. Bár jogszabály nem kötelezi rá, a Takarék
Csoport jelenleg is biztosítja ügyfelei számára, hogy az állományátruházás előtti bankszámlaszámaikra érkező AFR-tételeket az állományátruházás utáni új számlaszámon írja
jóvá. Emellett a Takarék Csoport jelzálogbankja, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. az országban
egyedül biztosítja ügyfelei számára az azonnali átutalás és fogadás lehetőségét.
A GIRO adatai szerint 2020. március-április-május hónapokban az összes hazai AFR-tranzakció átlag 39 százaléka a Takarékinfo Zrt. által kiépített rendszereken futott. Négy hónap
alatt (március 2. – június 30. között) a Takarék Csoport, az MKB Bank és a Budapest Bank
együtt összesen 14 080 846 sikeres tranzakciót bonyolított le. Az átutalások 99,365 százaléka
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sikeres volt, a meghiúsult átutalások nagy része külső okokra (nem AFR-képes, megszűnt
vagy zárolt számlára vagy fedezet nélküli számláról történő utalások) vezethető vissza.
AFR tranzakciók az indulás első hónapjaiban
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Az AFR-ben teljesített átutalások átlagos összege169 ezer forint volt (a Takarék Jelzálogbank
nélkül), ami közel 20 százalékkal haladja meg a hazai kereskedelmi bankok átlagát. A hónap
legforgalmasabb időszakai az első napok a bérfizetések, valamint a 10-zel kezdődő napok
a bérekhez kapcsolódó adók és járulékok átutalása miatt. Az utalások átlagosan 34 százaléka zajlik a 8:00 – 17:00 óra közötti idősávon kívül, ami jól mutatja a szolgáltatás iránti
aktív kereslet nagyságát.

TOVÁBB A SZUPERSZTRÁDÁN
Az AFR igazi felfutását és elterjedését a Takarékbank a fizetési kérelem élesbe állítását követően várja. A fizetési kérelem a legfeljebb öt másodperces sebességre és a másodlagos
azonosítóra építve teremt majd olyan teljesen új helyzetet, amelyben az ügyfél a klasszikus módszerek helyett (számlaszám, IBAN-kód) sokkal kényelmesebben és egyszerűbben
intézheti utalásait.
A Takarékbank a QR-kódos fizetéstől is sokat vár, mivel ez vélhetőleg igen gyorsan és széles
körben elterjed majd a Takarékbank ügyfélkörében – a városi affluens rétegektől kezdve
a falusi őstermelőkig. A QR-kódos fizetés bankkártyahasználat nélkül, az AFR segítségével
kínál azonnali fizetést. Számtalan szolgáltatás kezelését emellett egyetlen applikációba lehet
majd csomagolni a számlafizetéstől a fizetésforgalmi műveleteken át a megtakarításokig
úgy, hogy az ügyfél több banknál vezetett számláit egy helyen tudja majd kezelni.
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Az AFR kiépítésével komoly lehetőség nyílik arra is, hogy a kis- és nagykereskedelemben egy
olyan AFR-alapú kasszaintegráció jöjjön létre, amely a kártyás fizetés valódi alternatívája
lehet. Ez lehetővé teszi a vásárlói szokások és adatok gyűjtését és elemzését, ami alapján
jobban megismerjük, az ügyfeleinket és pontosabb képünk lesz arról, milyen terméket és
hol vásárol, így hatékonyabban tudunk neki terméket, illetve szükség esetén finanszírozást
ajánlani.
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Johancsik Tibor

OTP Bank Nyrt. – Vezérigazgató-helyettes

Az azonnali fizetési projekt sikere az
OTP Banknál és ami mögötte van:
127 új fejlesztés, 15 újszülött és
400 darab pizza
A FELADAT
Több szempontból is új korszak nyitányaként azonosíthatjuk „Az azonnali fizetési szolgáltatás működési modellje Magyarországon” című, 2016-os dokumentumot. Az MNB által publikált munka ugyanis a PSD2-megfelelésre való felkészülés és más kötelezettségek mellett
az azonnali fizetési projektet is kiemelt prioritású feladattá tette a hazai hitelintézeteknél.
A szolgáltatás bevezetésének feladatai a következő három évben az OTP Bank fejlesztési
kapacitásainak jelentős részét lefoglalták.
A dokumentum átolvasásakor az első gondolatunk az volt, hogy a leírtak teljesítése valódi
kihívás lesz, óriási erőfeszítéseket fog igényelni. Ez az érzésünk a projekt előrehaladásával
igazolást nyert, sőt inkább csak tovább erősödött.
A tervezést rövid időn belül elkezdtük, bevonva az összes üzleti és IT-területet. Az első
kihívás már itt jelentkezett: a témaindító koncepciót ugyanis konkrét megvalósítandó feladatokra kellett lefordítanunk úgy, hogy a technikai részleteket csak később ismerhettük
meg. Azután folyamatosan jelentkeztek a továbbiak, ahogy egy jó projekthez illik. A tervezés
során újra és újra szembesültünk azzal a rendkívül nehezen teljesíthető kihívással is, hogy
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úgy kell tökéletesre faragni a rendszert, hogy egyben a teljes bankszektor egyszerre történő
csatlakozása is lehetővé váljon. Mivel nem találtunk korábbi nemzetközi példát a „big bang”
indulásra, ezért ennek szcenárióit, következményeit is modelleznünk kellett. Mint ahogyan
arra sem találtunk precedenst, hogy az egylépéses bevezetés ilyen kiterjedt szolgáltatási
kört érint. És akkor nekiláttunk…

KONCEPCIÓALKOTÁS
Kitűztük a sarokpontokat, a megadott határidőben egyszerre kell majd képesnek lennünk
az azonnali átutalásokat teljesíteni számlaszámra és másodlagos azonosítóra, másodlagos
azonosítókat nyilvántartani és kezelni, 7/24 órában szükséges majd likviditást kezelnünk,
hét végére is árfolyamot jegyeznünk, új számviteli elszámolási szabályokat és kockázatkezelési elveket kell implementálnunk. Mindeközben meg kell nyitnunk a 3. fél szolgáltatók
számára a banki rendszereinket az API GateWay élesbe állításával. Mivel a PSD2-re való
felkészülés is folyamatban volt már, ezért rögtön adódott a kérdés – vajon ez a fizetési mód,
a kiegészítő szolgáltatásaival hogyan befolyásolja majd azt a Fraud monitoring kockázatot,
amelyet előzőleg a meglévő termékeinkre felmértünk, és amelyhez alapvetően igazítottuk
a rendszereinket a PSD2 megfelelés miatt.
Felmértük, hogy hány olyan jogszabályi előírás van, ami alapvetően nem módosul, de az
alkalmazása változik majd azzal, hogy munkaszüneti napokon is érkezik és indul majd átutalás, aminek az értéknapja szintén nem banki munkanap lesz. A tervezés, majd a többszöri
újratervezés ezek miatt igazi kemény kutatómunkának bizonyult. Arra jutottunk, hogy a két
jogszabályi kötelezettséget nem csupán egyszerre kell teljesítenünk, de a megvalósításban
is össze kell vonnunk. Még 2016-ban a PSD2 és azonnali fizetés megvalósításra közös projektet hoztunk létre, amelyet a bank felső vezetése támogatott és felügyelt, és amelyben
a bank szinte minden szervezeti egysége kapott feladatot.
A bank elkötelezett volt már a projekt indítása előtt is az IT architektúrája átalakítása és
megújítása iránt, ezért első nagy lépésként a management döntést hozott arról, hogy a régi
rendszerek fejlesztése mellett a funkciók nagy részét az új architektúra építőelemeiben
fogja megvalósítani a projekt. A technológiai megújítást nem csak vásárolt, hanem saját
fejlesztésű elemekkel is ki akartuk egészíteni, így saját fejlesztés mellett döntöttünk a 7/24
órás rendelkezésre állású egyenlegkezelő rendszer, számlanyilvántartó és díjkezelő rendszer,
másodlagos azonosítókat kezelő rendszer kialakításánál. Az átutalások folyamatát irányító
rendszereket ugyanakkor vásárlás útján biztosítottuk. A tervezés során még egy stratégiai
döntést hoztunk, mégpedig, hogy az érintett magyarországi csoporttagoknak a csatlakozását
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a kialakított, és közössé tett architektúrán fogjuk biztosítani, így az OTP Bank, az OTP Pénztárszolgáltató és a Merkantil Bank egyazon platformon csatlakozott a rendszerhez. A koncepció elkészült és az eredmény: 12 új bevezetendő rendszer, 41 már használatban lévő
rendszer működése módosítandó, mindezt összesen 127 db fejlesztési igényben foglaltuk
össze.

EGYÜTTMŰKÖDÉS – PROJEKTSZERVEZET
A feladatok felmérése után világossá vált, hogy kiterjedt, szoros és szinte folyamatos partneri együttműködésre lesz szükség. A résztvevők száma dinamikusan bővült, a bank érintett
területei aktív kapcsolatban voltak olyan külföldi szoftverfejlesztő cégekkel, akiknek már volt
azonnali fizetési rendszer bevezetési tapasztalatuk a GIRO-val és az MNB-vel, de a partnerbankokkal és a Bankszövetség delegált szakértőivel is. Projektünk elválaszthatatlan része
lett a központi projektnek, szinte egy szervezetként dolgoztunk sikeres megvalósításáért.
A bankok közötti, egyébként egészséges versengés helyett inkább a közös siker elérése
lebegett a szemünk előtt. Az egyeztetések több éven keresztül szinte mindennaposak voltak, emellett rendszeres riportok útján is beszámoltunk az előrehaladásról az országos
projektnek − havonta a felkészültségi kérdőívvel. Később a finish időszakban ez kiegészült
egy kétheti rendszerességű felkészültségi riporttal is, ami, érhető okokból, nem tartozott
a kedvenc elfoglaltságaink közé.

GIRO MINT KULCSSZEREPLŐ
A bankokkal párhuzamosan a GIRO is új rendszert tervezett, amelynek véglegesítését követően megszülettek az első alapdokumentumok, a szabálykönyvek, majd ezeket folyamatosan
követték az egyéb technikai leírások. Mivel a dokumentumok együtt fejlődtek a projekttel,
időről-időre meg kellett állnunk, ilyenkor áttekintettük és elemeztük a részletes terveinket,
ellenőriztük, hogy még mindig illeszkednek-e a központi megoldáshoz. Sok esetben kellett
módosítanunk, hozzáigazítanunk a publikált részletekhez a saját koncepciónkat, sőt néhány
fejlesztésünknek új irányt is kellett szabnunk.

TESZT, TESZT, TESZT
A tervezést követően, a megvalósítási szakaszban óriási külső és belső különítmény kezdett neki a fejlesztések elkészítésének. Könnyen skálázható, modern technológiára épülő
megoldás kialakítása volt a célunk, ami a központi elvárások teljesítésén felül a mindennapi
felhasználók igényeit is teljes körűen kielégíti. A fejlesztések elvégzése jelentős beruházást
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igényelt, amelyet egyrészt azért allokált a bank, hogy biztosítsa a projekt feladatainak mind
teljesebb megvalósítását, illetve azért is, hogy egyben megteremtse a későbbi, értékteremtő szolgáltatások kialakításának alapját is. A fejlesztések még javában folytak, amikor
megkezdtük az architektúra részleges tesztelését. A technikai csatlakozási teszt az első
olyan lépése volt a fejlesztési feladatoknak, amely kézzelfoghatóan mutatta, hogy megkezdődött a megvalósítás – a rendszerünk sikeresen kommunikált a GIRO rendszerével az
új interfészen. Ezt követően megkezdhettük a funkcionális tesztelést is az országos projekt
tesztüzemében, valamint a belső teszttervünk szerint egyaránt.
Az elvárás és a teljesített cél is az átfogó tesztelés volt. Elmondható, hogy általánosságban javult a résztvevő IT-rendszerek minősége már a tesztidőszak alatt, mivel teljes pénzügyi folyamatok integrált tesztelését valósítottuk meg, a teljes bankszektor részvételével.
A funkcionális tesztek során a bankok egymást segítve hívták fel a figyelmet egy-egy hibára. A visszajelzések alapján pedig ismét a fejlesztőcsapatok következtek, hogy biztosítsák
a gyakorlatban is olajozott együttműködést. Minden egyes tesztkör után egyeztetéseket
tartottunk tesztpartnereinkkel, ahol értékes visszajelzéseket kaptunk, és meggyőződésünk
szerint adtunk is.
Hónapokon keresztül dolgoztunk, teszteltünk újra és újra, hogy a tervekben szereplő magas
terhelés mellett is biztosítani tudjuk azt a stabilitási szintet, amit elvártunk a rendszerünktől.
Mivel az OTP Bank az érintett magyarországi leányvállalatainak is biztosította a csatlakozást,
kiemelkedően fontos volt, hogy a jövőben várható extrém terhelést is bírja a rendszer, mivel
hiba esetén akár három résztvevőnél is egyszerre jelentkezett volna a kiesés.

FELKÉSZÜLÉS AZ ÉLES ÜZEMRE
A nemzetközi tapasztalatok alapján azt láttuk, hogy az azonnali fizetési rendszer éles bevezetését sok esetben megelőzte egy ún. „pilot időszak”, amely már az éles üzemi platformon zajlott. Ez az időszak átmenetet biztosított a teszt és a valós éles működés között, így
csökkentették a kockázatokat a startpisztoly eldördülését követően. Ezért is támogattuk
az MNB döntését, amelynek köszönhetően az éles üzemet megelőzhette egy 9 hónapos
próbaüzemi időszak.
Itt már a rendszerben megnyitott számlákon éles üzemben végeztük a tesztjeinket. Az MNB
által előírtak mellett, rendszerint éjszaka és hétvégén számtalan, nem kötelező tesztkört
is szerveztünk a partnerbankokkal együttműködve. Mind a management, mind a kollégák
napi szinten kaptak visszajelzést a tesztek eredményeiről.
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A próbaüzem volt az a rendkívül aktív időszak, ami végül megszilárdította az ehhez hasonló
projektekben kulcsfontosságú partneri együttműködést a részt vevő bankok között.

SHOWTIME!
Az utolsó hétvége izgalommal és feszült várakozással telt. Megtettünk mindent, amit lehetett, és bíztunk abban a sikerben, amiért az elmúlt három évben dolgoztunk, és nem túlzás
azt állítani, küzdöttünk. Az ügyfelek számára is tapasztalható éles üzem elindítása – ami
mindössze néhány paraméter átállításával történt a rendszerben – ezért is számított nagy
eseménynek. A projektben részt vevő felsővezetők mellett, szinte a teljes projektcsapat
megjelent március 1-jén a projektszobában, az utolsó ellenőrzéseket elvégeztük, az utolsó
próbákat lefuttattuk, és vártuk az éjfélt, ami annak rendje és módja szerint aznap is eljött.
Fontos volt, hogy mindannyian jelen legyünk, együtt lássuk, ahogy már éjfél után néhány
másodperccel a visszajelző monitorokon megjelennek az első tranzakciós adatok. Láttuk,
ahogy érkeznek a tranzakciók, a GIRO-monitor is zöldet mutatott, a rendkívül komplex
architektúra elindult és stabilan működik. Felemelő pillanatok voltak!
Egy-egy apróbb hibát szinte azonnal felfedeztünk, amit vagy jeleztünk az érintetteknek,
vagy azonnal orvosoltunk, de Magyarországon is elindult az azonnali fizetési rendszer, ami
– remélhetőleg – gyökeresen változtatja majd meg az emberek pénzkezelési szokásait.
A próbaüzem hagyományait folytatva, most, hónapokkal az éles üzem elindulását követően
is folytatjuk az együttműködést. Ma is sok esetben kérünk egymástól tesztelési lehetőséget
egy-egy új feladat kapcsán. A fejlesztés ugyanis nem állt meg, jelenleg is zajlik a kötegelten benyújtott vállalati átutalások azonnali fizetési rendszerbe terelésének előkészítése,
a fizetési kérelem bevezetése.
Gratulálunk minden résztvevőnek a projekt sikeréhez!
Bízunk benne, hogy a sikeres bevezetés tapasztalatait fel tudjuk majd használni az európai
azonnali fizetési rendszerrel való kapcsolódás során, ezzel újabb üzleti lehetőségeket, újabb
üzleti stratégiai irányokat nyitva.

ÖSSZEFOGLALÓ – OTP-PROJEKT SZÁMOKBAN:
• 12 új rendszer kialakítása
• 41 már használatban lévő rendszer átalakítása
• 127 db fejlesztési igény
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• Csatornák száma, ahol elérhető a szolgáltatás: 6 (internetbank, smartbank, electra, ebiz,
apigw, merkantil internetbank)
• mintegy 200 külső és belső szakértő, fejlesztő dolgozott folyamatosan a megvalósításon
• három év alatt mintegy 50 ezer elektronikus levél született
• 20 hétvégét töltöttünk a „2. családunkkal”
• kb. 400 db pizza fogyott el
• Projekt ideje alatt született babák száma: 15
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Raiffeisen Bank Zrt. – Vezérigazgató

Valódi csapatmunka volt
Az azonnali fizetési rendszer a hazai bankszektor számára egy jó időpillanatban és teljes
sikerrel megvalósult fejlesztés. Mit nyertünk? Nagyon sok új tudást, rengeteg együttműködést, tapasztalatot, elégedett ügyfeleket, valamint a jövőt. A karmesteri pálca a kezünkben
van.
Nem is volt még olyan régen, amikor szinte minden nap arról lehetett elemzéseket olvasni
a gazdasági és az informatikai sajtóban, miszerint jönnek a FinTech-ek, és pillanatok alatt
átveszik az uralmat az ún. klasszikus bankok felett, akik lassúak, nehézkesen reagálnak, nincsenek jó üzeneteik a fiatalok felé, és egy régmúlt világ értékrendjét képviselik. Elhangzottak
érvek pro és kontra, rengeteg konferenciát, webináriumot, rádiós és televíziós beszélgetést
rendeztek, szakcikkeket publikáltak – a tartalmaikat hatásvadász címekkel eladni próbáló
médiumok már-már temették a régi bankszektor szereplőit.
A hazai bankszektor ezzel szemben képes volt megújulni immár világszínvonalú innovatív
fizetési szolgáltatásokat biztosítva ügyfeleinek.
A magam részéről évek óta azt gondolom: a FinTech-ek, IT-startupok nem piaci ellenfelei,
hanem partnerei a bankoknak. Együtt dolgozva többet tudunk elérni, mint egymás ellen.
Miért gondoltam ezt? Elsődlegesen azért, mert ügyfeleink pénzéről van szó, amit szeretnek
a lehető legnagyobb biztonságban tudni. Ezt pedig a klasszikus bankrendszer hosszú ideje,
megbízhatóan és szabályozottan nyújtja. Bár megjelentek néhány éve a piacon olyan szolgáltatók is, amelyek nagyon innovatív megoldásokat kínáltak, tömeges ügyfélelvándorlás
azonban nem történt az irányukba. Ezzel szemben a hagyományos bankok kis késéssel maguk is megvalósították a legjobb megoldásokat – időnként pedig a bankok kezdeményeztek
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innovációkat. Sokan kipróbálják az alternatív szolgáltatókat, ám a hagyományos kereskedelmi bankok szerepe továbbra is elsődleges. Ugyanakkor kiváló együttműködések alakultak ki
a FinTech szektorral – például a Raiffeisen Bank Elevator Lab programja keretében számos
magas szintű szolgáltatást nyújtó csapat mutatkozhatott be, akik közül többekkel már az
egész régióban csoportszinten együttműködünk.
Jó példa a közös, országos szinten központilag koordinált innovációra az azonnali fizetési
rendszer. Észre kellett venni, hogy a 21. században már nem lehet sokáig a 20. század végén
megszokott ütemű banki szolgáltatásokat nyújtani, amikor 17 óra után másnap reggelig,
illetve péntek délutántól hétfő reggelig mindenféle tranzakció szünetel – ezt az évtizedekig
működő megoldást már meghaladták az ügyféligények, és az üzleti világ sem fogadta el.
Voltak természetesen úttörők, bankon belül egyes pénzintézeteknél tágabb lehetőségek
álltak rendelkezésre, ám a rendszerszintű megoldás, amely egyben megalapozta a valódi
felhasználói élményt nyújtó digitális banki szolgáltatások fejlesztését, illetve bevezetésének
lehetőségét, még váratott magára.
Amikor még valamikor 2015-ben az MNB kezdeményezte, hogy néhány éven belül 5 másodperc alatt, a nap 24 órájában, akár mobiltelefonszámra vagy e-mail-címre is lehessen utalni,
sokan csak a fejüket csóválták, nem hittek abban, hogy egy ilyen komplex, a teljes bankszektort érintő, rengeteg banki rendszert új alapokra helyező átállás sikeresen végbemehet.
Most, 2020-ban örömmel írhatom: az átállás sikeresen végbement. Ebben a bankszektor
sok ezer munkatársán belül a Raiffeisen Bank csapatának is oroszlánrésze volt. Hogyan
csináltuk?
Visszatekintve, azt talán minden vita nélkül állíthatjuk, hogy az azonnali fizetési rendszer
a magyar bankszektor legkomplexebb fejlesztésének számít az elmúlt évtizedben. A feladat
nehézségét és egyben szépségét az adta, hogy itt nemcsak néhány klíringrendszert kellett
újraparaméterezni, hanem egymással összefüggő, sok tucat alkalmazást, elszámolási folyamatot, kártyás rendszert, mobil- és internetbanki rendszereket kellett felkészíteni a feladatra, mégpedig úgy, hogy nemcsak házon belül, hanem minden piaci szereplő irányába
kellett tökéletesen működnie.
Mindezek mellé néhány eddig nem használt, teljesen új funkciót is be kellett vezetni:
a mobiltelefonszámra vagy e-mail-címre, esetleg adószámra történő banki átutalásokra,
az 5 másodperces, hibázási lehetőséget nem engedő tranzakciókra gondolok. Rendkívül
nagy és komoly kihívásnak számított az is, hogy a banki rendszerek többsége nem 24 órás
üzemben működött, ezeket fel kellett készíteni a szünet nélküli működésre, valamint ki
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kellett alakítani annak módját is, hogy a nap 24 órájában elérhetőek legyenek a korábban
egyes napszakokban zárva tartó rendszerek. Természetesen ezek folyamatos felügyeletét,
redundanciáját is meg kellett oldani.
Az már az első tervek ismertetésekor látszott, hogy az AFR elindítása az egyik legfontosabb,
első számú prioritása lesz nemcsak a Raiffeisen Banknak, hanem a teljes bankszektornak is,
bankon belül pedig szinte az összes informatikai rendszerhez hozzá kell nyúlni. Dedikált, soksok kollégából álló projektcsapatot állítottunk fel, akik nemcsak házon belül koordináltak,
terveztek, fejlesztettek és teszteltek, hanem a többi piaci szereplővel is együttműködtek.
A kötelezően előírt feladatokon túl egyedi tesztelési lehetőségeket is biztosítottunk a többi
bank számára.
Mindannyian tudtuk, akik ebben a projektben akár bankon belül, akár bankon kívül részt
vettünk, hogy az AFR-nek közös munkával sikerülnie kell. Ebben jelentős szerepet játszottak
azok a hol felső szintű, hol pedig szakmai, az apró részletekre kiterjedő egyeztetések, amelyek mind a Magyar Nemzeti Bank mind a GIRO Zrt., mind pedig a többi hazai pénzintézet
és természetesen a Bankszövetség között, illetve keretein belül gyakorlatilag folyamatosan
zajlottak.
Régi tapasztalat, hogy egy sok területet átfogó projekt hasonlóan működik, mint egy egyetemi vizsgaidőszak – ahogy közeledik a határidő, egyre nagyobb a koncentráció, gyors döntésekre, akár rögtönzési képességre is szükség van. Bár az átlagos egyetemi kollokvium
esetében három lehetősége is van a vizsgázónak, az AFR-nek elsőre sikerülnie kellett. Éppen
ezért voltak nagyon fontosak az előzetes tesztek, amelyekre visszaemlékezve kifejezetten
büszke vagyok arra, hogy elsőként készültünk el az induláshoz szükséges fejlesztésekkel,
a kötelező tesztfeladatokat pedig szintén az elsők között teljesítettük sikeresen. Óriási volt
a projektben részt vevő kollégák öröme, amikor – a rendszerben úttörőként – az első 1
forintos éles tranzakciót elutaltuk.
Ez a készültségi fok lehetővé tette azt, hogy 2019 novemberétől bankon belül már elkezdjünk az AFR bizonyos elemeivel működni (24 órás átutalás, 5 másodpercen belül), így az
ügyfélkör is fokozatosan tudott átállni az új, jelentősen magasabb szolgáltatási színvonalú
napi banki ügyintézésre. Részben ez könnyebbséget jelentett, hiszen a 2020. március 2-i,
„mindent eldöntő éjszakának” már több hónap üzemeltetési tapasztalattal vághattunk neki,
jelentősen kisebb volt annak a kockázata, hogy az AFR nem indul el, vagy az alapszolgáltatások összeomlanak.
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A tét azonban így is nagy volt, hiszen a teljes magyar bankrendszer vizsgázott − sok millió
ügyfél előtt. Nemcsak a projekttagok izgulták végig az első órákat, hanem készültségben
voltak az IT-támogató szakemberek, a kommunikációval foglalkozó kollégák, és a rendszer
irányítói is – és természetesen a média. A forródrótot kiépítettük a megfelelő területek
között, a vészterveket és forgatókönyveket előkészítettük.
Március 1-jén a késő esti órákban székházunk nem a megszokott vasárnap esti képet mutatta, amikor néhány, az informatikai rendszereket felügyelő munkatársunkon és az őrszolgálton kívül kevés kolléga van bent. Most égtek a villanyok, pizzásdobozok, üdítők voltak az
asztalokon, az egyik monitoron pedig már működött a visszaszámláló óra. Úgy tűnt azonban,
senki sem ideges – hiszen tudtuk, az igen részletes, hosszú és szigorú performanciális tesztek
követelményeinek megfelelve sikerülni fog az indulás.
Eljött az éjfél, elindultak az átállások, az első tranzakciók, és vártuk, hogy életre kel-e a forródrót. De egyszerűen nem volt rá szükség. Gyakorlatilag minden hiba nélkül működött
és működik azóta is. Óriási eredménynek gondolom, hogy ezt az igen komplex feladatot
a hazai bankszektor sikerrel teljesítette, ma már az is kimondható, hogy a teljesítés minősége is átlagon felüli.
Rendelkezünk tehát egy világszínvonalú, az ügyféligényeket maximálisan kiszolgáló fizetési
rendszerrel, az pedig már rajtunk múlik, milyen további szolgáltatásokkal töltjük meg. Mi
ezekben is igyekszünk élen járni, csakúgy, ahogy a fejlesztésben és a sikeres tesztekben
már bizonyítottunk.
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Ügyfélélmény azonnal! – Ahogy az
azonnali fizetési rendszer bevezetését
láttuk és átéltük az UniCredit Banknál
SZINTLÉPÉSRE KÉSZÜLÜNK
Óriási változáson mentek át a fogyasztói elvárások az elmúlt években. A lakossági és a vállalati ügyfelek szemében a bank többé már nem egy hivatal, hanem sokkal több annál:
alapelvárás lett a pénzügyi szolgáltatások gyorsasága, a könnyű és teljes – lehetőleg távoli
– hozzáférés, valamint az olcsó és átlátható árazás, mindez úgy, hogy a teljes biztonság
tekintetében nem köt kompromisszumot az ügyfél. Ezek az alapelvek köszönnek vissza
a korábban bevezetett uniós szabályozásokban és fizetési megoldásokban – gondoljunk
csak a PSD2-szabályozásra vagy épp a SEPA páneurópai azonnali átutalási megoldására.
Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddig szokatlan módon reagált ezekre a kihívásokra. Amikor 2016-ban három hónapos, nyilvános konzultációt követően a jegybank
döntést hozott arról, hogy hazánkban az új, azonnali fizetési rendszert (AFR) az MNB-hez
tartozó fizetési és elszámolási rendszert üzemeltető GIRO Zrt. infrastruktúrájára telepítve,
de a pénzintézetek számára kötelezően vezetjük be, az a pénzintézetek többségénél meglepetést okozott.
Az MNB alapcéljaival – az elektronikus fizetési tranzakciók számának növelésével, a készpénzhasználat visszaszorításával – minden bank azonosulni tudott. Az sem volt kérdés, hogy
olyan új, innovatív infrastruktúrát kell létrehozni, amely biztos alapot teremt ügyfélélményt
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nyújtó, új fizetési szolgáltatások fejlesztésére az olyan egyszerűsítő megoldások révén, mint
a QR-kódos fizetés, a másodlagos azonosítók használata vagy épp a mára már idejétmúlt
hungarikum, a sárga csekkek kivezetését lehetővé tevő fizetési kérelem. Amiben az MNB
újat tudott hozni az az, hogy szabályozói oldalról közelítve egységes sztenderdeket alkalmazott. Ennek köszönhetően a magyar pénzügyi infrastruktúra az azonnali fizetési rendszer
révén most olyan méretű egységes rendszerrel bír, amely méltó vetélytársa lehet az elmúlt
hónapokban a magyar fogyasztók egyre nagyobb részét közvetlenül is elérni képes BigTech
fizetési rendszereknek. A jegybank ezen a téren olyan előrelátásról tett tanúbizonyságot,
amelyet – ismerjük el – a projekt indulásakor sokan még nem értettünk.
A léptékváltásban talán a legnehezebb annak felismerése volt, hogy az előttünk járó fejlesztések opt-in megoldásával szemben a kötelező bevezetés igenis piacvédelmi megoldás.
Abban ugyanakkor szerencsésnek mondhattuk magunkat, hogy az európai országokban
már több helyen futó projektek révén mind a jogi környezet, mind a fejlesztői háttér tekintetében volt mire támaszkodni, az ottani információkat kellett hasznosítani, a követelményrendszert adaptálni, a bevált gyakorlatokat szinkronizálni.
A jogalkotás komoly segítséget nyújtott a felkészüléshez, hiszen az alapkereteket lefektető
jogi szabályozás már a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB-rendeletben megszületett. Ugyanakkor a vadonatúj elszámolási rendszer bevezetése során
felmerülő kihívások és problémák megoldásában, azok meghaladásában, a szükséges technikai, szabályozási lépések detektálásában fontos szerepet játszott az, hogy a MNB, a kereskedelmi bankok, a GIRO és a rendszereket fejlesztő beszállítói kör között aktív, állandó
kapcsolat épült ki.

ÖSSZETETT FELADAT, ÁTFOGÓ CSAPATMUNKA, PÁRBESZÉD
Az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 2017 júliusában indítottuk el saját felkészülési projektünket. Az a kezdetektől látható volt, hogy a banküzem jelentős részét átfogó projektről van
szó, hiszen nemcsak az azonnali átutalás technológiájának implementálására volt szükség,
hanem a napon belüli elszámolás belső rendszerének kiépítésére is. Ennek köszönhetően
alig volt olyan részleg a bankunkban, amely ne vett volna részt az előkészítésben. A feladat
jóval összetettebb volt, mint pusztán egy jogszabályi megfeleltetés, és óriási csapatmunkát
igényelt. Korábban évekig a banki kockázatkezelést irányítottam, de még számomra is igazi
élményt jelentett a projekthez szükséges összehangoltság megtapasztalása.
Az, hogy a projekt bankunk számos területét érintette, már az induláskor eldöntötte, hogy
a lehetséges alternatívák közül az UniCredit nem egy külső fejlesztésű termék harmadik
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féltől való megvásárlásával, hanem saját, belső fejlesztéssel biztosítja az azonnali fizetési
rendszer működtetési hátterét. A két megoldás közötti árkülönbséget lényegében zárójelbe
tette az, hogy a saját megoldás kapcsolható a legkönnyebben bankunk core-rendszeréhez,
és így a finomhangolás, a további fejlesztések testre szabása rugalmasabban, gyorsabban,
költséghatékonyabban oldható meg, s hogy a fejlesztés az UniCredit Group know-howjából is tud meríteni.
A legnagyobb banküzemi kihívást egyértelműen az azonnali fizetés napon belüli elszámolásának core-rendszerbe implementálása jelentette, hiszen az eddigi könyvelési időn túli
– esti, éjszakai, hétvégi – megbízások teljesülését is át kellett vezetni a központi rendszerbe.
A leginkább ügyfélbarát és átlátható megoldást választottuk azzal, hogy minden azonnali
fizetésű tranzakció könyvelési dátuma megegyezik az értéknappal. Fedezeti oldalról is ez
a legészszerűbb.
A rendszer megalapozása és a stratégiai irányalkotás után is számos kérdés merült fel,
amelyek közül néhányat nem is lehetett házon belül megválaszolni. Ezért vált kiemelkedően
fontossá az a folyamatos párbeszéd és a know-how megosztása, amely a GIRO, az MNB és
a projektben velünk együtt részt vevő pénzintézetek között kialakult. Annak ellenére, hogy
a bankok az azonnali fizetésben is egymás versenytársai, és például a GIRO is másképp tekint
egy-egy problémára, mint egy piaci szereplő, a folyamat végére kialakult munkarendben
a GIRO által kiadott iránymutatások releváns és naprakész információkat tartalmaztak,
amelyek nagyban hozzájárultak saját megoldásunk kidolgozásához és véglegesítéséhez.
Essen szó a rendszer bevezetésének kényszerű csúszásáról is. A piac fejlődése kapcsán
rendkívül előremutatónak tartom, hogy egyetlen piaci szereplőtől sem lehetett kritikus
véleményeket hallani a lemaradókról, holott tudható volt, hogy nagyon sok hitelintézetnek
– köztük az UniCreditnek is – rendkívül komoly pluszköltségeket jelentett, hogy más, szintén
költséges szabályozási projektek mellett, biztosítsa azt, hogy alapinfrastruktúrája erőltetett
menetben elkészüljön az eredeti, 2019. július 1-jei határidőre. A magyar bankrendszer így
egyrészt szolidaritást mutatott, másrészt mindennél világosabb üzenetet küldött: a maximális ügyfélélmény elérése fontosabb, mint hogy a rövid távú előny reményében saját
magát tolja előtérbe egy-egy piaci szereplő.

TESZTELÉS: EGYEDÜL NEM MEGY
A halasztással megkapott fél éves extra tesztelési időszak (2019. szeptember és 2020. február között) megfelelő alkalmat teremtett arra, hogy azonosítsunk és kijavítsunk minden
felfedezett problémát. A tesztelés során úgynevezett automata teszt toolt használtunk, hogy
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az elvárt tesztmennyiséget teljesíteni tudjuk. A tesztelések elején számos alkalommal előfordult, hogy kollégáink éjfélkor vagy még később is az irodában ellenőrizték, fut-e a teszt,
azaz hogy a megfelelő bankoknak a megfelelő számú tranzakciókat küldjük-e.
A helyzet bonyolultságát jól jellemzi, hogy számos helyen előfordulhatott fennakadás (küldő
bank–clearing–fogadó bank), így ha hibát észleltünk, akkor elindítottuk az invesztigációs folyamatot: egyeztettünk házon belül, utána fordultunk vagy a GIRO-hoz, vagy a többi
bankhoz. Ebben nagy segítséget nyújtott a GIRO Zrt. JIRA-rendszere, illetve a bankok közötti
kollegialitás és segítőkészség is. Jó volt látni, ahogy a bankok segítik versenytársaikat.
Az UniCredit Bank csendes üzemmódban 2019 júliusában bevezette saját megoldását, nyáron pedig részt vettünk az opcionális tesztelésen is. A szeptember 1-jétől kezdődő kötelező
próbaüzem során a GIRO előírásai szerint a napi átutalási forgalmat kellett modelleznünk az
új rendszerben. Ez az UniCredit esetében azt jelentette, hogy nagyjából napi 70 ezer tranzakció ment keresztül az automatizált tesztrendszeren. Megtapasztaltuk, milyen jó a bankok
közötti együttműködés: ha egy pénzintézetnek szüksége volt valamilyen teszttranzakcióra,
mindig akadt jó néhány jelentkező, aki bilaterális megoldással segített az átutalás modellezésében. Meggyőződésem, hogy a bankok közötti példaértékű együttműködés nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy minden bank időben befejezze fejlesztéseit és a tesztelést. Ennek
és lelkes munkatársaim – az UniCredit Bankműveletek szakterületei, illetve az UniCredit
Services kollégái, összesen mintegy 80-90 fő – megfeszített munkájának és hatalmas erőfeszítéseinek eredményeképpen az UniCredit Bank a 2020. március 2-ai éles üzem indulása
előtt, már 2020. február 13-án megkapta a GIRO és az MNB műszaki tanúsítványát, amely
szükséges feltétele volt az azonnali fizetési rendszerhez való csatlakozásnak.

A VILÁGON ELSŐKÉNT UGYANABBAN A PILLANATBAN!
A Magyar Nemzeti Bank útmutatásai alapján 2020. március 2-án 00:00 órakor valamennyi
magyar bank egyszerre indította el az azonnali fizetési rendszert. Éjfélkor minden bankban, így nálunk is a projektcsapat tagjai és a felső vezetők is a fedélzeten voltak. Bevallom,
szakmai pályafutásom során ritkán fordult elő ennyire izgalmas pillanat.
A rendszer az élesítés után is a teszteken megszokott, lényegében 100 százalékos rendelkezésre állással működött, ám ezúttal már valódi ügyfélélményként mindenki megtapasztalhatta: 10 millió forint alatti elektronikus átutalása valóban pillanatok alatt a címzett számláján
landol. De nem csak mi voltunk talpon hajnalban, a média is végigkísérte az indulást. Külön
öröm, hogy az ő első élményeik is pozitívak voltak, így hétfő reggel már mindenhonnan azt
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lehetett hallani, olvasni, hogy az azonnali fizetést sikeresen vezettük be Magyarországon
– a világon elsőként egy ország teljes pénzügyi infrastruktúrájában, egyazon pillanatban.
A rááldozott rengeteg erőfeszítés, munkaóra után, az indulást követően immár velünk élt
a siker: az UniCreditnél – ügyfeleink fokozott érdeklődése mellett – az első héten 370 000
azonnali fizetési tranzakciót hajtottunk végre, hibamentesen. A pillanatok alatti átutalás
azóta mindennapos rutin lett: az első három hónapban bankunk több mint négymillió
azonnali fizetési tranzakciót dolgozott fel mintegy 750 milliárd forint értékben. Statisztikáink
szerint a megbízások mintegy 30 százalékát a korábbi zárás után – este, éjszaka, hajnalban,
hétvégén – indítják ügyfeleink.
A példánk csoportszinten is fontos lépés: az UniCredit csoporton belül Magyarország –
Szerbia után – a második, ahol az azonnali fizetési rendszert bevezették. Déli szomszédunkkal ellentétben ugyanakkor nálunk a kötelező jelleg miatt sokkal több tranzakció fut
a rendszeren, hiszen nálunk az összes nem értéknapos művelet automatikusan az azonnali
csatornán teljesül.

NINCS MEGÁLLÁS…
A Magyar Nemzeti Bank ambiciózus terve – hogy a 2019-es 80−85 százalékról 2030-ra
45−50 százalékra csökkenjen a készpénzes tranzakciók aránya – komoly támogatást kapott
a pandémiás hónapokban, amikor az emberek és a kereskedők is a fizikai kontaktus nélküli
elektronikus fizetést preferálták a készpénz helyett. Az azonnali fizetés ezen a téren a bankkártya mellett a legkézenfekvőbb megoldást, a „készpénz nélküli készpénzt” jelentheti.
De a teljes áttöréshez az adminisztratív szabályozói akadályok – például a csomagárazást
megnehezítő, s önmagában az elektronikus fizetéssel ellentétes hatásmechanizmust jelentő
havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel tranzakciós illetékének – eltörlésére is szükség van.
A bankszektor az azonnali fizetési rendszer rendkívül költséges kifejlesztésével egyértelmű
üzenetet küldött: az átláthatóbb, biztonságos, nagyobb ügyfélélményt jelentő elektronikus
pénzforgalmi szolgáltatások megteremtésében elkötelezett partnere a szabályozóknak. Ezen
az úton kell továbbhaladnunk. Újabb, közös sikerek felé.
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„Tenni, vagy nem tenni” –
A magyar azonnali fizetési projekt
megvalósításának néhány tapasztalata
A Capsys kapcsolata az azonnali fizetéssel 2013 körül kezdődött egy londoni beszélgetés
során. Ültünk a tárgyalóban, és részleteiben is meg szerettük volna érteni az akkor már
öt éve működő brit modell alapján, hogy miként működhet a digitális készpénz („cashless
cash”) egy valós banki operációs környezetben. Azonnal tudtuk, hogy olyan változás jön
a hazai bankrendszer életében, amelyet ez idáig még nem láttunk. Értettük, hogy csupán
a klíringfolyamatokat kell előrehozni a kiegyenlítés elé, de hogy ez valóban mit is okoz majd
a bankok működésében, az csak az országos projekt indulása során vált nyilvánvalóvá.
Az országos projekt hivatalos éles indulása előtt majd két évvel már egy hazai nagybankkal
közösen aktívan folyt a műszaki tartalom tervezése, ami akkor a PSD2 szabályozással párhuzamosan tovább bővítette a szakmai elvárások katalógusát. A valódi fordulópont a Capsys
szempontjából akkor érkezett el, amikor a műszaki elvárások ismeretében világossá vált,
hogy a hazai pénzintézeti szektor két nagy csoportba fog tartozni a műszaki kivitelezés
tekintetében: a nemzetközi háttérrel rendelkező multinacionális bankcsoportok már meglévő nemzetközi beszállítói körrel és implementációs tapasztalattal, illetve a hazai hátterű
szereplők nemzetközi tapasztalat és belső erőforrás híján. Azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy
a nemzeti projekt csak egy széles körű szakmai összefogás eredményeképpen hajtható
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végre, hiszen az előttünk álló projektek műszaki komplexitása és számossága, valamint
a sikeres teljesítéshez szükséges magyarországi, rendelkezésre álló szakértelem mértéke
igencsak távol állt egymástól. Másképpen fogalmazva, tisztán láttuk, hogy a rendelkezésre
álló idő és erőforrás, valamint a pénzintézetek akkori, meglévő működési infrastruktúrája
alapján a projektet igazi kihívás lesz megvalósítani.
2020. március 2. nagy nap volt. Nemcsak azért, mert a magyar rendszerben a világon
egyedüliként az azonnali fizetési infrastruktúrához minden pénzforgalmi szolgáltatónak
csatlakoznia kellett, hanem azért is, mert egybeesett a PSD2 „open banking” szabályozás
által megkövetelt műszaki követelményekkel is. E két szabályozás egyidejűsége eredményeképpen − megítélésünk szerint − Magyarország igen komoly lépést tett a digitális gazdaság
kiépítéséhez vezető úton.
A Capsys Kft. jelentős résztvevője volt a hazai projektnek, miután a legjelentősebb piaci
szereplők közül kettőnek is kiemelt partnere volt, akik együttesen a magyarországi fizetési
forgalom volumenének mintegy kétharmadát bonyolítják.
Jelen írásunkban szeretnénk egy kicsit bennfentes képet adni a projekt lefolyásáról, feleleveníteni a projekt „forró” témáit, illetve szeretnénk megosztani ezen nagyon komplex,
de sikeres projekt során szerzett tapasztalatainkat.

FORRÓ TÉMÁK A MAGYAR PROJEKTBEN
Minden projekt lebonyolítása során vannak olyan témák, amelyek valamilyen okból sokkal
nagyobb figyelmet vonzanak, mint más, szintén fontosnak tűnő témák. Ilyenek a magyar
projektben is voltak. Sok esetben a projekt résztvevői rengeteget egyeztettek adott témákban, de a viták gyümölcsözőek voltak abból a szempontból, hogy megértsük a probléma
lényegét, hogy valamiféle egyetértés alakuljon ki a megoldásához.
Az egyik komoly kérdés az volt, hány tranzakció menjen is át másodpercenként? Az elindított tranzakciónak öt másodperc alatt el kell érnie a kedvezményezett számláját. Ez a megállapítás a szabályozó részére egy egyszerű jogi kérdés volt. Ugyanakkor a pénzforgalmi
szolgáltatóknak ezen előírás alapján kellett meghatározni saját rendszerük kapacitását.
A szabályozó nem adott iránymutatást a kapacitás meghatározása tekintetében, ezt tehát
a bankoknak – saját körülményeik értékelése alapján – maguknak kellett kidolgozniuk úgy,
hogy a kis bankok is tudjanak esetlegesen több tranzakciót is fogadni egy időben.
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Az „elvesző üzenetek” és azok nyomán a sikertelen tranzakciók kérdése szintén komoly
kérdéseket vetett fel, hiszen egy teljesen új rendszer állt fel, amelyhez megannyi, különböző
technológiai megoldásból építkező másik elemet kellett csatlakoztatni. Nincs egyetlen olyan
rendszer a világon a számítástechnikában sem, amelyben a hiba teljesen kizárható, viszont
törekedni kell a kockázatok minimalizálására, a magyar azonnali fizetési rendszerben is el
kellett érni tehát az elfogadható szintet. Nagyon sok közös tesztelés, próba után és során
a GIRO is és a részt vevő bankok is számtalan módosítást hajtottak végre a rendszereken
egészen addig, amíg az elvesző üzenetek száma minimálissá nem vált. A mai szint elfogadható, ugyanakkor a rendszer továbbfejlesztése kapcsán biztosítani kellene a zérószintű üzenetvesztést még kisebb üzemzavarok esetén, például hálózati kapcsolat szakadása esetén is.
Az országos projekt során a központi infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó banki projektek
lényegében párhuzamosan futottak. Így a legapróbb (de az implementáció szempontjából
lényeges) részletek a projekt során tisztázódtak. Ilyen részlet volt az üzenetek elektronikus
aláírása. Ennek megvalósítása a központi infrastruktúra szempontjából apró részletnek
tűnhet, de előfordulhat, hogy banki oldalon több hónapnyi kifutása van. Ezért fontos (és
jó gyakorlatnak bizonyult) egy országos projekt keretében az ütemezés kapcsán bizonyos
rugalmasság: az ehhez hasonló, nem kritikus követelmények első körben nem kötelezőek,
a tesztelések megkezdődhetnek nélkülük, így összességében nem okoznak jelentős csúszást
a projektben.
A fentiekben beszéltünk a másodpercenkénti tranzakcióterhelés kérdéséről, aminek egyik
megoldása az lett, hogy átmenetileg a Magyar Nemzeti Bank nem engedélyezte azt, hogy
a bankok a vállalati kötegben rögzített utalásokat az azonnali fizetési rendszerbe küldjék.
Egy-egy köteg jelentős számú tranzakcióval terhelhette volna már indulásnál a rendszert,
ezért a kötegküldés lehetősége csak 2020. szeptember 1-jétől – a rendszer stabilizálódását
és a megfelelő felkészülést követően – áll a bankok rendelkezésére.
A projekt – és általában az azonnali fizetés – egyik nagy mumusa az időtúllépés kérdése! Ez
azt jelenti, hogy a tranzakciót fogadó bank nem válaszolt időben. Ennek számos oka lehet,
például egyszerű üzenetvesztés. Előfordulhat ugyanakkor az is, hogy a sajátos szabályok
miatt a központi rendszer nagyon kevés időt ad a fogadó banknak a feldolgozásra, akinek
így nincs ideje válaszolni. Ez az eset elképzelhető, hogy nem is a fogadó bank hibája, bár
akként jelentkezik – csak ezt be is kell bizonyítani. Az ügyfél szempontjából ugyanakkor ez
nagyon rossz, mivel a tranzakció mégis elutasítással végződik. Mindezek ellenére a rendszer
végül sikeresen vizsgázott, semmilyen komolyabb incidensről nem tudunk az indulás óta.
Idővel a vonatkozó szabályokat érdemes statisztikai alapokon felülvizsgálni – az időtúllépési
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szabályok ugyanis nem garantálják a rövid tranzakció lefutást, csak biztonsági szelepként
funkcionálnak.
Az országos projekt eredeti terve egy „big bang” jellegű indulás volt 2019. július 1-jén. Az általunk ismert előzetes nemzetközi tapasztalat azt mutatta ugyanakkor, hogy a felkészülési
idő rövid lehet, és ez be is bizonyosodott. A kialakult helyzetet felmérve a Magyar Nemzeti
Bank végül nagyon jó döntést hozott egy további nyolc hónapos, de kötelező pilot időszak
beiktatásával. Ez alatt az időszak alatt a bankok nagyon nagyszámú átutalást indítottak,
aminek köszönhetően valóban sok problémát sikerült felderíteni.

NÉHÁNY TANULSÁG
A fent leírtak mutatják, hogy egy, hát még kettő(!), azonnali fizetési rendszer bevezetése
nem könnyű dolog. Minden részletnek a helyén kell lennie, még a legkisebb hiba is nagy
gondot, esetleg üzenetvesztést tud okozni. A rendszernek nagyszámú tranzakciót kell tudnia feldolgozni nagyon alacsony hibaszázalék mellett. Egy nemzeti méretű IT-projektnek
sokkal komolyabb minőségbiztosítási elemet (tesztelést) kell tartalmaznia, mint egy átlagos
projekt. Az alkalmazott megoldásnak időtállónak kell lennie, ugyanakkor meg kell felelnie
a bevezetéskori előírásoknak is. Az a tény, hogy a mostani digitális korunkban az ügyfelek
7x24 rendelkezésre állású szolgáltatást várnak el, természetesnek hangzik, de ennek biztosítása a korábbinál komplexebb implementációs és működtetési szolgáltatást követel meg.
A magyarországi projekt egyik legkomolyabb tanulsága az, hogy a teljes körű ügyfélelérési
lehetőség biztosítása nem álom, hanem szabályozói döntés kérdése, ami nagy lökést ad
az intézményrendszer megújításához. A magyar bankok sem műszaki-technikai, sem pedig
üzletszervezési szempontból nem mondhatók a legfejlettebbeknek, de mindegyik bank
sikeresen le tudta bonyolítani ezt az igen komplex projektet. Úgy gondoljuk, hogy ezzel
példát mutattak az Európai Fizetési Kezdeményezést (European Payment Initiative) elindító tizenhat nagy európai banknak, valamint a kezdeményezés támogatóinak, az Európai
Bizottságnak és az Európai Központi Banknak. A tanulság: a teljeskörűség elérhető!
Maradt persze végrehajtandó feladata a magyar bankoknak is. Az ország ugyan kicsi, de
a gazdasága ezer szállal kötődik az Európai Unió és a világ többi országának a gazdaságaihoz.
Ezt a sokirányú kapcsolatrendszert kell a magyarországi forintalapú fizetési rendszernek
is támogatni azzal, hogy közvetlen digitális kapcsolatot teremt a két páneurópai azonnali
fizetési rendszer (TIPS, RT1) legalább egyikével, illetve a SWIFT gpi rendszerével, amelyik
viszont a világ többi országával tudja az azonnali fizetési kapcsolatot biztosítani. Végül,
de nem utolsósorban a hazai piacon számos megoldás kezd megjelenni, amely azonnali
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fizetésen alapul. A jelenlegi megoldások egyelőre kiforratlanok, mivel nem fedik le a fizetési
folyamatokat „faltól falig”, számos alapvető problémával (pl. visszaélés- megelőzés) nem
foglalkoznak. Egy jövőálló, robusztus fizetési megoldás a piac következő nagy kihívása.
A fizetési szolgáltatások fejlődési folyamata egy több ezer éves folyamat, ezért nem ér
véget azoknak az eredményeknek az elérésével, amelyeket itt bemutattunk. Emellett úgy
gondoljuk, hogy az itt bemutatott rendszerek, azokkal a rendszerekkel együtt, amelyeket
a záró részben megemlítettünk, sok évig fogják szolgálni a magyar gazdaságot.
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T-Systems Magyarország Zrt. – Vezérigazgató

Bizalomra épülő technológia
A Magyar Nemzeti Bank 2017 márciusában döntött arról, hogy a jegybank tulajdonában álló
GIRO Zrt. hozza létre az azonnali fizetési rendszer központi infrastruktúráját. A döntéssel
olyan célt tűzött ki az MNB, amely szerint Magyarország európai, de világszinten is egyedülálló módon, feszesen, egy időben vezeti be az azonnali fizetést és a PSD2-szabályozást
a hazai pénzügyi rendszer egészére. Ez mindenképpen történelminek mondható, és a benne
rejlő lehetőségeken túl komoly kihívásokkal szembesítette a honi pénzügyi ökoszisztémát.
A T-Systems Magyarország a rendszerintegrációs, transzformációs és digitalizációs képességeit ötvözte az ACI termékeivel, megoldásaival és a Capsys cég pénzügyi területen kétségtelenül meglévő mély szaktudásával és elkötelezettségével. A feladat komplexitása abból
származott, hogy a teljes banki folyamatot újra kellett gondolni. A magyarázat a banki
működés és folyamatmenedzsment korábbi jellegzetességeiben keresendő: ezek azonnali
megoldások helyett mindeddig napi ritmust követtek, a banki infrastruktúrák meglévő architektúrája nem volt alkalmas az azonnali tranzakciók teljesítésére. A rendszer kialakításakor tehát valamennyi folyamatba be kellett avatkozni. A T-Systems által vezetett szállítói
konzorcium egy olyan úton indult el, amelyen még nem sokan jártak előtte. Az azonnali
fizetés adta feladatok mellett a Takarékinfo által a megrendelői oldalon összefogott megvalósítási projekt koordinációját (az érintett intézmények: Takarékbank, Budapest Bank és
Magyar Kereskedelmi Bank rendszereit figyelembe véve) és számos integrációs kihívást is
kezelnie kellett.
A három magyarországi nagybank rendszereinek célirányos felkészítése ezért szerteágazó
tudást igényelt a T-Systems Magyarország és az általa bevont cégek részéről. A szakmai kompetenciákon túl kellő nyitottságra is szükség volt: olyan szemléletre, amely a technológiai
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érettséget képes ötvözni az innovatív problémamegoldással. Végig szem előtt kellett tartani
a szokatlanul komoly tétet is: a rendszer kiépítése nem csupán a fő megrendelő felé jelent
felelősséget, hanem további három pénzintézet felé is, akik már a T-Systems ügyfelének
szolgáltatásaként használják ki a rendszer adta lehetőségeket. A legfontosabbak azonban
a bankok ügyfelei, a végső felhasználók voltak. A T-Systems Magyarország mindezzel közös
reputációs kockázatot vállalt a bankokkal egy olyan ágazati szintű óriásprojektben, amelyet
az első pillanattól az utolsóig komoly figyelem övezett mind szakmai oldalról, mind a közvélemény irányából.
Az így előálló komplexitás a megrendelő oldaláról komoly szakmai, projektmenedzsment
és informatikai képességeket követelt, és nyilvánvaló módon próbára tette a szállító oldali
kompetenciákat, agilitást, rugalmasságot és kapacitások menedzselését is. A T-Systems
munkavállalói és partnerei mellett olyan szakemberek is helyet kaptak a csapatban, akik
technológiai vagy üzleti tudásukkal érdemelték ezt ki, de érkezett tudás Dél-Amerikából is.
Kiemelt feladatot jelentett az üzleti igények összehangolása és egy egységes megoldás
kialakítása. A készülő megoldás végfelhasználói jelentős különbségekkel rendelkeztek mind
piaci profiljukban, mind kapcsolódó rendszereik komplexitásában, folyamati működésében.
Technológiai szempontból a legnagyobb kihívást a megfelelőséghez szükséges válaszidőket
és rendelkezésre állást biztosító integrált megoldás (infrastruktúra és alkalmazások együttesen) kialakítása és működtetése jelentette. A TSM partnerei heterogén infrastruktúrával – az ország különböző pontjain elhelyezkedő adatközpontokkal, valamint nagyszámú
kapcsolódó rendszerrel – rendelkeznek. Ezek mindegyikének kezelésére választ kellett adni
a megvalósítás során.
Sokat tanultunk belőle. Sokat tanultunk, mert a bajtársiasság, az elkötelezettség, az emberség, a megértés, a szakmaiság és a jövőbe vetett mély hit nélkül nem ment volna. Számomra
egyértelművé vált, hogy a megoldások és a nemzetközi módszertani keretek használata
mellett az emberi tényezőkre is óriási szükség van, amikor egy hihetetlenül feszes határidő
mellett kell történelmi léptékű feladatokat megoldani.
Ma bizonyos szempontból utólag is úgy értékelem, hogy a vízió összekovácsolta a szakmai
megrendelőket, a megrendelő oldali Takarékinfo-t és a szállító oldali csapatot, és ez a legnehezebb időpillanatokban is át tudta lendíteni a holtponton a bizonyos időpillanatokban
már-már megrekedni látszó projektmegvalósítást. Voltak nehéz pillanatok, maratoni értekezletek, feszültséggel teli egyeztetések és néha belső „politizálás” is. Sok időt szántunk
egymás megértésére, mert ugyan magyarul beszéltünk, de mégsem egy nyelvet. Meg kellett
érteni a parciális szempontokat, és ezeket közös célokká gyúrni, majd a teljes csapat felé
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egységesen kommunikálni. Az operatív döntéseket ezek mentén meghozni még akkor is,
amikor adott pillanatban ez nem, vagy csak kevésbé tűnt előremutatónak. Ebben a projektben is újra bizonyítást nyert, hogy a szuboptimumok egyszerű összeadása nem a legjobb
megoldást eredményezi.
Ez az összehangolt szakmai munka a projektek kialakítása és lebonyolítása terén legalább
akkora hasznára válik a megrendelőnek (a hazai pénzügyi szektornak) és szállítónak (az infokommunikációs cégeknek), mint amennyire fontos mérföldköve az AFR bevezetése a hazai
gazdaság digitalizációjának. Nemcsak technológiailag szükséges ugyanis lépést tartanunk
a fejlődéssel, hanem módszerekben, folyamatokban és együttműködésben is.
Az azonnali fizetési rendszer technológiai hátterével a bankszektor megteremtette a lehetőségét új üzleti modellek, termékek és szolgáltatások létrejöttének. Korábban is sejthető
volt, hogy a rendszer komoly üzleti potenciállal bír, tekintettel azonban a járványhelyzetre,
a digitalizáció szerepe még inkább felértékelődött az élet minden területén, így a pénzügyi
szektorban is. Az azonnali fizetés ezzel párhuzamosan egyfajta katalizátorként járul hozzá
a szektor digitalizációjához, és úgy hiszem, fejlődéséhez is. Elterjedése fókuszba helyezi
a háttérben működő infrastruktúrát, aminek folyamatos fejlesztése egyre több lehetőséget
kínál a szektor szereplői számára arra, hogy valóban az ügyfeleik igényei szerint szabják át
szolgáltatásaikat.
Nincs kétségem, hogy sok munka vár még ránk, sok feladat van hátra, de ezen az úton bizonyítást nyert, hogy egy hazai megrendelő, globális szoftvermegoldást adó, hazai rendszerintegrátor és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó honi kkv igenis tud és képes ilyen mértékű és
színvonalú feladatokat kezelni. Világos, hogy még komoly feladatok várnak ránk. Az azonnali
fizetés megvalósulásával és az újgenerációs fizetési megoldásokkal a kiberbiztonságon túl
a csalásmegelőzés szerepe is központi kérdéssé válik. Bízom benne, hogy erre az összekovácsolódott csapatra ezeken a területeken − ilyen elkötelezettséggel és szakmaisággal − is
hasonló sikerek várnak.
A magam részéről elmondhatom, hogy sokat tanultam a megrendelőtől, saját kollégáimtól és partnereinktől, amely, reményeim szerint, segíthet a cégnek, hogy kellő alázattal
és szakmaisággal tekintsen a jövőbe. Egy olyan jövőbe, ahol a folyamatok még inkább
felgyorsulnak, ahol a pandémiás helyzet rávilágított a változások fontosságára, amelyben
a digitalizáció kivívja méltó helyét, valamint a technológia bizalmat épít, és valóban a felhasználókat szolgálja.
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2020. március 2-án, az azonnali fizetési szolgáltatás
sikeres indulásával, új időszámítás kezdődött a hazai
bankolásban. A nemzetközi színtéren is egyedi magyar
modell bevezetéséhez egy rendkívüli fejlesztési projekt
végrehajtására volt szükség, aminek az eredményeképpen a fogyasztók az év bármely napján, folyamatosan
élhetnek az 5 másodperc alatt végrehajtott átutalási
tranzakciók előnyeivel. Ennek megfelelően a rendszer
létrehozását, mint a hazai pénzforgalom eddigi legjelentősebb fejlesztését, több éves megfeszített munka, illetve felkészülés előzte meg, amelyben a hazai
pénzforgalmi piac valamennyi szereplője érintett volt.
A jegybanktól és a bankközi elszámolásokat bonyolító
GIRO Zrt.-től kezdve, a legkülönbözőbb állami szereplőkön, így például a Magyar Államkincstáron, illetve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül a bankokig
és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókig, valamint az őket
kiszolgáló informatikai fejlesztő vállalatokig számtalan
intézmény dolgozott a kitűzött cél elérése érdekében.
Ennek a széleskörű együttműködésnek köszönhetően 2020. március 2-án új alapokra helyeződött a hazai pénzforgalom, elősegítve ezzel a szektor és tágabb
értelemben a teljes nemzetgazdaság versenyképességének javítását. Ez a kiadvány azért született, hogy
a közös munkában érintett kulcsszereplők visszaemlékezéseit összegyűjtve, méltó emléket állítson a magyar
azonnali fizetési rendszer bevezetését megvalósító
grandiózus projektnek.
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